
  
 
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 2 iunie 1999 

 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 2 iunie 1999, între orele 14,00-16,30, având următoarea ordine de 
zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea localurilor intime.  

Dezbaterile asupra propunerii legislative au fost reluate de la 
art.14. 

Comisia a votat în unanimitate ca la art.14 cuvântul 
“supravegherea” să se înlocuiască cu cuvântul “responsabilitatea”, iar 
alin.(2) al art.14 să se reformuleze astfel “Patronul poate fi ajutat în 
activitatea managerială a casei de toleranţă de personal angajat şi 
remunerat în condiţiile legii.” 

Comisia a votat în unanimitate eliminarea art.17, deoarece 
prevederile acestui articol sunt de competenţa managerului. 

Comisia a adoptat în unanimitate art.18, care prin 
renumerotare devine art.17. Totodată comisia a votat cu 14 voturi pentru 
ca sintagma “Cei care prestează…” să se înlocuiască cu sintagma 
“Prestatorii de servicii.” 

Comisia a votat în unanimitate art.19 din propunerea 
legislativă, care prin renumerotare devine art.18 cu următoarele 
amendamente: 

 
     Parlamentul  României 
       Camera  Deputaţilor 
  
 
              Comisia pentru sănătate şi familie   Bucureşti 3.06.1999 
         Nr. 182/XXXVI/8 



 2

a) Sintagma “Localul intim asigură” să se înlocuiască cu 
“Casa de toleranţă este obligată să asigure;” 

b) Sintagma “când este necesară organelor judiciare şi 
numai la cererea acestora” să se înlocuiască cu sintagma “unei proceduri 
judiciare, la cererea organelor de urmărire penală sau de judecată.” 

c) Sintagma “sau pe peliculă cinematografică precum şi 
fotografierea” să se înlocuiască cu “de orice fel a.” 

La art.20, care devine art.19 comisia a votat în unanimitate 
înlocuirea cuvântului “sumară” cu “indecentă.” 

Comisia a votat cu 14 voturi pentru, ca alin.(2) al art.22 “În 
cazul unor abateri…” să fie prevăzut la capitolul VI “Sancţiuni.” 

Comisia a votat în unanimitate ca art.30 să se elimine. 
În urma dezbaterilor comisia a hotărât avizarea favorabilă a 

prezentei propuneri legislative, cu 19 amendamente. 
La lucrările comisiei au participat un număr de 14 deputaţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
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