
Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
                Nr.27/305 
                22 iunie 2006 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului de probaţiune 

 
 

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată în fond, în procedură obişnuită, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu proiectul de 
Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului de probaţiune, trimis cu adresa nr. PL.X 307 din 18 aprilie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr.1718/06.12.2005 - favorabil) 
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.269/09.05.2006 - favorabil) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/499/27.04.2006 - favorabil). 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune în 
vederea îmbunătăţirii nivelului de salarizare a acestuia, corespunzător rolului, răspunderii şi complexităţii activităţii 
profesionale. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege pentru motivarea acestei categorii de personal şi 
atenuarea migrării către alte domenii de activitate. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată.  
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3. La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat: 
a) din partea Guvernului: d-l Dan Stoica - Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei. 
b) invitat: d-l Ion Durnescu – director, Ministerul Justiţiei 
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 14 voturi pentru şi un vot împotrivă. 

 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12 aprilie 2006. 

 
6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  
 
 În urma finalizării dezbaterilor în şedinţa din 20 iunie 2006, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de 
lege: 
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I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor propuse 
 

0    1 2 3
 
1 

 
Titul legii 
 
Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului de probaţiune 
 

 
 
 
Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului din serviciile de probaţiune 
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 
 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
probaţiune. 
 

 
2 

 
Art.1. – (1) Prezenta lege reglementează salarizarea şi 
alte drepturi ale personalului de probaţiune. 
(2) Salarizarea personalului de probaţiune se face 
ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea 
activităţii, pregătirea şi competenţa profesională.  
(3) Personalul de probaţiune se compune din 
consilieri, şefi ai serviciilor de probaţiune şi inspectori. 
Inspectorii îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
Direcţiei de probaţiune din Ministerul Justiţiei. 
 
 
 

 
Art.1. – (1) Prezenta lege reglementează salarizarea şi 
alte drepturi ale personalului din serviciile de 
probaţiune. 
(2) Salarizarea personalului din serviciile de 
probaţiune se face ţinându-se seama de rolul, 
răspunderea, complexitatea activităţii, pregătirea şi 
competenţa profesională.  
(3) Personalul din serviciile de probaţiune se 
compune din consilieri de probaţiune, şefi ai 
serviciilor de probaţiune, inspectori de probaţiune şi 
directorul Direcţiei de probaţiune. 
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 
 
 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
probaţiune. 
 
 
Pentru ca postul de director să 
devină accesibil şi personalului din 
serviciile de probaţiune. 
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3 

 
Art.2. – (1) După  criteriul vechimii în specialitate, 
funcţia de consilier are patru grade, după cum 
urmează: 
a) consilieri debutanţi – vechime în specialitate de 
până la un an; 
b) consilieri grad III – vechime în specialitate de la un 
an la 4 ani; 
c) consilieri grad II – vechime în specialitate de la 4 la 
6 ani; 
d) consilieri grad I – vechime în specialitate peste 6 
ani. 
 
 
(2) După  criteriul vechimii în specialitate, funcţia de 
inspector are două  grade, după cum urmează:  
 
a) inspectori grad II - vechime în specialitate de la 4 
ani la 6 ani; 
d) inspectori grad I – vechime în specialitate peste 6 
ani. 
 
(3) Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de 
bază din grila de salarizare, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta lege.  
 

 
Art.2. – (1) După  criteriul vechimii în specialitate, 
funcţia de consilier de probaţiune are patru grade, 
după cum urmează: 
a) consilier de probaţiune debutant – vechime în 
specialitate de până la un an; 
b) consilier de probaţiune grad III – vechime în 
specialitate de la un an la 4 ani; 
c) consilier de probaţiune grad II – vechime în 
specialitate de la 4 la 6 ani; 
d) consilier de probaţiune grad I – vechime în 
specialitate peste 6 ani. 
(2) După  criteriul vechimii în specialitate, funcţia de 
inspector de probaţiune are două  grade, după cum 
urmează:  
a) inspector de probaţiune grad II - vechime în 
specialitate de la 4 ani la 6 ani; 
b) inspector de probaţiune grad I – vechime în 
specialitate peste 6 ani. 
 
Nemodificat  
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 
 

 
 
Corelare cu modificările propuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corectarea unei erori 
materiale. 

