
  
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 19.05.1999 

 
 

 
 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 19 mai 1999 între orele 9,00 – 13,00, având următoarea ordine de 
zi: 

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

Această propunere legislativă are drept iniţiator pe doamna 
dep.Mariana Stoica membră a Grupului Parlamentar USD-PD. Iniţiativa 
legislativă încearcă să ofere soluţii legislative prin care să se asigure un 
anumit grad de control al statului asupra acestei realităţi a societăţii 
româneşti contemporane, reprezentată de fenomenul prostituţiei. 
Modalităţile de abordare a acestui fenomen sunt în principal două: 
ignorarea lui sau încercarea de a-l limita prin folosirea principiului 
modern de adaptare a legislaţiei la realitate şi de preîntâmpinare  a unor 
consecinţe mult mai grave. Prezenta iniţiativă legislativă încearcă să ofere 
acele soluţii legislative prin care, pe de o parte, se asigură protecţia 
socială a acelor persoane care practică prostituţia, iar, pe de altă parte, 
protecţia societăţii faţă de o serie de fapte reprobabile conexe 
prostituţiei:proxenetismul, traficul de minori, pedofilia, agresiunile fizice, 
violurile, bolile venerice şi evaziunea fiscală. Această propunere 
legislativă, în primă etapă, are un caracter experimental, urmând ca în a 
doua etapă, după o perioadă de 3 ani, să se elaboreze un studiu privind 
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modul de aplicare a legii în vederea luării unor decizii privind declararea 
legală a prostituţiei ca activitate liber profesionistă. 

În urma discuţiilor care au avut loc comisia a hotărât 
înlocuirea termenului de “localuri intime” cu cel de “case de toleranţă”. 
S-a considerat că, termenul folosit în propunerea legislativă este 
impropriu semantic şi poate crea unele confuzii. În perioada antebelică 
termenul uzitat a fost acela de “case de toleranţă”, folosirea denumirii de 
“bordel” având calitatea de a vulgariza scopul legii şi de a crea o anumită 
stare de animozitate în rândul opiniei publice. 

În ceea ce priveşte caracterul experimental al unui astfel de 
act normativ, acesta ar putea produce unele confuzii şi ar dăuna obiectului 
precum şi a scopului legii. Perioada propusă, de 3 ani, este pe de altă 
parte insuficientă pentru a modela şi sistematiza acest fenomen. 

Modalitatea de experimentare, propusă în proiectul de lege, a 
condus şi la unele prevederi restrictive privind înfiinţarea şi organizarea 
acestor localuri intime numai în municipii şi oraşe, părând să ignore 
manifestările acestui fenomen în mediul rural. 

Comisia a hotărât ca înfiinţarea şi organizarea caselor de 
toleranţă să ţină cont de voinţa cetăţenilor din unităţile teritorial 
administrative respective, prin acceptul în scris al consiliilor locale 
privind desfăşurarea acestor activităţi. 

La lucrările comisiei nu s-au înregistrat absenţe. 
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DEP.DR.ION BERCIU 


