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CARTA ETICĂ 

DESTINATĂ PERSOANELOR ACTIVE  

IN DOMENIUL PROSTITUȚIEI  

 

1. INTRODUCERE 

Persoanele responsabile de localurile destinate prostituției și lucrătorilor și lucrătoarelor sexului 

care aderă la aceasta cartă, se angajează să pună în aplicare principiile și măsurile ei de prevenție 

sanitară și socială și să respecte drepturile omului. 

2. PRINCIPIU GENERAL 

Bazele legale1 și condițiile de autorizare2 în vigoare sunt respectate de lucrătorul sau lucrătoarea 

sexului cât și de către responsabilul sau responsabila localului.  

Prostituția este liberă atunci când este practicată fără nici un fel de subordonare în ceea ce 

privește alegerea acestei activități, condițiilor de muncă și de remunerație, sub propria răspundere 

a lucrătorului sau lucrătoarei sexului și contra unei remunerații care îi este vărsată integral.  

3. SĂNĂTATEA PERSOANELOR 

3.1. Doar rapoartele protejate sunt admise. 

3.2. Prezervativele sunt puse la dispoziție gratuit sau contra cost la prețul de cumpărare. 

3.3. Regulile sexului sigur (safe sex) sunt afișate.  

3.4. Broșura - Întrebări și răspunsuri elaborată de Comisia consultativă în domeniul prostituției  

este pusă la dispoziția lucrătorilor și lucrătoarelor sexului și a clienților.  

3.5. Este interzisă incitarea la consumul de alcool.  

3.6. Orice fel de consum de stupefiante este interzis în localurile de prostituție. 

 

  

                                                 

1
 Legea din 17 martie 2010 despre Practicarea prostituției (RSF 940.2) și ordonanța din 23 noiembrie 2010 despre Practicarea 

prostituției (RSF 940.21) 
2
 Articolele 6-13 din legea practicări prostituției (RSF 940.2) 

https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4307
https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4340
https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4340


 

 

4. RESPECT, DEMNITATE ȘI SECURITATE  

4.1. Persoanele responsabile de localurile destinate prostituției și lucrătorii și lucrătoarele 

sexului se angajează să se respecte reciproc. 

4.2. Lucrătorii și lucrătoarele sexului au dreptul de a refuza o prestație. 

4.3. Persoanele responsabile de localurile destinate prostituției se asigură că lucrătorii și 

lucrătoarele sexului practică activitatea lor în toată libertatea, fără să fie supuși oricărei 

forme de constrângere. 

4.4. Persoanele responsabile de localurile destinate prostituției se asigură că nici o persoană 

minoră (mai puțin de 18 ani împliniți) nu practică prostituția în localurile lor.  

4.5. Nici o formă de constrângere nu e tolerată. Aceste acțiuni sunt denunțate. 

4.6. Persoanele responsabile de localurile destinate prostituției garantează securitatea 

lucrătorilor și lucrătoarelor sexului și fac apel, în cazul necesar, la Poliția cantonală (Police 

cantonale).  

4.7. Persoanele responsabile de localurile destinate prostituției dau informații despre condițiile 

de activitate din salon într-o limbă care poate fi înțeleasă de lucrătorii și lucrătoarele 

sexului. 

4.8. Lucrătorii și lucrătoarele sexului pot să se oprească din activitate în orice moment fără a 

se justifica. 

 