 
4 

 
Art.3. – (1) Pentru activitatea depusă, personalul din 
cadrul serviciilor de probaţiune şi inspectorii au 
dreptul la salariu, care se compune din salariul de 
bază, sporuri şi indemnizaţii, precum şi din premii sau 
prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. 
(2) Salariul de bază pentru personalul din cadrul 

 
Art.3. – (1) Pentru activitatea depusă, personalul din 
serviciile de probaţiune are dreptul la salariu, care se 
compune din salariul de bază, sporuri, precum şi din 
premii sau prime, ale căror cuantumuri se stabilesc 
prin lege.  
(2) Salariul de bază pentru personalul din serviciile de 

 
Pentru a simplifica exprimarea şi 
pentru a include aici toate 
categoriile de personal din 
serviciile de probaţiune. 
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serviciilor de probaţiune şi pentru inspectori se 
stabileşte pe baza valorii de referinţă sectorială şi a 
coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexă, pe 
grade profesionale, în funcţie de competenţa 
profesională şi vechimea în specialitate.  
 

probaţiune se stabileşte pe baza valorii de referinţă 
sectorială din cadrul autorităţii judecătoreşti şi a 
coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexă, pe 
grade profesionale, în funcţie de competenţa 
profesională şi vechimea în specialitate. 
 
Autor: d-l deputat Daniel Buda 
 

 
 
Aplicarea aceleiaşi valori de 
referinţă sectorială pentru întreg 
personalul din aparatul de justiţie, 
deci, inclusiv pentru personalul din 
serviciile de probaţiune. 
 

 
5 

 
 
 
 
Art.4. – (1) Şefii serviciilor de probaţiune primesc o 
indemnizaţie de conducere de maximum 30% din 
salariul de bază. 
(2) Indemnizaţia de conducere face parte din salariul 
de bază. 
(3) Indemnizaţia de conducere se stabileşte la data 
numirii în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei. 
(4) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluată 
anual, în raport cu rezultatele obţinute în realizarea 
atribuţiilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor, 
după aprobarea bugetului anual. 
(5) Persoanele numite temporar într-o funcţie de 
conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte 
din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile 
calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada 
respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al 
funcţiei şi gradului în care sunt încadrate, 
indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere 
pe care o preiau.  
 

 
Art.4. – (1) Directorul Direcţiei de probaţiune 
beneficiază de o indemnizaţie de conducere de 
maximum 50% din salariul de bază.  
(2) Şefii serviciilor de probaţiune primesc o 
indemnizaţie de conducere de maximum 30% din 
salariul de bază. 
(3) Indemnizaţia de conducere face parte din salariul 
de bază. 
(4) Indemnizaţia de conducere se stabileşte la data 
numirii în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei. 
(5) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluată 
anual, în raport cu rezultatele obţinute în realizarea 
atribuţiilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor, 
după aprobarea bugetului anual. 
(6) Persoanele numite temporar într-o funcţie de 
conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte 
din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile 
calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada 
respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al 
funcţiei şi gradului în care sunt încadrate, 
indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere 
pe care o preiau. 
 

Autor: d-l deputat Ioan Cindrea 

 
Funcţia de director de probaţiune a
fost omisă. Fiind prevăzută la art.1
alin.(3), această funcţie trebuie să fie
şi salarizată. 
 
Întrucât a fost introdus un nou text,
celelalte alineate se renumerotează. 
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Art.5. – (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea 
desfăşurată în anul precedent, personalul de probaţiune 
poate beneficia de salariu de merit, care face parte din 
salariul de bază brut. Salariul de merit poate fi de până 
la 20%, aplicat la salariul de bază brut şi se acordă 
anual. 
(2) Pentru personalul serviciilor de probaţiune, salariul 
de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din 
numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii pentru 
această categorie de personal. Pentru funcţiile de 
conducere salariile de merit astfel stabilite se pot 
acorda în limita a cel mult 1/3 din numărul total. 
 
(3) Pentru personalul nou angajat, salariul de merit se 
poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la 
angajare. 
 
(4) Persoanele care beneficiază şi cuantumul salariului 
de merit se stabilesc de ministrul justiţiei, la 
propunerea Direcţiei de probaţiune. Salariile de merit 
se stabilesc şi se acordă de Ministerul Justiţiei, în 
calitate de angajator. 
 

 
Art.5. - (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea 
desfăşurată în anul precedent, personalul din serviciile 
de probaţiune poate beneficia de salariu de merit, care 
face parte din salariul de bază brut. Salariul de merit 
poate fi de până la 20%, aplicat la salariul de bază brut 
şi se acordă anual. 
(2) Pentru personalul din serviciile de probaţiune, 
salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% 
din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii 
pentru această categorie de personal. Pentru funcţiile 
de conducere salariile de merit astfel stabilite se pot 
acorda în limita a cel mult 1/3 din numărul total. 
 
Nemodificat  
 
 
 
Nemodificat  
 
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
probaţiune. 
 

 
7 

 
Art.6. – (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul 
de probaţiune beneficiază, la sfârşitul anului 
calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de 
bază din ultima lună a anului pentru care se face 
premierea. 
 
(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, 
premiul se acordă proporţional cu perioada în care au 

 
Art.6. – (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul 
din serviciile de probaţiune beneficiază, la sfârşitul 
anului calendaristic, de un premiu anual egal cu 
salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se 
face premierea. 
 
