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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

 Bucureşti 17.11.1999 
Nr. 386 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind organizarea  
şi funcţionarea serviciilor de probaţiune. 

 
  Cu adresa nr.386 din 7 octombrie 1999, înregistrată sub nr.891/XVIII/11 din 7 octombrie 1999, Secretarul  
general al Camerei Deputaţilor a trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în vederea dezbaterii şi avizării în fond, 
proiectul de lege menţionat mai sus. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform Avizului nr.916/06.09.1999. 
  Ministerul justiţiei prin Nota înaintată cu adresa înregistrată sub nr.891/XVIII/11 din 11 noiembrie 1999, 
formulează motivări pentru textele din forma iniţiată a proiectului de lege, adoptată de Guvern. 
  În şedinţele din 27 octombrie 1999 şi 17 noiembrie 1999, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
examinat acest proiect de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să îl  supună spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei 
Deputaţilor, cu următoarele amendamente:  
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I. Amendamente admise: 
 
 

Nr. 
Crt. 

Articolul 
(Text iniţial) 

Text adoptat 
de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. Titlul legii: 

LEGE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 
FUNCŢIONAREA SERVICIILOR DE 

PROBAŢIUNE 
 

Titlul legii: 
LEGE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 
FUNCŢIONAREA SERVICIILOR DE  

PROBAŢIUNE ŞI REINTEGRARE SOCIALĂ 
     Amendament propus de domnul deputat 
Nicolae Grădinaru. 
 

     Sintagma “de 
probaţine şi reintegrare 
socială” corespunde 
conţinutului şi scopului 
acestei legi. 

2.      CAPITOLUL I - Dispoziţii generale 
     Art.1 - (1) Serviciile de probaţiune sunt 
instituţii specializate, însărcinate cu asistenţa, 
supravegherea şi consilierea  persoanelor care 
au săvârşit fapte prevăzute de legea penală, 
menţinute în stare de libertate de instanţa de 
judecată, sub condiţia respectării obligaţiilor 
stabilite în sarcina lor. 

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale 
     Art.1 - (1) Serviciile de probaţiune şi 
reintegrare socială sunt instituţii specializate, 
însărcinate cu asistenţa, supravegherea şi 
consilierea persoanelor care au săvârşit fapte 
prevăzute de legea penală, menţinute în stare de 
libertate de instanţa de judecată, sub condiţia 
respectării obligaţiilor stabilite în sarcina lor. 
     Amendament propus de domnul deputat 
Nicolae Grădinaru. 
 

     Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii.   

3.      alin.(2) Sunt supuse activităţii serviciilor de 
probaţiune următoarele persoane: 
     a) inculpaţii faţă de care s-a luat o măsură 
comunitară; 

     alin.(2) Sunt supuse activităţii serviciilor de 
probaţiune şi reintegrare socială  următoarele 
persoane: 
    a) inculpaţii faţă de care s-a luat o măsură 

Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 
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Nr. 
Crt. 

Articolul 
(Text iniţial) 

Text adoptat 
de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
     b) condamnaţii la pedeapsa închisorii a cărei 
executare a fost suspendată sub supraveghere; 
     c) minorii faţă de care s-a luat măsura 
educativă a libertăţii supravegheate sau cea a  
obligării la prestarea unei activităţi 
neremunerate în folosul comunităţii; 
     d) condamnaţii  liberaţi condiţionat. 
 

comunitară; 
     b) condamnaţii la pedeapsa închisorii a cărei 
executare a fost suspendată sub supraveghere; 
     c) minorii faţă de care s-a luat măsura 
educativă a libertăţii supravegheate sau cea a  
obligării la prestarea unei activităţi neremunerate 
în folosul comunităţii; 
     d) condamnaţii  liberaţi condiţionat. 
      Amendament propus de domnul deputat 
Nicolae Grădinaru. 
 

4.      alin.(3) - Serviciile de probaţiune pot asista 
şi consilia împreună cu personalul de 
penitenciar persoanele condamnate la o 
pedeapsă cu privare de libertate. 

     alin.(3) - Serviciile de probaţiune şi 
reintegrare socială pot asista şi consilia împreună 
cu personalul de penitenciar persoanele 
condamnate la o pedeapsă cu privare de libertate. 
     Amendament propus de domnul deputat 
Nicolae Grădinaru. 
 

     Text proiect. 

5. 
 
 
 
 

     Art.2. - (1) Activitatea desfăşurată de 
serviciile de probaţiune are drept scop 
modificarea comportamentului infractorilor şi 
reintegrarea acestora în societate. 
 

     Art.2. - (1) Activitatea desfăşurată de 
serviciile de probaţiune şi reintegrare socială are 
drept scop corectarea comportamentului 
infractorilor şi reintegrarea acestora în societate. 
 Amendament propus de domnul deputat Nicolae 
Grădinaru şi adoptat de comisie. 
 

     Expresia “corectare” 
este mai adecvată. 
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Nr. 
Crt. 

