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  La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, neînregistrându-
se nici o absenţă. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion Berciu  
preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate   următoarea ordine de zi: 
 Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea localurilor intime. 
2. Alte probleme curente privind activitatea comisiei. 
Domnul dep.dr. Ion Berciu arată că discuţiile asupra prezentei 

propuneri legislative se reiau de la art.14. 
La primul alineat Domnul dep.prof. Miloş Aurel propune ca 

sintagma  “sub supravegherea”  să se înlocuiască cu sintagma  “sub 
responsabilitatea”, deoarece actul de supraveghere al desfăşurări acestei 
activităţi  este  insuficient. 

Comisia hotărăşte, în unanimitate, adoptarea acestui 
amendament. 

Domnul dep.dr. Cristian Rădulescu propune reformularea 
alin.(2) după cum urmează: 

“Patronul poate fi ajutat în activitatea managerială a casei de 
toleranţă de presonal angajat şi renumerat, în condiţiile legii.” 

Domnia sa motivează că sigurul care este în măsură să 
stabilească numărul şi forma  de angajare a acestui personal este patronul 
firmei. 



Comisia hotărăşte, în unanimitate, adoptarea amendamentului 
propus. 

În urma votului, articolele 15 şi 16 rămân în forma propusă de 
iniţiator. 

În continuare Domnul dep.dr. Ion Berciu propune eliminarea 
art.17 deoarece prevederile cuprinse nu sunt de nivelul legii. 

Comisia este de acord, în unanimitate, cu adoptarea acestui 
amendament. 

La art.18, primul alineat, Domnul dep.dr. Dragoş Liviu propune 
ca sintagma  “cei care prestează serviciile”  să se înlocuiască, pentru o 
exprimare gramaticală corectă cu sintagma  “Prestatorii de servicii (…)”. 

Comisia adoptă, în unanimitate, amendamentul propus de către 
Domnul dep.dr. Dragoş Liviu. 

În urma discuţiilor pe marginea art.19 primul alineat, doamna 
dep.dr.Bartoş Daniela propune înlocuirea  cuvântului    “asigură”  cu 
sintagma  “Casa de toleranţă este obligată să asigure (…)”  deoarece 
încălcarea acestei prevederi trebuie pedepsită conform legii.  În acest sens, 
domnia sa propune şi reformularea alineatului al doilea, după cum urmează: 

”Identitatea clientului nu poate fi divulgată sau făcută publică 
cu excepţia cazului unei proceduri judiciare, la cererea organelor de urmărire 
penală sau de judecată.” 

Comisia este de acord, în unanimitate, cu adoptarea acestor 
două amendamente. 

La cel de-al treilea alineat Domnul dep.dr. Dumitrean Bazil 
propune, din aceleaşi motive, înlocuirea sintagmei  “audio sau video sau pe 
peliculă cinematografică precum şi fotografierea”   cu sintagma  “audio-
video de orice fel a (…)”. 

Comisia adoptă, în unanimitate, acest amendament. 
Textul art.20 rămâne în forma propusă de către iniţiator. 
Domnul dep.dr. Baranyi Francisc propune ca, la  art.21, să se 

elimine cel de-al doilea alineat, deoarece este lipsit de substanţă. 
Amendamentul este adoptat în unanimitate. 
În urma discuţiilor pe marginea art.22, Domnul dep.dr. Ion 

Berciu propune mutarea textului celui de-al doilea alineat în cadrul 
Capitolului VI  “Sancţiuni”. 

Comisia adoptă, în unanimitate, acest amendament. 
La art.23 Domnul dep.dr. Dumitrean Bazil propune înlocuirea  

sintagmei  “Ministerul Sănătăţii”  cu  sintagma  “direcţia judeţeană de 
sănătate publică (…) “, pentru respectarea prevederilor Legii nr.100/1998 
privind asistenţa de sănătate publică. 



Comisia este de acord, în unanimitate, cu adoptarea 
amendamentului propus. 

Articolele 24-29 rămân în forma propusă de iniţiator. 
La art.30 Domnul dep.dr. Ion Berciu propune eliminarea 

textului în condiţiile reformulării de la art.1 
Comisia adoptă, în unanimitate, acest amendament. 
Textele de la art.31 şi art.32 sunt votate în unanimitate, în forma 

propusă de iniţiator. 
În final comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a 

acestei propuneri legislative cu amendamentele propuse şi care fac obiectul 
avizului. 

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi Domnul dep.dr. Ion 
Berciu a propus şi comisia a fost de acord ca, la viitoarea şedinţă, să fie 
dezbătut proiectul de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a asistenţei 
medicale de urgenţă prespitalicească. La această şedinţă vor fi invitaţi 
domnul dr.Radu Dop şi domnul dr.Petre Mânăstireanu de la Ministerul 
Sănătăţii prrecum şi domnul dr.Oprişan directorul Staţiei de Salvare a 
municipiului Bucureşti. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu  
  
 
 