Nemodificat  
 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
probaţiune. 
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lucrat, luându-se în calcul salariul de bază din ultima 
lună de activitate. 
(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în 
cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat 
activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit 
abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. 
Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care 
au fost suspendate sau înlăturate din funcţie pentru 
fapte imputabile lor. 
 

 
 
Nemodificat  
 
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 

 
8 

 
Art.7. - (1) Personalul de probaţiune beneficiază de un 
spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în 
funcţia de specialitate, calculat la salariul de bază, 
după cum urmează: 
 
   a) de la 5 la 10 ani          -  5%; 
   b) de la 10 la 15 ani         - 10%; 
   c) de la 15 la 20 de ani       - 15%; 
   d) peste 20 de ani            - 20%. 
 
(2) Sporul prevăzut la alin.(1) se plăteşte de la data de 
întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit 
vechimea efectivă în funcţia de specialitate. 
(3) Sporul de fidelitate face parte din salariul de 
bază şi se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a 
celorlalte drepturi, potrivit legii. 
 

 
Art.7. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune 
beneficiază de un spor de fidelitate, în raport cu 
vechimea efectivă în funcţia de specialitate, calculat la 
salariul de bază, după cum urmează: 
 
a) – d) nemodificate 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
(3) Sporul de fidelitate se ia în calcul la stabilirea 
pensiilor şi a celorlalte drepturi, potrivit legii. 
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
probaţiune. 
 
S-a eliminat sintagma „face parte 
din salariul de bază şi” de la 
alin.(3) pentru evitarea situaţiei în 
care se acordă spor de vechime la 
spor de vechime. Se revine la 
prevederea din Legea nr.50/1996 
privind salarizarea şi alte drepturi 
ale personalului din organele 
autorităţii judecătoreşti, cu 
modificările şi completările 
ulterioare (art.18 alin.(5) din Legea 
nr.334/2001 de aprobare a O.G. 
nr.83/2000).  
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Art.8. – (1) Pentru vechimea în muncă personalul 
serviciilor de probaţiune şi inspectorii beneficiază de 
un spor de vechime de până la 25% calculat la salariul 
de bază lunar corespunzător timpului efectiv lucrat în 
program normal de lucru, după cum urmează: 

a) de la 3 la 5 ani                  – 5 %; 
b) de la 5 la 10 ani                – 10 %; 
c) de la 10 la 15 ani              – 15 %; 
d) de la 15 la 20  ani             – 20 %; 
e) peste 20 ani                       – 25 %. 

(2) Sporul de vechime se plăteşte cu începere de la 
data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit 
vechimea în muncă. 
 

 
Art. 8 - (1) Pentru vechimea în muncă personalul din 
serviciile de probaţiune beneficiază de un spor de 
vechime de până la 25% calculat la salariul de bază 
lunar corespunzător timpului efectiv lucrat în program 
normal de lucru, după cum urmează: 

 
a) - e) nemodificate 

 
 
 
Nemodificat  
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
probaţiune. 
 

 
10 

 
Art.9. – Personalul care posedă titlul ştiinţific de 
"doctor" într-una din specialităţile prevăzute la art.8 
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2000 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare 
socială a infractorilor şi de supraveghere a executării 
sancţiunilor neprivative de libertate, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.129/2002, cu 
modificările ulterioare, beneficiază, la cerere, de un 
spor de 15% din salariul de bază lunar, care se acordă 
de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a 
solicitat. 
 

 
Nemodificat  

 

 
11 

 
Art.10. – (1) Personalului de probaţiune trebuie să i  se 
asigure condiţii normale de muncă şi igienă, de natură 
să îi asigure sănătatea şi integritatea fizică şi psihică. 
(2) Personalul de probaţiune din cadrul serviciilor de 

 
Art.10. – (1) Personalului din serviciile de probaţiune 
trebuie să i  se asigure condiţii normale de muncă şi 
igienă, de natură să îi asigure sănătatea şi integritatea 
fizică şi psihică. 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
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probaţiune care îşi desfăşoară activitatea în condiţii 
deosebite, grele sau vătămătoare beneficiază de un 
spor de 15% din salariul de bază, proporţional cu 
timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.   
(3) Locurile de muncă şi personalul care beneficiază 
de sporul prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al 
ministrului justiţiei. 
 

(2) Personalul din serviciile de probaţiune care îşi 
desfăşoară activitatea în condiţii deosebite, grele sau 
vătămătoare beneficiază de un spor de 15% din 
salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat 
în aceste condiţii.   
(3) Locurile de muncă şi personalul care beneficiază 
de sporul prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al 
ministrului justiţiei. 
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica  
 

probaţiune. 
 

 
12 

 
Art.11. – Personalul serviciilor care, potrivit fişei 
postului, desfăşoară activităţi în penitenciar, 
beneficiază de un spor pentru lucrări în legătură cu 
activitatea în penitenciar de 30% din salariul de bază 
brut. 
 