Articolul 
(Text iniţial) 

Text adoptat 
de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
6.      alin.(2) - Pentru realizarea acestui scop, (cât 

şi pentru a răspunde situaţiei lor persoanele,) 
serviciile de probaţiune pot asista şi consilia 
victimele infracţiunilor şi membrii familiilor 
lor, precum şi membrii familiilor infractorilor, 
la cererea acestora. 

      alin.(2) - Pentru realizarea acestui scop, 
serviciile de probaţiune şi reintegrare socială pot 
asista şi consilia victimele infracţiunilor şi 
membrii familiilor lor, precum şi membrii 
familiilor infractorilor, la cererea acestora.  
     Amendament adoptat de comisie. 

 Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 

7.      Art.3. - Serviciile de probaţiune întocmesc 
la cererea instanţei de judecată o evaluare din 
pun de vedere criminologic a riscului pe care îl 
prezintă pentru societate persoanele care au 
săvârşit fapte prevăzute de legea penală. 

     Art.3. - Serviciile de probaţiune şi reintegrare 
socială întocmesc la cererea instanţei de judecată 
o evaluare din pun de vedere criminologic a 
riscului pe care îl prezintă pentru societate 
persoanele care au săvârşit fapte prevăzute de 
legea penală. 

     Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 

8.      Art.4. - (1) Activitatea serviciilor de 
probaţiune se desfăşoară fără vreo discriminare 
pe temei de naţionalitate, cetăţenie, rasă, 
origine etnică, limbă, religie, sex, opinie 
politică sau orice altă opinie, apartenenţă 
politică, avere, origine socială sau alte temeiuri. 

Art.4. - (1) Activitatea serviciilor de probaţiune 
şi reintegrare socială se desfăşoară fără vreo 
discriminare pe temei de naţionalitate, cetăţenie, 
rasă, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie 
politică sau orice altă opinie, apartenenţă 
politică, avere, origine socială sau alte temeiuri. 

    Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 

9. 
 
 

 

     alin.(2) Conducătorii serviciilor de 
probaţiune iau măsuri pentru evitarea 
discriminării, atât în ceea ce priveşte selecţia 
personalului de probaţiune, cât şi în ceea ce 
priveşte persoanele asistate, supravegheate şi 
consiliate. 

     alin.(2) Conducătorii serviciilor de probaţiune 
şi reintegrare socială iau măsuri pentru evitarea 
discriminării, atât în ceea ce priveşte selecţia 
personalului cât şi în ceea ce priveşte persoanele 
asistate, supravegheate şi consiliate. 
 
 

     Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 
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Nr. 
Crt. 

Articolul 
(Text iniţial) 

Text adoptat 
de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
10.      Art.5. - Activitatea serviciilor de probaţiune 

are ca  obiective principale: 
     a) reintegrarea socială a persoanelor care au 
săvârşit fapte prevăzute de legea penală; 
     b) atragerea şi implicarea activă a 
comunităţii în procesul de reintegrare socială a 
persoanelor arătate în art.1 alin.(2) şi alin.(3); 
     c) asigurarea unui echilibru între nevoile 
siguranţei sociale a comunităţii şi nevoile 
specifice ale infractorului; 
     d) evaluarea impactului măsurilor 
economico-sociale asupra fenomenului 
criminalităţii. 

Art.5. - Activitatea serviciilor de probaţiune şi 
reintegrare socială are ca  obiective principale: 
     a) reintegrarea socială a persoanelor care au 
săvârşit fapte prevăzute de legea penală; 
     b) atragerea şi implicarea activă a comunităţii 
în procesul de reintegrare socială a persoanelor 
arătate în art.1 alin.(2) şi alin.(3); 
     c) asigurarea unui echilibru între nevoile 
siguranţei sociale a comunităţii şi nevoile 
specifice ale infractorului; 
     d) evaluarea impactului măsurilor economico-
sociale asupra fenomenului criminalităţii. 

     Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 
 
 

11.      Art.6. - Obiectivele activităţii serviciilor de 
probaţiune se realizează prin: 
     a) supravegherea modului în care sunt 
respectate obligaţiile stabilite de instanţa de 
judecată în sarcina persoanelor arătate la art.1 
alin.(2); 
     b) iniţierea şi derularea programelor de 
resocializare a persoanelor arătate în art.1 
alin.(2) şi alin.(3); 
     c) participarea comunităţii la desfăşurarea 
programelor de reintegrare socială a 
persoanelor care au săvârşit fapte prevăzute de 

     Art.6. - Obiectivele activităţii serviciilor de 
probaţiune şi  reintegrare socială se realizează 
prin: 
     a) supravegherea modului în care sunt 
respectate obligaţiile stabilite de instanţa de 
judecată în sarcina persoanelor arătate la art.1 
alin.(2); 
     b) iniţierea şi derularea programelor de 
resocializare a persoanelor arătate în art.1 alin.(2) 
şi alin.(3); 
     c) participarea comunităţii la desfăşurarea 
programelor de reintegrare socială a persoanelor 

     Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 
 



 6

Nr. 
Crt. 

