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Acest material are la bază o publicație pentru care NAM are drepturile de autor. 
Textul a fost tradus din limba engleză și revizuit pentru a fi potrivit pentru 
persoanele care trăiesc cu HIV din România.

Note Vrei să afli mai multe?

l Citește materialele de pe site-ul www.baylor.ro

l Urmărește Fundația Baylor Marea Neagră pe facebook: @BaylorRomania 
sau @FundatiaBaylor

l Fii prieten pe twitter cu Fundatia Baylor Marea Neagră: 
https://twitter.com/BaylorRomania

l Cere să vorbești cu cineva din echipa Baylor atunci când vii la clinică

l Dacă nu ești din județul Constanța sau nu locuiești în România 
poți pune întrebări folosind următoarele mijloace de contact: 
numărul de telefon 0241691730 sau la adresa de email 
secretariat@baylor.ro

Informații de bază
Transmiterea HIV și legea din 
România

Conform legilor din România: 
l Chiar dacă spui partenerei sau partenerului că ai HIV poți fi considerat 

responsabil de transmiterea infecției cu HIV.
l Sunt pedepsiți și cei care nu au HIV dar transmit, prin orice metode, 

infecția altei persoane.
l Se pedepsește și încercarea de a transmite HIV altei persoane.



În România 
există persoane 
anchetate 
pentru că au 
transmis infecția 
cu HIV altei 
persoane.

Ca să fii pedepsit de lege 
trebuie să transmiți HIV 

altei persoane.

Deci, dacă te asiguri că nu 
transmiți HIV nu ai probleme 

cu legea din România.

Poți să transmiți HIV dacă 
nu folosești prezervativul 

și dacă nivelul tău viral HIV 
este mare.

Când poți să fii găsit vinovat de transmiterea HIV unei alte persoane?

Știi că ai HIV. Nu ai nivelul viral HIV 
nedetectabil.

Ai relații sexuale și nu 
folosești prezervativul.

Persoana cu care ai 
avut relații sexuale e 
diagnosticată cu HIV.ȘI ȘI ȘI

Ia-ți corect tratamentul împotriva HIV 
ca să ai nivelul viral HIV nedetectabil. 

Aceastea sunt prevederile legilor din România. Legea pedepsește transmiterea HIV unei alte persoane indiferent de modul în care s-a transmis boala. 

Nivel viral 
nedetectabil

Sunt infectat cu 
HIV.

Reține
l Conform legilor din 

România, dacă știi că ai HIV 
ești direct responsabil de 
transmiterea HIV unei alte 
persoane.

l Pedeapsa este închisoarea.

l Legea pedepsește 
transmiterea HIV 
indiferent de modul în care 
s-a făcut ea.

l  Pentru a nu transmite HIV 
pe cale sexuală:
• Folosește prezervativul.
• Ia-ți corect medicamentele 

împotriva HIV ca să ai tot 
timpul nivelul viral HIV 
nedetectabil.

Folosește prezervativul.