 
Art.11. – Personalul din serviciile de probaţiune 
care, potrivit fişei postului, desfăşoară activităţi în 
penitenciar, beneficiază de un spor pentru lucrări în 
legătură cu activitatea în penitenciar de 30% din 
salariul de bază brut. 
 

Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica  
 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
probaţiune. 
 

 
13 

 
Art.12 – (1) Personalul de probaţiune delegat sau 
detaşat, în condiţiile legii, îşi păstrează salariul de bază 
şi celelalte drepturi prevăzute de lege pentru 
personalul delegat sau detaşat din cadrul instituţiilor 
publice din sectorul bugetar.  
(2) Când salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute 
pentru funcţia în care este detaşată persoana sunt 
inferioare celor de care acesta beneficia anterior, 
aceasta îşi păstrează salariul şi celelalte drepturi avute 
anterior.  
(3) Personalul de probaţiune trimis în străinătate, 
invitat pe contul organizaţiilor sau al altor parteneri 
străini, pentru acţiuni în interesul serviciului, 

 
Art.12. – (1) Personalul din serviciile de probaţiune 
delegat sau detaşat, în condiţiile legii, îşi păstrează 
salariul de bază şi celelalte drepturi prevăzute de lege 
pentru personalul delegat sau detaşat din cadrul 
instituţiilor publice din sectorul bugetar.  
(2) Când salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute 
pentru funcţia în care este detaşată persoana sunt 
inferioare celor de care beneficia anterior, aceasta îşi 
păstrează salariul şi celelalte drepturi avute anterior.  
(3) Personalul din serviciile de probaţiune trimis în 
străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau al altor 
parteneri străini, pentru acţiuni în interesul serviciului, 
beneficiază în ţară de drepturile stabilite în condiţiile 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
probaţiune. 
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beneficiază în ţară de drepturile stabilite în condiţiile 
legii. 
(4) Pentru deplasările în străinătate dispuse de 
ministrul justiţiei, cheltuielile necesare, inclusiv 
indemnizaţia de cazare şi diurna în valută, se aprobă 
de cel care a dispus deplasarea, în limitele 
reglementărilor aplicabile personalului instituţiilor 
publice din sectorul bugetar.  
 

legii. 
 
Nemodificat  
 
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica  
 

 
14 

 
Art.13. - Personalul de probaţiune beneficiază gratuit 
de asistenţă medicală, proteze şi medicamente, cu 
respectarea dispoziţiilor legale privind plata 
contribuţiei lunare pentru asigurări sociale de sănătate, 
în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
 

 
Art.13 - Personalul din serviciile de probaţiune 
beneficiază gratuit de asistenţă medicală, proteze şi 
medicamente, cu respectarea dispoziţiilor legale 
privind plata contribuţiei lunare pentru asigurări 
sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica  
 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
probaţiune. 
 

 
15 

 
Art.14. – Personalul de probaţiune beneficiază de 
pensie în condiţiile legii.  

 
Art.14. – Personalul din serviciile de probaţiune 
beneficiază de pensie în condiţiile Legii nr.19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Autor: d-l deputat Karoly Kerekes 
 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului. 
 
Pentru precizarea legii cadru în 
domeniu. 
 

 
16 

 
Art.15. – (1) Personalul de probaţiune beneficiază de 
concediu de odihnă plătit. 
 
(2) Durata concediului de odihnă este de 30 zile 
lucrătoare şi corespunde activităţii desfăşurate timp de 

 
Art.15. – (1) Personalul din serviciile de probaţiune 
beneficiază de concediu de odihnă plătit. 
 
Nemodificat    
 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
probaţiune. 
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un an calendaristic.    
(3) Concediul anual de odihnă se efectuează de către 
personalul serviciilor de probaţiune, de regulă, în 
perioada vacanţei judecătoreşti.  
(4) Cererile de concediu de odihnă ale consilierilor se 
aprobă de şeful de serviciului de probaţiune şi se 
comunică tribunalului pe lângă care funcţionează 
serviciul respectiv.  
(5) Cererile de concediu de odihnă ale inspectorilor şi 
ale şefilor serviciilor de probaţiune se aprobă de către 
directorul Direcţiei de Probaţiune. 
(6) Conducerile Direcţiei de Probaţiune şi ale 
serviciilor de probaţiune au obligaţia să asigure 
efectuarea concediului de odihnă, de către personal, în 
cursul anului calendaristic în care s-a născut acest 
drept, zilele de concediu neefectuate putând fi 
reportate în primul trimestru al anului următor. 
 