Articolul 
(Text iniţial) 

Text adoptat 
de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
legea penală; 
     d) iniţierea şi derularea de programe speciale 
de protecţie, asistenţă socială şi juridică a 
minorilor şi tinerilor adulţi care au săvârşit 
fapte penale; 
     e) elaborarea şi derularea de programe de 
asistenţă a victimelor infracţiunilor pentru a se 
facilita readaptarea lor socială, fizică şi 
psihologică; 
     f) înfiinţarea, organizarea şi administrarea 
de cămine sociale, precum şi de centre socio-
medicale, fără personalitate juridică, pentru 
recuperarea toxicomanilor şi alcoolicilor; 
    g) efectuarea, cu sprijinul organizaţiilor 
guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi 
internaţionale, de cercetări şi studii pentru 
cunoaşterea factorilor criminogeni şi stabilirea 
pârghiilor de control a acestora; 
    h) acordarea de asistenţă persoanelor arătate 
în art.1 alin.(2) şi alin.(3), după executarea 
măsurilor comunitare şi a pedepselor, la cererea 
acestora; 
     i) mediatizarea şi monitorizarea instituţiei 
probaţiunii la nivelul întregii societăţi; 
     j) elaborarea de propuneri privind revizuirea 

care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală; 
     d) iniţierea şi derularea de programe speciale 
de protecţie, asistenţă socială şi juridică a 
minorilor şi tinerilor adulţi care au săvârşit fapte 
penale; 
     e) elaborarea şi derularea de programe de 
asistenţă a victimelor infracţiunilor pentru a se 
facilita readaptarea lor socială, fizică şi 
psihologică; 
     f) înfiinţarea, organizarea şi administrarea de 
cămine sociale, precum şi de centre socio-
medicale, fără personalitate juridică, pentru 
recuperarea toxicomanilor şi alcoolicilor; 
    g) efectuarea, cu sprijinul organizaţiilor 
guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi 
internaţionale, de cercetări şi studii pentru 
cunoaşterea factorilor criminogeni şi stabilirea 
pârghiilor de control a acestora; 
    h) acordarea de asistenţă persoanelor arătate în 
art.1 alin.(2) şi alin.(3), după executarea 
măsurilor comunitare şi a pedepselor, la cererea 
acestora; 
     i) mediatizarea şi monitorizarea instituţiei 
probaţiunii la nivelul întregii societăţi; 
    j) elaborarea de propuneri privind revizuirea 
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Nr. 
Crt. 

Articolul 
(Text iniţial) 

Text adoptat 
de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
normelor metodologice de aplicare a prezentei 
legi, din doi  în, doi ani. 

normelor metodologice de aplicare a prezentei 
legi, din doi  în, doi ani. 
 
 

12. CAPITOLUL II 
Organizarea şi funcţionarea serviciilor de 

probaţiune 
     Art.7. (1) Conducerea, coordonarea şi 
controlul activităţii de probaţiune se realizează 
de către Direcţia de Probaţiune din cadrul 
Ministerului Justiţiei, condusă de un director 
numit prin ordin al ministrului justiţiei. 

CAPITOLUL II 
Organizarea şi funcţionarea serviciilor de 

probaţiune şi reintegrare socială 
     Art.7. (1) Conducerea, coordonarea şi 
controlul activităţii de probaţiune şi reintegrare 
socială se realizează de către Direcţia din cadrul 
Ministerului Justiţiei, condusă de un director 
numit prin ordin al ministrului justiţiei. 
     Amendament propus de domnul deputat 
Nicolae Grădinaru. 
 

     Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 
 

13.      alin.(2) Prin hotărâre a Guvernului, în 
subordinea Direcţiei de Probaţiune, se 
organizează şi funcţionează pe lângă fiecare 
tribunal servicii de probaţiune. În subordinea 
serviciilor de probaţiune, prin ordin al 
ministrului justiţiei, se pot înfiinţa pe lângă 
judecătorii birouri de  probaţiune. 

     alin.(2) Prin hotărâre a Guvernului, în 
subordinea Direcţiei de Probaţiune şi Reintegrare 
Socială, se organizează şi funcţionează pe lângă 
fiecare tribunal servicii de probaţiune şi 
reintegrare socială. În subordinea serviciilor de 
probaţiune şi reintegrare socială, prin ordin al 
ministrului justiţiei, se pot înfiinţa pe lângă 
judecătorii birouri de probaţiune şi reintegrare 
socială . 
       

      Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 
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Nr. 
Crt. 

Articolul 
(Text iniţial) 

Text adoptat 
de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
14.      alin.(3) Serviciile de probaţiune au 

personalitate juridică. 
     alin.(3) Serviciile de probaţiune şi reintegrare 
socială au personalitate juridică.  
      

      Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 
 
  

15.      Art.8. - (1) Personalul de probaţiune este 
format din consilieri de probaţiune şi specialişti 
din alte domenii de activitate. 

     Art.8. - (1) Personalul de probaţiune şi 
reintegrare socială este format din consilieri de 
reintegrare socială şi specialişti din alte domenii 
de activitate. 

      Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 
 
 

16.      alin.(2) Şefii serviciilor sau birourilor de 
probaţiune sunt numiţi prin ordin al ministrului 
justiţiei la propunerea directorului Direcţiei de 
probaţiune. 

     alin.(2) Şefii serviciilor sau birourilor de 
probaţiune şi  reintegrare socială sunt numiţi prin 
ordin al ministrului justiţiei la propunerea 
directorului Direcţiei de probaţiune şi reintegrare 
socială.      

      Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 
 

17.      alin.(3) În funcţia de şef al serviciului sau 
biroului de probaţiune pot fi detaşaţi magistraţi, 
în condiţiile Legii nr.92/1992 pentru 
organizarea judecătorească. Pe timpul 
exercitării funcţiei, aceştia, precum şi directorul 
Direcţiei de probaţiune, au calitatea de 
magistrat şi fac parte din corpul magistraţilor. 

     alin.(3) În funcţia de şef al serviciului sau 
biroului de probaţiune şi reintegrare socială pot fi 
detaşaţi magistraţi, în condiţiile Legii nr.92/1992 
pentru organizarea judecătorească. Pe timpul 
exercitării funcţiei, aceştia, precum şi directorul 
Direcţiei de probaţiune şi reintegrare socială, au 
calitatea de magistrat şi fac parte din corpul 
magistraţilor. 
 
 

     Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 
 



 9

Nr. 
Crt. 

Articolul 
(Text iniţial) 

Text adoptat 
de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
18.      alin.(4) Încadrarea şi salarizarea 

specialiştilor din alte domenii de activitate în 
cadrul serviciilor de probaţiune se realizează 
potrivit dispoziţiilor legale privind încadrarea şi 
salarizarea în sectorul bugetar. 

     alin.(4) Încadrarea şi salarizarea specialiştilor 
din alte domenii de activitate în cadrul serviciilor 
de probaţiune şi reintegrare socială se realizează 
potrivit dispoziţiilor legale privind încadrarea şi 
salarizarea în sectorul bugetar. 

      Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 
   
 

19.      alin.(5) Serviciile de probaţiune, în derularea 
activităţii lor, pot colabora cu specialişti din 
alte domenii de activitate,  cu voluntari din 
rândul comunităţii, precum şi cu reprezentanţi 
ai societăţii civile. 

     alin.(5) Serviciile de probaţiune şi reintegrare 
socială, în derularea activităţii lor, pot colabora 
cu specialişti din alte domenii de activitate,  cu 
voluntari din rândul comunităţii, precum şi cu 
reprezentanţi ai societăţii civile. 

      Text  proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 
   
   
 

20.      alin.(6) Recrutarea, selecţia şi pregătirea 
personalului de probaţiune şi a voluntarilor 
comunitari sunt de competenţa Direcţiei de 
Probaţiune din Ministrul Justiţiei. 

     alin.(6) Recrutarea, selecţia, pe criterii de 
competenţă şi pregătirea personalului de 
probaţiune şi  reintegrare socială şi a voluntarilor 
comunitari sunt de competenţa Direcţiei de 
Probaţiune şi Reintegrare Socială din Ministrul 
Justiţiei. 
      Amendament propus de domnul deputat 
Nicolae Grădinaru. 

     Recrutarea şi selecţia 
se fac, potrivit legii, pe 
criterii de competenţă. 

21.       Art.8 alin.(51) - alineat nou: 
     Consilierii de  probaţiune şi reintegrare 
socială şi ceilalţi specialişti din cadrul direcţiilor 
şi birourilor de reintegrare socială trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
     - să aibă studii superioare; 

     Sunt necesare în lege 
aceste condiţii. 
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Nr. 
Crt. 

Articolul 
(Text iniţial) 

Text adoptat 
de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
     - să nu aibă antecedente penale; 
     - să nu facă parte dintr-un partid politic. 

22.      Art.9. - (1) Finanţarea activităţii serviciilor 
de probaţiune se face din alocaţii bugetare şi 
venituri extrabugetare. 
 

     Art.9. - (1) Finanţarea activităţii serviciilor de 
probaţiune şi  reintegrare socială sau a birourilor 
de probaţiune şi reintegrare socială, după caz, se 
face din alocaţii bugetare.  
     Amendament propus de domnul deputat 
Gavril Dejeu  şi  adoptat de comisie. 

     Finanţarea activităţii 
se face exclusiv din 
venituri bugetare. 

23.      alin.(2) Dotarea materială a serviciilor de  
probaţiune poate fi completată prin  donaţii şi  
sponsorizări. 

     alin.(2) Dotarea materială a serviciilor de 
probaţiune şi   reintegrare socială poate fi 
completată prin  donaţii şi  sponsorizări. 

 Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii.  
  
 

24.      alin.(3) Donaţiile se înregistrează la Direcţia 
Economică din Ministerul Justiţiei care va ţine 
o evidenţă specială în acest sens. 

