
^OWAJVi,
h I

i:
'..I,. .•f

semaT

^l<midn€ef-

(ffe^ncU
Comisia Juridica, de numiri, 
disciplina, imunitafi vaUddri Nr. XIX/46/31.03.2021

AVIZ

asupra Propunerii legislative pentru abrogarea artlS aUn.(6) din Legea nr.327/2006 
privind salarizarea $i alte drepturi ale personalului din serviciile de probafiune

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitafi ji validari, prin adresa nr. L59/2021 din 
data de 22.03.2021, a fost sesizata. In vederea intocmirii avizului, cu Propunerea legislativd 
pentru abrogarea artlS alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind salarizarea alte drepturi 
ale personalului din serviciile de probatiune, initiatori; Ganf Ovidiu-Victor - deputat FDGR
(minoritati); Vexler Silviu - deputat FCER (minoritati).

In ^edinfa din 31 martie 2021, membrii Comisiei juridice au analizat initiativa legislativa 51 
au hotarat, cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenti, sa adopte un aviz favorabil, cu
amendamente admise.
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Domnului
senator ^tefan Palarie,

Pre^edintele Comisiei pentru muncd, familie p protecpie sociala

Intocmit, consider Raluca Cremenescu

legislativ
Rectangle

legislativ
Rectangle

legislativ
Rectangle

legislativ
Rectangle



Anexa la Avizul nr.XIX/46/31.03.2021

Amendamente admise

la Propunerea legislativa pentru abrogarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale
personalului din serviciile de probatiune

1.^9/2021

Amendamente admise Motivare/PrecizareText propunere legislativaLegeNr.crt.
Amendament al 
Comisiei juridice, 
adoptat 
unanimitatea 
voturilor 
senatorilor 
prezenti,
membrii Comisiei.

Titlu:
Propunerea legislativa pentru 
modificarea art.15 alin.(6) din 
Legea nr.327/2006 privind 
salarizarea si alte drepturi ale 
personalului de probatiune

Legea nr. 327/2006 privind 
salarizarea si alte drepturi ale 
personalului din serviciile de 
probatiune

Titlu:
Propunerea legislativa pentru abrogarea 
art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 
privind salarizarea si alte drepturi ale 
personalului din serviciile de probatiune

1.

cu

de

Ca urmare a 
observatiei din 
avizul Consiliului 
Legislativ.
Ordonan{:a 
Guvernului 
nr.26/2010 pentru 
modificarea 
completarea Legii nr. 
123/2006 privind 
statutul
personalului din 
serviciile

5i

de

1



Text propunere lesislativa Amendamente admise Motivare/PrecizareNrxrt. Lege
probai;iune prevede 
la artIV:
Art IV. -In cuprinsul 
legislatiei, expresiile 
"personal 
serviciile 
probatiune" 
dupa caz, "angajatii 
din serviciile de 
probatiune" 
inlocuiesc cu expresia 
"personal 
probatiune", 
exceptia situatiilor in 

prevederea 
legald are in vedere 
doar
serviciilor 
probatiune 
organizate pe Idngd 
fiecare tribunal

din
de

sau,

se

de
cu

care

personalul
de

Articol unic.- Alineatul (6) al 
articolului 15 din Legea nr. 
327/2006 privind salarizarea alte 
drepturi ale personalului de 
probatiune, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 624 
din 19 iulie 2006, cu modificarile 
ulterioare, se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:______________

Articol unic:
Alineatul (6] al articolului 15 din Legea nr, 
327/2006 privind salarizarea ^i alte 
drepturi ale personalului din serviciile de 
probatiune, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea 1, nr. 624 din 19 iulie 
2006, se abroga.

Amendament al 
Comisiei juridice, 
adoptat 
unanimitatea 
voturilor 
senatorilor 
prezenti, 
membrii Comisiei.

2.

cu

de
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text propunere legislativa Amendamente admise Motivare/PrecizareLegeNr.crt

Ca urmare 
observatiei din 
avizul Consiliului 
Legislativ.
Ordonan^a 
Guvernului 
nr.26/2010 pentru 
modificarea 
completarea Legii nr. 
123/2006 privind 
statutul
personalului din 
serviciile 
proba^iune prevede 
la art. IV:
Art IV. -In cuphnsul 
legislatiei, expresiile 
"personal 
serviciile
probatiune" sau, 
dupa caz, "angajatii 
din serviciile de

a

§1

de

din
de

probatiune"
Mocuiesc cu expresia 
"personal 
probatiune", 
exceptia situatiilor in 

prevederea 
legald are in vedere 
doar

se

de
cu

care

personalul
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Text propuriere legislativa Amendamente admise Motivare/PrecizareNr.crt. Lege
serviciilor 
probatiune 
organizate pe Idnga 
fiecare tribunal.

de

Art.l5Art. 15. -
(1) Personalul din serviciile de 
probatiune beneficiaza de 
concediu de odihna platit.

Amendament al 
Comisiei juridice, 
adoptat 
unanimitatea 
voturilor 
senatorilor 
prezenti,
membrii Comisiei.

3.

cu

(2] Durata concediului de 
odihna este de 30 de zile 
lucratoare si corespunde 
activitatii desfasurate timp de 
un an calendaristic.

de

Prin amendamentul 
formulat, 
urmareste 
eliminarea 
discriminarii 
privitoare 
modalitatea 
reportare a zilelor de 
concediu anual de 
odihna neefectuate.

(3) Concediul anual de odihna 
se efectueaza de catre 
personalul din serviciile de 
probatiune, de regula, m 
perioada 
judecatoresti.

se

lavacantei
de

[4) Cererile de concediu de 
odihna ale consilierilor de 
probatiune se aproba de seful 
serviciului de probatiune.

(5) Cererile de concediu de 
odihna ale inspectorilor de 
probatiune si ale sefilor
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Text propunere legislativa Amendamente admise Motivare/PrecizareNr.crt Lege
serviciilor de probatiune se 
aproba de directorul Directiei 
de probatiune.

(6) Conducerile Directiei de 
probatiune si ale serviciilor de 
probatiune au obligatia sa 
asigure efectuarea concediului de 
odihna de catre personal in 
cursul anului calendaristic in care 
s-a nascut acest drept. Daca din 
motive justillcate, personalul 
prevazut la alin.(l) nu a putut 
efectua concediul de odihna, total 
sau partial, in anul calendaristic 
respectiv, la cererea sa, concediul 
de odihna neefectuat va fi acordat 
intr-o perioada de 18 luni 
incepand cu anul urmator celui in 
care s-a nascut dreptul la acest 
concediu, pe baza programarii 
aprobate de 
Directiei de probatiune si ale 
serviciilor de probatiune. In acest 
caz, sumele corespunzatoare 
concediului de odihna se suporta 
din fondurile aferente anului in 
care se efectueaza concediile de 
odihna.

(6) Conducerile Directiei de 
probatiune si ale serviciilor de 
probatiune au obligatia sa 
asigure efectuarea concediului 
de odihna de catre personal in 
cursul anului calendaristic in 
care s-a nascut acest drept, 
zilele de concediu neefectuate 
putand fi reportate in primul 
trimestru al anului urmator.

conducerile
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