 
(3) Concediul anual de odihnă se efectuează de către 
personalul din serviciile de probaţiune, de regulă, în 
perioada vacanţei judecătoreşti.  
(4) Cererile de concediu de odihnă ale consilierilor de 
probaţiune se aprobă de şeful serviciului de 
probaţiune. 
(5) Cererile de concediu de odihnă ale inspectorilor de 
probaţiune şi ale şefilor serviciilor de probaţiune se 
aprobă de către directorul Direcţiei de probaţiune. 
 
Nemodificat  
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 
 

 

 
17 

 
Art.16. – Personalul de probaţiune are dreptul la 
concedii medicale şi la alte concedii, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare. 

 
Art.16. – Personalul din serviciile de probaţiune are 
dreptul la concedii medicale şi la alte concedii, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 
 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
probaţiune. 
 

 
18 

 
Art.17. – (1) Personalul de probaţiune are dreptul la 
concedii fără plată, a căror durată nu poate depăşi 60 
de zile calendaristice într-un an, pentru rezolvarea 
unor situaţii personale. 
(2) Pe durata concediilor fără plată, persoanele 
respective îşi păstrează calitatea de salariat. 
(3) Concediile fără plată nu constituie vechime în 

 
Art.17. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune 
are dreptul la concedii fără plată, a căror durată, 
însumată, nu poate depăşi 60 de zile calendaristice 
într-un an, pentru rezolvarea unor situaţii personale. 
(2) Pe durata concediilor fără plată, persoanele 
respective îşi păstrează calitatea de salariat. 
(3) Concediile fără plată acordate în condiţiile alin.(1) 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
probaţiune. 
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muncă. 
 

şi (2) nu constituie vechime în muncă. 
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 
 

 
19 

 
Art.18. – (1)  Personalul de probaţiune beneficiază, la 
cerere, de concedii pentru formare profesională. 
(2) Concediile pentru  formare profesională se pot 
acorda cu sau fără plată. 
 

 
Art.18. – (1)  Personalul din serviciile de probaţiune 
beneficiază, la cerere, de concedii pentru formare 
profesională. 
(2) Concediile pentru  formare profesională se pot 
acorda cu sau fără plată. 
 

Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 
 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
probaţiune. 
 

 
20 

 
Art.19. – (1) Concediile fără plată pentru formare 
profesională se acordă la solicitarea persoanei, în cazul 
formării profesionale pe care persoana o urmează din 
iniţiativa sa, pe o perioadă de maximum 30 zile 
calendaristice. 
 
(2) Şeful serviciului de probaţiune şi, respectiv, 
directorul direcţiei de specialitate pot respinge 
solicitarea persoanei dacă absenţa acesteia ar impieta 
asupra desfăşurării normale a activităţii. 
 

 
Art.19. – (1) Concediile fără plată pentru formare 
profesională se acordă la solicitarea persoanei, în cazul 
formării profesionale pe care persoana o urmează din 
iniţiativa sa, pe o perioadă de maximum 30 de zile 
calendaristice. 
 
Nemodificat  
 
 
Autor: d-l Adrian Miuţescu 
 

 
 
 
Pentru corectitudinea 
textului. 

 
21 

 
Art.20. - (1) În cazul în care, în cursul a doi ani 
calendaristici consecutivi, nu a fost asigurată 
participarea la o formare profesională pe cheltuiala 
angajatorului, persoana în cauză are dreptul la un 
concediu pentru formare profesională plătit, de până la 
10 zile. 
(2) Durata  concediului pentru formare profesională 
plătit nu poate fi dedusă din durata concediului de 

 
Nemodificat  

 

 12 



0 1 2 3 
odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă 
efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite 
persoanei, altele decât salariul. 
 

 
22 

 
Art.21. - (1) În afara concediului de odihnă, angajaţii 
au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în 
durata concediului de odihnă, în cazul unor 
evenimente familiale deosebite: 

a) căsătoria angajatului – 5 zile; 
b) naşterea sau căsătoria unui copil – 5 zile; 
c) decesul soţului sau al unei rude a angajatului, 

până la gradul al II-lea inclusiv – 3 zile.  
 
 
(2) Zilele libere plătite prevăzute la alin.(1) se acordă 
la cererea solicitantului, potrivit art.15 alin.(4) şi (5). 
 

 
Art.21. - (1) În afara concediului de odihnă, angajaţii 
din serviciile de probaţiune au dreptul la zile libere 
plătite, care nu se includ în durata concediului de 
odihnă, în cazul unor evenimente familiale deosebite: 

a) căsătoria angajatului – 5 zile; 
b) naşterea sau căsătoria unui copil al angajatului 
– 5 zile; 
c) decesul soţului sau al unei rude a angajatului, 
până la gradul al II-lea inclusiv – 3 zile.  

 
Nemodificat 
 
Autor: d-l deputat Adrian Miuţescu 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea textului. 

 
23 

 
Art.22. – (1) Pe lângă drepturile prevăzute de prezenta 
lege, personalul de probaţiune beneficiază şi de alte 
drepturi prevăzute de legislaţia muncii şi de legislaţia 
asigurărilor sociale. 
 