       

25.      alin.(4) În raport cu sumele alocate de către 
Ministerul Justiţiei, serviciile de probaţiune 
derulează programe şi pot  remunera 
colaboratorii şi voluntarii pentru activitatea 
desfăşurată. Modul de remunerare se va stabili 
prin ordin al ministrului justiţiei, potrivit legii. 

     alin.(4) În raport cu sumele alocate de către 
Ministerul Justiţiei, serviciile de probaţiune şi 
reintegrare socială derulează programe şi pot  
remunera colaboratorii şi voluntarii pentru 
activitatea desfăşurată. Modul de remunerare se 
va stabili prin ordin al ministrului justiţiei, 
potrivit legii. 

     Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii.  
 

26.      alin.(5) Sumele provenite din prestarea 
muncii neremunerate în folosul comunităţii 

     alin.(5) Sumele provenite din prestarea 
muncii neremunerate în folosul comunităţii 

     Veniturile 
extrabugetare  trebuie să 
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Nr. 
Crt. 

Articolul 
(Text iniţial) 

Text adoptat 
de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
constituie venituri extrabugetare şi se 
încasează, se administrează, se contabilizează şi 
se utilizează de către serviciile de probaţiune 
potrivit normelor privind finanţele publice. 

constituie venituri bugetare şi se încasează, se 
administrează, se contabilizează şi se utilizează 
de către serviciile de probaţiune şi reintegrare 
socială potrivit normelor privind finanţele 
publice. 
     Text adoptat de comisie. 

fie vărsate la buget. 

27. CAPITOLUL III 
Activitatea serviciilor de probaţiune 

     Art.10. - (1) La cererea instanţei de judecată, 
serviciul de probaţiune comunică date privind 
situaţia persoanei care a săvârşit o faptă 
prevăzută de lege penală. 

CAPITOLUL III 
Activitatea serviciilor de probaţiune şi 

reintegrare socială 
     Art.10. - (1) La cererea instanţei de judecată, 
serviciul sau biroul  de probaţiune şi reintegrare 
socială, după caz, comunică date privind situaţia 
persoanei care a săvârşit o faptă prevăzută de 
lege penală. 

     Pentru corelare cu 
celelalte texte. 

28.      alin.(2) Datele sunt cuprinse într-un referat 
de evaluare şi au caracter consultativ şi de 
orienatare. 

     alin.(2) Datele sunt cuprinse într-un referat de 
evaluare şi au caracter consultativ şi de 
orienatare. 

     Text proiect. 

29.      alin.(3) Referatul de evaluare conţine date 
privind persoana inculpatului, mediul său social 
şi familial, nivelul instrucţiei şcolare 
comportamentul, factorii care îl influenţează sau îi 
pot influenţa conduita generală, precum şi 
perspectivele reintegrării în societate. 

     alin.(3) Referatul de evaluare conţine date 
privind persoana inculpatului, mediul său social 
şi familial, nivelul instrucţiei şcolare 
comportamentul, factorii care îl influenţează sau îi 
pot influenţa conduita generală, precum şi 
perspectivele reintegrării în societate. 

     Text proiect. 

30.      alin.(4) La întocmirea referatului de 
evaluare, serviciul de probaţiune poate colabora 

     alin.(4) La întocmirea referatului de evaluare, 
serviciul de probaţiune şi reintegrare socială

     Text proiect; 
reformulare conformă 
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Nr. 
Crt. 

Articolul 
(Text iniţial) 

Text adoptat 
de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
cu psihologi, cadre didactice, sociologi, medici 
sau alţi specialişti desemnaţi de către 
autorităţile competente. Constatările şi 
concluziile acestora sunt cuprinse în referate 
periodice de probaţiune. 

poate colabora cu psihologi, cadre didactice, 
sociologi, medici sau alţi specialişti desemnaţi de 
către autorităţile competente. Constatările şi 
concluziile acestora sunt cuprinse în referate 
periodice de probaţiuni şi reintegrare socială. 

cu titlul legii.   
 

31.      alin.(5) Referatul de evaluare va fi depus de 
către serviciul de probaţiune la instanţa de 
judecată, în termen de 14 zile de la data primirii 
cererii. Termenul pentru depunerea referatului 
de evaluare poate fi prelungit o singură dată, cu 
14 zile. Nerespectarea de către şeful serviciului 
de probaţiune a termenului fixat de către 
instanţă se sancţionează conform dispoziţiilor 
din Codul de procedură penală. 

     alin.(5) Referatul de evaluare va fi depus de 
către serviciul de probaţiune şi reintegrare 
socială la instanţa de judecată, în termen de 14 zile 
de la data primirii cererii. Termenul pentru 
depunerea referatului de evaluare poate fi prelungit o 
singură dată, cu 14 zile. Nerespectarea de către şeful 
serviciului de probaţiune şi  reintegrare socială a 
termenului fixat de către instanţă se sancţionează 
conform dispoziţiilor din Codul de procedură 
penală. 

      Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii.    
 

32.      Art.11. - Realizarea evaluării de către 
serviciile de probaţiune este obligatorie când: 
     a) inculpaţii arestaţi preventiv sunt minori; 
     b) condamnaţii sunt propuşi spre analiză 
pentru acordarea liberării condiţionate; 
     c) condamnaţii liberaţi condiţionat au 
săvârşit în perioada liberării condiţionate din 
nou o faptă penală, pentru care legea prevede 
pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani. 

