
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 

                         Bucureşti, 13.02.2018 
                           Nr. 4c-11/1250/2017 

                                                                    
                                                                                                         P.L.x 576/2017                                                                                                                                                                                                             

                    
 

BIROULUI  PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

              
 
 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 
probaţiune, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
cu adresa nr. PLx 576/2017 din 11 decembrie 2017.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Eugen NICOLICEA 
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P.L.x 576/2017 
                                                     

 
     RAPORT  

asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune 

 
 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru completarea Legii 
nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, trimis cu 
adresa nr.PL-x 576/2017 din 11 decembrie 2017 şi înregistrat cu nr.4c-11/1250 din    
12 decembrie 2017. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat inițiativa 
legislativă în şedința din 6 decembrie 2017. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări 
și completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.793 din 2 octombrie 2017. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ iniţiativa 
legislativă în ședința din 15 ianuarie 2018.  
                   Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă în ședința din 12 februarie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat favorabil iniţiativa legislativă în ședința din 12 februarie 2018.         

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii unei noi atributii a Direcţiei 
Naţionale de Probaţiune, referitoare la elaborarea şi sprijinirea desfăşurării de 
„programe de reintegrare socială pe piaţa muncii a persoanelor care au executat 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2016&cam=2&pag=comp20171211
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=20&leg=2016&cam=2&pag=comp20171211
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pedepse privative de libertate”. Totodată, se are în vedere reglementarea atribuţiei 
consilierului de probaţiune de a întocmi un raport „care va conţine o recomandare în 
vederea angajării persoanei care a executat o pedeapsă privativă de libertate”. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări, membrii Comisiei juridice au 
examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 13 februarie 2018. La şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de 
prezenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a 
avizului Consiliului Legislativ  membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 
probaţiune. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Eugen NICOLICEA 

          SECRETAR, 
 
 Costel Neculai DUNAVA 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Consilier, 
Roxana David 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=107&cam=2&leg=2016


ANEXA 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 
 

1.  Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 
privind organizarea şi funcţionarea sistemului 
de probaţiune Senatul adoptă prezentul proiect 
de lege 
 

Nemodificat 
 

 

2.  Articol unic. - Legea nr.252/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de 
probaţiune, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.512 din 14 august 
2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează după cum urmează: 
 

Nemodificat 
 

 

3.  1. La articolul 17, după litera t) se introduce o 
nouă literă, lit.ţ), cu următorul cuprins: 
ţ) elaborează şi sprijină desfăşurarea, in 
colaborare cu alte instituţii ale statului, de 
acţiuni şi programe de reintegrare socială pe 
piaţa muncii a persoanelor aflate, potrivit legii, 
în supravegherea serviciului de probaţiune. 
 

1. La articolul 17, după litera ș) se 
introduce o nouă literă, lit.ș), cu 
următorul cuprins: 
Autor: Comisia  

 

4.  2. La articolul 111, după alineatul (6), se 
introduce un nou alineat, alin.(7), cu următorul 
cuprins: 
(7) În activitatea sa, consilierul de probaţiune 
întocmeşte, la solicitarea persoanei 
supravegheate, un raport care va conţine şi o 
recomandare în vederea angajării acesteia. 

Nemodificat 
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