 
(2) Personalul angajat la data intrării în vigoare a 
prezentei legi se reîncadrează în funcţie potrivit 
vechimii în specialitate şi coeficienţilor de 
multiplicare prevăzuţi în anexă.  
 
 
 
 

 
Art.22. – (1) Pe lângă drepturile prevăzute de prezenta 
lege, personalul din serviciile de probaţiune 
beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia 
din domeniul muncii şi asigurărilor sociale. 
 
Nemodificat  
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 
 

 
Pentru corelare cu noua titulatură a 
personalului, adoptată prin  Legea 
nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de 
probaţiune. 
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24 
 
Art.23. – Personalul de probaţiune, la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, se exceptează de la 
prevederile Legii nr.50/1996 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale personalului din organele autorităţii 
judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.563 din 18 noiembrie 1999, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

 
Art.23. – Prevederile Legii nr.50/1996 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului din 
organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, nu se mai 
aplică personalului din serviciile de  probaţiune la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 
 

 
Pentru claritatea textului. 
 

 
25 

 
Art.24. – Prezenta lege intră în vigoare pe data de 31 
martie 2006. 
 

 
Art.24. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile 
de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 
 

 
Termenul iniţial era depăşit. 

 
26 

 
ANEXĂ 
 
Grila de salarizare a personalului de probaţiune 
 
Valoarea de referinţă sectorială = 2.571.040 lei 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivelul Vechimea în 
specialitate studiilor 

Coeficientul 
de 

multiplicare 
 A. Funcţii de 

execuţie 
   

1.  Inspector
gradul I 

S Peste 6 ani 8,500 

2.  Consilier
gradul I 

S Peste 6 ani 6,500 

3.     Inspector
gradul II 

S 4-6 ani 7,500

4.     Consilier
gradul II 

S 4-6 ani 5,500

 
ANEXĂ 
 
Grila de salarizare a personalului din serviciile de probaţiune 
 
Valoarea de referinţă sectorială = 268 lei 
  

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivelul Vechimea în 
specialitate studiilor 

Coeficientul 
de 

multiplicare 
 A. Funcţii de 

execuţie 

   

1. Inspector de 
probaţiune 
gradul I 

S Peste 6 ani 8,500 

2. Consilier de 
probaţiune 
gradul I 

S Peste 6 ani 6,500 

3. Inspector de S   4-6 ani 7,500

 
 
 
Corelare cu modificările propuse în 
raport. 
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5.     Consilier

gradul III 
S 1-4 ani 5,000

6.      Consilier
debutant 

S 0-1 an 3,500

 B.
Indemnizaţia 
de conducere 

 
 

 - limita 
maximă - 

 
Şef serviciu    

 
30 % 

 
 

probaţiune 
gradul II 

4. Consilier de 
probaţiune 
gradul II 

S   4-6 ani 5,500

5. Consilier de 
probaţiune 
gradul III 

S   1-4 ani 5,000

6. Consilier de 
probaţiune 
debutant 

S    0-1 an 3,500

   B.
Indemnizaţia 
de conducere 

 - limita 
maximă - 

1.   Directorul
Direcţiei de 
probaţiune 

 50% 

2. Şef  serviciul 
de 
probaţiune   

    30 %

 
 

Autor: d-l Secretar de Stat Dan Stoica 
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II. Amendamente respinse 

 
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Amendamentul propus  

 şi autorul acestuia Motivarea amendamentelor Camera  
Decizională 

 
0     1 2 3 4
 
1 

 
Art.14. – Personalul de probaţiune beneficiază 
de pensie, în condiţiile legii. 

 
D-l deputat Marian Jean Marinescu propune 
reformularea textului după cum urmează: 
“Art.14. – (1) Personalul de probaţiune cu o 
vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, 
beneficiază, la împlinirea vârstei de 65 de ani, de 
pensie de serviciu, în cuantum de 80% din media 
salariilor de bază lunare realizate în ultimele 12 
luni de activitate înainte de data pensionării. În 
calcularea mediei salariilor de bază brute lunare 
se impun şi sporurile cu caracter permanent. 
(2) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea 
prevăzută la alin. (1) se adaugă la cuantumul 
pensiei câte 1% din venit, fără a se putea depăşi 
venitul brut avut la data pensionării. 
(3) De pensia de serviciu beneficiază şi 
personalul cu o vechime între 20 şi 25 de ani în 
această funcţie, caz în care cuantumul pensiei 
prevăzut la alin.(1) se micşorează cu 1% pentru 
fiecare an care lipseşte din vechimea integrală. 
(4) Soţul supravieţuitor şi copiii personalului 
prevăzut la alin.(1) au dreptul la pensie de 
urmaş dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute 
pentru aceasta de Legea nr.19/2000 privind 