     Art.11. - Realizarea evaluării de către 
serviciile de probaţiune şi reintegrare socială este 
obligatorie când: 
     a) inculpaţii arestaţi preventiv sunt minori; 
     b) condamnaţii sunt propuşi spre analiză 
pentru acordarea liberării condiţionate; 
     c) condamnaţii liberaţi condiţionat au săvârşit 
în perioada liberării condiţionate din nou o faptă 
penală, pentru care legea prevede pedeapsa 
închisorii de cel mult 5 ani. 

      Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii.    
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Text adoptat 
de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
33.       Art.11 lit.d) - text nou: 

     d) - condamnaţii la pedeapsa  închisorii a 
cărei executare a fost suspendată sub 
supraveghere. 
     Amendament propus de domnul deputat 
Nicolae Grădinaru. 

     Pentru corelare cu 
art.1 alin.2. 

34.      Art.12. - (1) În faza executării măsurilor 
comunitare, a măsurilor educative, a pedepselor 
şi a liberării condiţionate, atribuţiile serviciilor 
de probaţiune sunt: 
 

     Art.12. - (1) În faza executării măsurilor 
comunitare, a măsurilor educative, a pedepselor 
şi a liberării condiţionate, atribuţiile serviciilor 
de probaţiune şi reintegrare socială sunt: 
 

      Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii.    
   
 
 

35.      a) supraveghează modul în care sunt 
respectate condiţiile stabilite de instanţă, în 
sarcina persoanelor arătate în art.1 alin.(2); 
     b) desfăşoară activităţi de consiliere 
individuală a infractorilor în ceea ce priveşte 
comportamentului social, de grup şi individual; 
     c) contactează instituţiile publice şi private, 
precum şi persoanele fizice şi juridice din raza 
sa de competenţă, în vederea identificării, după 
caz, a locurilor de muncă disponibile, a 
cursurilor şcolare, precum şi a celor de 
calificare sau recalificare profesională; 
     d) iniţiază şi derulează programe proprii de 

a) supraveghează modul în care sunt respectate 
condiţiile stabilite de instanţă, în sarcina 
persoanelor arătate în art.1 alin.(2); 
     b) desfăşoară activităţi de consiliere 
individuală a infractorilor în ceea ce priveşte 
comportamentului social, de grup şi individual; 
     c) contactează instituţiile publice şi private, 
precum şi persoanele fizice şi juridice din raza sa 
de competenţă, în vederea identificării, după caz, 
a locurilor de muncă disponibile, a cursurilor 
şcolare, precum şi a celor de calificare sau 
recalificare profesională; 
    d) iniţiază şi derulează programe proprii de 

     Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii.    
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de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
industrie şcolară şi formare profesională; 
     e) derulează programe şi colaborează cu 
voluntarii comunitari şi reprezentanţii societăţii 
civile, cu organizaţii guvernamentale sau 
neguvernamentale române şi străine, pentru 
sprijinirea persoanelor arătate în art.1 şi alin.(2) 
şi (3), în respectarea condiţiilor impuse de 
instanţa de judecată precum şi pentru 
reintegrarea lor socială. 
     f) sesizează judecătorul delegat cu 
executarea hotărârilor în cazul nerespectării 
obligaţiilor stabilite de către instanţa de 
judecată; 
     g) supraveghează modul în care cel căruia i-a 
fost încredinţat minorul îşi îndeplineşte obligaţiile 
prevăzute de lege; 
     h) iniţiază şi desfăşoară programe speciale în 
raport cu vârsta şi nevoile minorului; 
     i) desfăşoară, la cerere, activităţi de consiliere a 
victimelor şi a familiilor acestora, precum şi a 
membrilor familiilor infractorilor; 
     j) sesizează judecătorul delegat cu executarea 
hotărârilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor 
stabilite de instanţa de judecată, şi împlinirea 
termenului fixat; 
     k) împreună cu administraţia penitenciarelor 
d l ă i i d ti ităţi l ti

industrie şcolară şi formare profesională; 
     e) derulează programe şi colaborează cu 
voluntarii comunitari şi reprezentanţii societăţii 
civile, cu organizaţii guvernamentale sau 
neguvernamentale române şi străine, pentru 
sprijinirea persoanelor arătate în art.1 şi alin.(2) 
şi (3), în respectarea condiţiilor impuse de 
instanţa de judecată precum şi pentru 
reintegrarea lor socială. 
     f) sesizează judecătorul delegat cu executarea 
hotărârilor în cazul nerespectării obligaţiilor 
stabilite de către instanţa de judecată; 
     g) supraveghează modul în care cel căruia i-a 
fost încredinţat minorul îşi îndeplineşte 
obligaţiile prevăzute de lege; 
     h) iniţiază şi desfăşoară programe speciale în 
raport cu vârsta şi nevoile minorului; 
     i) desfăşoară, la cerere, activităţi de consiliere a 
victimelor şi a familiilor acestora, precum şi a 
membrilor familiilor infractorilor; 
     j) sesizează judecătorul delegat cu executarea 
hotărârilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor 
stabilite de instanţa de judecată, şi împlinirea 
termenului fixat; 
     k) împreună cu administraţia penitenciarelor 
derulează programe privind activităţi lucrative, 
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de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
derulează programe privind activităţi lucrative, 
socio-educative, de instruire şcolară şi formare 
profesională pentru condamnaţi; 
    l) contactează instituţiile publice şi alţi parteneri 
locali în vederea executării măsurii obligării la 
prestarea unei munci neremunerate în folosul 
comunităţii. 

