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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 11 mai 2021 

Nr. 4c-9/343 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind salarizarea şi 

alte drepturi ale personalului de probaţiune, trimis Comisiei pentru muncă 

şi protecţie socială, cu adresa nr. PLx 166/2021 din 21 aprilie 2021, 

pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 11 mai 2021 

Nr. 4c-9/343 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.15 alin.(6) din 

Legea nr.327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului de probaţiune 

 
 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 166/2021 din 21 
aprilie 2021, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului 
de Lege pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului de probaţiune. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(6) al art.15 din Legea nr.327/2006, în sensul eliminării discriminării 
privitoare la modalitatea de reportare a zilelor de concediu anual de 
odihnă neefectuate în anul în care s-a născut acest drept, de către 
personalul de probaţiune, într-o perioadă de 18 luni începând cu anul 
următor celui în care s-a născut dreptul la acest concediu, pe baza 
programării aprobate de conducerile Direcției de probațiune și ale 
serviciilor de probațiune. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 19 aprilie 
2021. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.101/11.03.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2249/05.03.2021) 
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 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/400/27.04.2021) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.123/06.05.2021) 

 punctul de vedere, favorabil, al Guvernului (nr.628/30.03.2021). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 11 mai 2021 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

 dl Mircea Ursuța – Secretar de Stat – Ministerul Justiției; 
 dl Cătălin Boboc – Secretar de Stat – Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din 

totalul de 21 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 
 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 