 
a) Argumente pentru susţinere 
Pentru eliminarea oricăror 
discriminări între categoriile 
profesionale ale aceluiaşi 
minister. Aceste prevederi 
constituie un garant al stabilităţii 
categoriei profesionale vizate. 
Dată find media de vârstă redusă 
în sistemul de probaţiune, pentru 
o bună perioadă de timp nu poate 
fi vorba de un efort financiar 
aferent aplicării prezentelor 
prevederi. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Introducerea unor astfel de 
prevederi reprezintă o extindere 
nejustificată a categoriilor de 
beneficiari ai pensiei de serviciu 
potrivit Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu 
modificările şi completările 
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sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(5) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte 
nivelul pensiei din sistemul public al asigurărilor 
sociale se suportă din bugetul de stat. 
(6) Pensiile de serviciu ale personalului din 
probaţiune se actualizează anual în raport cu 
media salariilor brute realizate în ultimele 12 
luni ale personalului în activitate. 
(7) Personalul din probaţiune este pensionat la 
cerere, înainte de împlinirea vârstei prevăzute de 
lege şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. 
(1), dacă are o vechime de cel puţin 25 de ani. 
(8) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de 
vechime prevăzute la alin.(1) şi (3) numai în 
probaţiune beneficiază de pensie de serviciu 
chiar dacă la data pensionării au avut sau au o 
altă ocupaţie. În acest caz, pensia se stabileşte  pe 
baza drepturilor salariale ale personalului din 
sistemul de probaţiune, în funcţie  în condiţii 
identice de vechime. 
(9) De prevederile alin. (8) pot beneficia numai 
persoanele care au fost eliberate din funcţia de 
consilier de probaţiune din motive 
neimputabile.” 
 

ulterioare, al cărei scop a fost, în 
esenţă, recunoaşterea gradului mare 
de dificultate ce-l prezintă 
activitatea desfăşurată de 
magistraţi. 
Cât priveşte activitatea personalului 
din serviciile de probaţiune, aceasta 
nu poate fi asimilată celei de 
magistrat. Pentru această categorie 
de personal se aplică Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, care reprezintă 
legea cadru în materie. 

 
2 

 
___ 

 
D-l deputat Marian Jean Marinescu propune 
introducerea, după art.14, a unui articol nou, art.141, 
cu următorul cuprins: 
“Art.14¹. – (1) Personalul de probaţiune care şi-a 
pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, 

 
a) Argumente pentru susţinere 
Personalul de probaţiune este o 
categorie profesională mult mai 
expusă la a fi victima unor 
infracţiuni. 
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fiind încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, 
în urma săvârşirii împotriva lor a unor fapte 
prevăzute de legea penală, în timpul sau în 
legătură cu serviciul, vor primi pe perioada 
invalidităţii o pensie egală cu indemnizaţia de 
încadrare brută lunară avută la data survenirii 
invalidităţii şi vor beneficia o singură data de o 
compensaţie egală cu de cinci ori aceeaşi 
indemnizaţie brută. 
(2) Personalul de probaţiune care şi-a pierdut 
parţial capacitatea de muncă, fiind încadraţi în 
gradul III de invaliditate, în urma săvârşirii 
împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea 
penală, în timpul sau în legătură cu serviciul, şi 
care nu îşi mai pot exercita în continuare 
profesia, vor beneficia de o pensie egală cu cel 
puţin jumătate din indemnizaţia de încadrare 
brută lunară avută în ultima lună de activitate, 
de o compensaţie egală cu de trei ori aceeaşi 
indemnizaţie brută, precum şi de dreptul de a 
cumula, în condiţiile legii, pensia cu salariul pe 
care îl pot primi pentru o altă activitate 
desfăşurată. 
(3) Soţul/soţia supravieţuitoare, copiii minori şi 
copiii majori aflaţi la studii până la împlinirea 
vârstei de 26 de ani ai celor decedaţi în condiţiile 
alin. (1), beneficiază, pe perioada cât îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de reglementările legale 
referitoare la pensiile de asigurări sociale din 
sistemul public, de o pensie unică egală cu 
indemnizaţia de încadrare brută lunară pe care 
a avut-o persoana la data decesului. 
(4) În caz de deces, membrii familiei care au 

 
b) Argumente pentru respingere: 
Activitatea personalului din 
serviciile de probaţiune nu poate fi 
asimilată celei de magistrat, drept 
urmare această categorie 
beneficiază de prevederile legii 
cadru în materie. 
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dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaş, vor 
beneficia pe o perioadă de 6 luni de echivalentul 
indemnizaţiei de încadrare brută avută în ultima 
lună de încadrare a ceui decedat.  În cazul în 
care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost 
emisă în termen de 6 luni de la data decesului 
din culpa instituţiei emitente, aceasta are 
obligaţia de a achita în continuare drepturile 
prevăzute până la emiterea deciziei pentru 
pensia de urmaş.” 
 