socio-educative, de instruire şcolară şi formare 
profesională pentru condamnaţi; 
    l) contactează instituţiile publice şi alţi 
parteneri locali în vederea executării măsurii 
obligării la prestarea unei munci neremunerate în 
folosul comunităţii. 

36.      alin.(2) Persoanele arătate în art.8 alin.(1) 
întocmesc, pe parcursul desfăşurării 
activităţilor, referate periodice de probaţiune. 

     alin.(2) Persoanele arătate în art.8 alin.(1) 
întocmesc, pe parcursul desfăşurării activităţilor, 
referate periodice de probaţiune şi reintegrare 
socială. 

     Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 

37.      Art.13. - (1) Consilierii de probaţiune sunt 
membri în următoarele comisii ce funcţionează 
în penitenciare: 
     a) comisia de evaluare, clasificare şi 
repartizare a condamnaţilor pe regimuri de 
detenţie; 
     b) comisia pentru propunerea şi analizarea 
cererilor de liberare condiţionată; 
     c) comisia pentru propunerea şi analiza 
cererilor de graţiere individuală. 

     Art.13. - (1) Consilierii de probaţiune şi 
reintegrare socială sunt membri în următoarele 
comisii ce funcţionează în penitenciare: 
     a) comisia de evaluare, clasificare şi 
repartizare a condamnaţilor pe regimuri de 
detenţie; 
     b) comisia pentru propunerea şi analizarea 
cererilor de liberare condiţionată; 
     c) comisia pentru propunerea şi analiza 
cererilor de graţiere individuală. 
 
 
 
 

      Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii.    
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0. 1. 2. 3. 
38.      alin.(2) Participarea consilierilor de 

probaţiune la judecarea cererilor privind 
acordarea şi revocarea liberării condiţionate 
este obligatorie. 

     alin.(2) La cererea instanţelor de judecată, 
este obligatorie participarea consilierilor de 
reintegrare socială la judecarea cererilor privind 
acordarea şi revocarea liberării condiţionate. 
     Amendament comisie. 

     Participarea este 
obligatorie numai la 
solicitarea instanţei.  

39.      Art.14. - Serviciile de probaţiune pot 
colabora în realizarea activităţilor şi cu 
persoanele arătate în art.1 alin.(2) şi alin.(3) în 
timpul sau după executarea măsurilor 
comunitare, educative sau a pedepsei aplicate, 
utzilizând metoda terapiei de grup. 

     Art.14. - Serviciile de probaţiune şi 
reintegrare socială pot colabora în realizarea 
activităţilor şi cu persoanele arătate în art.1 
alin.(2) şi alin.(3) în timpul sau după executarea 
măsurilor comunitare, educative sau a pedepsei 
aplicate, utzilizând metoda terapiei de grup. 

      Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 
 

40.      Art.15.- (1) Persoanele arătate în art.1 
alin.(2) şi alin.(3) li se întocmeşte un dosar de 
probaţiune. 

     Art.15.- (1) Persoanele arătate în art.1 alin.(2) 
şi alin.(3) li se întocmeşte un dosar de probaţiune 
şi reintegrare socială. 

      Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 

41.      alin.(2) Dosarul de probaţiune conţine date 
în ceea ce priveşte persoanele arătate în art.1 
alin.(2) şi alin.(3), fapta penală săvârşită, 
hotărârea instanţei de judecată, obligaţiile 
stabilite în sarcina sa şi termenul de executare, 
referatul de evaluare, referatele periodice de 
probaţiune şi concluziile. 

     alin.(2) Dosarul de probaţiune şi reintegrare 
socială conţine date în ceea ce priveşte 
persoanele arătate în art.1 alin.(2) şi alin.(3), 
fapta penală săvârşită, hotărârea instanţei de 
judecată, obligaţiile stabilite în sarcina sa şi 
termenul de executare, referatul de evaluare, 
referatele periodice de probaţiune şi reintegrare 
socială şi concluziile. 

     Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii. 
 

42.      alin.(3) Dosarul de probaţiune este 
confidenţial pentru persoanele care au dreptul 
să îl consulte. 

     alin.(3) Dosarul de probaţiune şi reintegrare 
socială este confidenţial pentru persoanele care 
au dreptul să îl consulte. 

 Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii.  
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0. 1. 2. 3. 
43.      Art.16. - (1) Persoanele arătate în art.1 

alin.(2), precum şi apărătorul, ales sau din 
oficiu, au acces la dosarul individual. 