 
3 

 
__ 

 
D-l deputat Marian Jean Marinescu propune 
introducerea, după alin.(6) al art.15, a două alineate 
noi, alin.(7) şi (8), cu următorul cuprins: 
“(7) Personalul din probaţiune are dreptul pe 
perioda concediului de odihnă, pe lângă 
indemnizaţia de concediu la o primă egală cu 
indemnizaţia brută, sau, după caz, indemnizaţia 
de încadrare lunară brută din luna anterioară 
plecării în concediu care se impozitează separat. 
(8) În perioada concediului de odihnă personalul 
din probaţiune beneficiază o singură dată pe an 
de decontarea contravalorii a 7,5 l carburant la 
suta de kilometri în cazul în care efectuează 
deplasarea cu autoturismul propriu între 
localitatea de domiciliu şi localitatea din ţară în 
care îşi petrece concediul de odihnă.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere 
Pentru asimilarea personalului de 
probaţiune cu celelalte categorii 
profesionale din cadrul 
Ministerului Justiţiei. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Activitatea personalului din 
serviciile de probaţiune nu poate fi 
asimilată celei de magistrat, drept 
urmare această categorie 
beneficiază de prevederile legii 
cadru în materie. 

 

 
4 

 
__ 

 
D-l deputat Marian Jean Marinescu propune 
introducerea, după alin.(2) al art.22, a unui alineat 
nou, alin.(3), cu următorul cuprins: 

 
a) Argumente pentru susţinere 
Prevedere existentă în noile 
proiecte de legi de salarizare a 
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“(3) Valoarea de referinţă sectorială prevăzută 
în anexă se majorează cu 5% începând cu data 
de 1 februarie 2006 şi cu 6% începând cu data de 
1 septembrie 2006 faţă de nivelul din luna august 
2006.” 
 

celorlalte categorii profesionale 
din Ministerul Justiţiei. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Activitatea personalului din 
serviciile de probaţiune nu poate fi 
asimilată celei de magistrat. 
Valoarea de referinţă sectorială se 
actualizează periodic, în funcţie de 
indicele preţurilor de consum. 
 

 
5 

 
ANEXĂ 
 
Grila de salarizare a personalului de probaţiune 

 
Valoarea de referinţă sectorială = 2.571.040 lei 

 
Nr. 
crt. 

Funcţia Nivelul Vechimea în 
specialitate studiilor 

Coeficientul 
de 

multiplicare 
 A. Funcţii 

de execuţie 
   

1. Inspector
gradul I 

 S Peste 6 ani 8,500 

2.  Consilier
gradul I 

S Peste 6 ani 6,500 

3.     Inspector
gradul II 

S 4-6 ani 7,500

4.     Consilier
gradul II 

S 4-6 ani 5,500

5.     Consilier
gradul III 

S 1-4 ani 5,000

6.      Consilier
debutant 

S 0-1 an 3,500

 
D-l deputat Marian Jean Marinescu propune 
reformularea anexei după cum urmează: 
„ANEXĂ 

Grila de salarizare a personalului de probaţiune 
Valoarea de referinţă sectorială = 2.571.040 lei 

 
Nr. 
crt. 

Funcţia Nivelul Vechimea în 
specialitate studiilor 

Coeficientul 
de 

multiplicare 
 A. Funcţii de 

execuţie 
   

1.  Inspector
gradul I 

S Peste 6 ani 10,500 

2.  Consilier
gradul I 

S Peste 6 ani 8,000 

3.     Inspector
gradul II 

S 4-6 ani 8,500 

4.     Consilier
gradul II 

S 4-6 ani 6,500 

5.      Consilier
gradul III 

S 1-4 ani 5,000

6.      Consilier
debutant 

S 0-1 an 3,500

 
a) Argumente pentru susţinere 
Este necesară majorarea 
coeficientului de multiplicare 
pentru ca numărul candidaţilor să 
fie unul crescut şi pentru a-i 
încuraja pe cei admişi de a rămâne 
în sistem. 
Nu este firesc  ca nivelul de 
salarizare al unei persoane cu 
studii superioare să se situeze sub 
nivelul salarizării unei personae 
cu pregătire medie. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a considerat favorabilă varianta 
adoptată de comisie. 
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0 1 2 3 4 
  B.

Indemnizaţi
a de 
conducere 

 

 
- limita 

maximă - 

 
Şef serviciu   

 
30 % 

 

  B.
Indemnizaţia 
de conducere 

 
 - limita 

maximă - 

 
Şef serviciu    

 
30 % 

 
 

 
 Comisia a propus aprobarea proiectului în forma propusă în prezentul raport, cu 14 voturi pentru şi un vot împotrivă. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Marian SÂRBU      Karoly KEREKES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Sorina Steliana SZABO 
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