     Art.16. - (1) Persoanele arătate în art.1 
alin.(2), precum şi apărătorul, ales sau din oficiu, 
au acces la dosarul individual. 

     Text proiect. 

44.      alin.(2) Dosarul poate fi consultat în camera 
de consiliu de către instanţa de judecată, 
judecătorul pentru executarea hotărârilor, 
judecătorul desemnat cu executarea pedepselor 
şi de către procuror. 

     alin.(2) Dosarul poate fi consultat în camera 
de consiliu de către instanţa de judecată, 
judecătorul pentru executarea hotărârilor, 
judecătorul desemnat cu executarea pedepselor şi 
de către procuror. 

     Text proiect. 

45.      alin.(3) Accesul altor persoane  la dosarul de 
probaţiune este interzis. 

     alin.(3) Accesul altor persoane  la dosarul de 
probaţiune este interzis. 

     Text proiect. 

46.      alin.(4) Consultarea dosarului se 
consemnează de fiecare dată într-un proces-
verbal semnat de către consilierul de probaţiune 
şi persoana care l-a studiat. 

     alin.(4) Consultarea dosarului se 
consemnează de fiecare dată într-un proces-
verbal semnat de către consilierul de probaţiune 
şi reintegrare socială şi persoana care l-a studiat. 

    Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii.   
 

47.      alin.(5) Termenul de păstrare în arhivă a 
dosarelor de probaţiune este de 5 ani. 

     alin.(5) Termenul de păstrare în arhivă a 
dosarelor de probaţiune şi reintegrare socială este 
de 5 ani. 

   Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii.   
 
 

48. CAPITOLUL IV 
Dispoziţii finale 

     Art.17. (1) Prezenta lege intră în vigoare în 
termen de 60 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

CAPITOLUL IV 
Dispoziţii finale 

     Art.17. (1) Prezenta lege intră în vigoare în 
termen de 60 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

     Text proiect. 
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0. 1. 2. 3. 
49.      alin.(2) În termenul prevăzut la alin.(1), 

Ministerul Justiţiei va elabora norme 
metodologice pentru aplicarea prezentei legi, 
care se aprobă prin hotărâre de Guvern. 

     alin.(2) În termenul prevăzut la alin.(1), 
Ministerul Justiţiei va elabora norme 
metodologice pentru aplicarea prezentei legi, 
care se aprobă prin hotărâre de Guvern. 

     Text proiect. 

50.      alin.(3) În termenul prevăzut  la alin.(1), 
Ministerul Justiţiei va propune modificarea  
nomenclatorului de funcţii din România şi 
introducerea funcţiei de consilier de probaţiune. 

     alin.(3) În termenul prevăzut  la alin.(1), 
Ministerul Justiţiei va propune modificarea  
nomenclatorului de funcţii din România şi 
introducerea funcţiei de consilier de probaţiune 
şi reintegrare socială. 

      Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii.       
 

51.      alin.(4) În termen de 3 ani de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi vor fi înfiinţate 
servicii de probaţiune pe lângă fiecare tribunal. 

     alin.(4) În termen de 3 ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi vor fi înfiinţate servicii 
de probaţiune şi reintegrare socială pe lângă 
fiecare tribunal. 

      Text proiect; 
reformulare conformă 
cu titlul legii.       
  

52.      alin.(5) În termen de 4 ani de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, vor fi înfiinţate 
servicii de probaţiune pe lângă judecătorii. 

     alin.(5) În termen de 4 ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, vor fi înfiinţate birouri 
de probaţiune şi reintegrare socială pe lângă 
judecătorii. 
 

     Pentru corelare cu 
conţinutul legii. 

53.      alin.(6) Numărul maxim de posturi prevăzut 
pentru Ministerul Justiţiei şi pentru unităţile din 
sistemul justiţiei se completează, în mod 
corespunzător, prin hotărâre a Guvernului. 

     alin.(6) Numărul maxim de posturi prevăzut 
pentru Ministerul Justiţiei şi pentru unităţile din 
sistemul justiţiei se completează, în mod 
corespunzător, prin hotărâre a Guvernului. 

     Text proiect. 

54.      alin.(7) Veniturile extrabugetare şi 
cheltuielile ce se efectuează din acestea se 
aprobă ca anexă la bugetul de venituri şi 

     Se elimină. 
 
 

     Finanţarea se face 
numai de la buget. 
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0. 1. 2. 3. 
cheltuieli  al serviciilor de probaţiune. 
Disponibilităţile fondurilor extrabugetare de la 
finele anului se vor reporta în anul  următor, 
pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie. 

 
Amendament propus de domnul deputat Dejeu 
Gavril şi  adoptat de comisie. 

 
  Având în vedere conţinutul juridic şi obiectul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
     P R E Ş E D I N T E,                                                       SECRETAR, 
                                                   Emil Teodor Popescu                                                 Nicolae Grădinaru 
 
 
 
red. consilier 
       Sorin Rânjea 


