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CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                                      Bucureşti, 01.11.2011 

                                          PL-x 724/2010 
     

RAPORT  ÎNLOCUITOR 
asupra  

cererii de reexaminare a Legii  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune 

 
În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu reexaminarea Legii privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului 
din serviciile de probaţiune, trimisă cu adresa nr. PL-x 724/2010 din 14 septembrie 2011, înregistrată sub             
nr. 31/1093/2010 din 15 septembrie 2011. 

Această  lege, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale             
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, a fost transmisă, spre promulgare, Preşedintelui României la data de             
31 mai 2011. 

    În conformitate cu dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a 
formulat cererea de reexaminare asupra legii transmisă spre promulgare,  supunând atenţiei faptul că, la articolul unic, 
punctul 9, legea prevede interdicţiile şi incompatibilităţile aplicabile personalului de probaţiune. Având în vedere calitatea 
acestora de angajaţi în cadrul Ministerului Justiţiei şi nu de personal asimilat magistraţilor, este necesar ca prezenta lege să 
stabilească acelaşi regim juridic al incompatibilităţilor aplicabil personalului de probaţiune ca şi în cazul celorlalte categorii 
de angajaţi contractuali ai Ministerului Justiţiei. 
                   Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a reexaminat Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune, 
în şedinţa din 7 septembrie 2011.    
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                    Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a reluat dezbaterile asupra legii în raport de solicitările formulate în 
cererea de reexaminare, în şedinţa din 21 septembrie 2011, întocmind raportul iniţial prin care a admis cererea de 
reexaminare formulată de Preşedintele României. 

În data de 24 octombrie 2011, raportul Comisiei a fost distribuit domnilor deputaţi pentru ca, în termen de      
7 zile, în temeiul dispoziţiilor art. 135 alin. (21), să depună amendamente cu privire la propunerile formulate de către 
Comisie. 
                    Potrivit dispoziţiilor art. 61 şi ale art. 135 alin. (21),  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a reluat dezbaterile asupra legii supuse 
reexaminării, în şedinţa din 1 noiembrie 2011. 

  Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri         
19 deputaţi. 

La dezbaterea cererii de reexaminare au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, 
doamna Lidia Barac - secretar de stat, din partea Direcţiei de Probaţiune, doamna Iuliana Cărbunaru - director şi doamna 
Evelina Oberşterescu – consilier juridic. 

  În  urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de către membrii Comisiei şi în raport de 
amendamentele formulate de către Ministerul Justiţiei, s-a  hotărât, cu unanimitate de voturi, să se menţină raportul 
iniţial prin care s-a admis cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României, şi să se supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune cu 
amendamentele admise, care sunt redate în Anexa la prezentul raport.  

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor ordinare.  
    

  
                                 PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,                                                                      

                                     Daniel BUDA                            Gabriel ANDRONACHE                                        

   Şef serviciu, 

Nicoleta Grecu 
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      ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
  

Nr. 
crt. 

Text OUG 26/2010 Legea adoptată de Parlament 
şi trimisă la promulgare 

Text Senat în urma 
reexaminării 

Amendamente 
(autorul 

amendamentului) 
 

Motivare 

1.  Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2010 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii nr. 
123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile 
de probaţiune 
 

Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2010 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii nr. 
123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile 
de probaţiune 
 
 

Nemodificat.  

2.  Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 
26 din 25 august 2010 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile 
de probaţiune, adoptată în 
temeiul art. 1 pct. V din 
Legea nr. 138/2010 
privind abilitarea 
Guvernului de a emite 
ordonanţe, publicată în 

Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 
26 din 25 august 2010 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile 
de probaţiune, adoptată în 
temeiul art. 1 pct. V din 
Legea nr. 138/2010 
privind abilitarea 
Guvernului de a emite 
ordonanţe, publicată în 

Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 26/2010 Legea adoptată de Parlament 
şi trimisă la promulgare 

Text Senat în urma 
reexaminării 

Amendamente 
(autorul 

amendamentului) 
 

Motivare 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
613 din 30 august 2010, 
cu următoarele modificări 
şi completări: 
 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
613 din 30 august 2010, 
cu următoarele modificări 
şi completări: 
 
 

3. 1.Titlul actului normativ 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"Lege privind statutul 
personalului de 
probaţiune" 
 

1. La articolul I punctul 
1, titlul se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„LEGE 

privind statutul personalului
de specialitate specific
serviciilor de probaţiune" 
 

1. La articolul I punctul 
1, titlul se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„LEGE 

privind statutul personalului
de specialitate specific
serviciilor de probaţiune" 

 

1. Se elimină. 
 

Autor: Comisia 
juridică. 

Anterior adoptării 
OG nr. 26/2010, 
denumirea actului 
normativ asupra 
căruia se aduceau 
modificări prin 
intermediul acestei 
ordonanţe era 
Legea nr. 
123/2006 privind 
statutul 
personalului din 
serviciile de 
probaţiune. 
Potrivit art. I 
punctul 1 din OG. 
26/2010:  “Titlul se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
LEGE privind 
statutul 
personalului de 
probaţiune”. 
Această modificare 
a avut drept 
justificare faptul că 
Legea nr. 123/2006 
reglementează 
statutul atât pentru 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 26/2010 Legea adoptată de Parlament 
şi trimisă la promulgare 

Text Senat în urma 
reexaminării 

Amendamente 
(autorul 

amendamentului) 
 

Motivare 

personalul din 
serviciile de 
probaţiune alcătuit 
din consilierii de 
probaţiune şi şefii 
serviciilor de 
probaţiune, care îşi 
desfăşurau 
activitatea la nivel 
local, cât şi pentru 
inspectorii de 
probaţiune care îşi 
desfăşoară 
activitatea în cadrul 
Direcţiei de 
probaţiune din 
Ministerului 
Justiţiei, astfel 
încât era evidentă 
necesitatea 
utilizării unei 
denumiri a actului 
normativ care să 
cuprindă o referire 
generală, la tot 
personalul de 
probaţiune, nu doar 
la cel care 
activează în 
serviciile de 
probaţiune. În 
aceeaşi măsură 
utilizarea sintagmei 
personal de 
probaţiune a fost 
susţinută şi de 
faptul că în actele 
normative în 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 26/2010 Legea adoptată de Parlament 
şi trimisă la promulgare 

Text Senat în urma 
reexaminării 

Amendamente 
(autorul 

amendamentului) 
 

Motivare 

vigoare la 
momentul adoptării 
OG nr. 26/2010 
această formula era 
deja utilizată . 

4. 2.La articolul 1, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
"Art. 1. - (1) Prezenta lege 
reglementează statutul 
personalului de 
specialitate specific 
sistemului de probaţiune, 
denumit în continuare 
personal de probaţiune." 
 

2. La articolul I punctul 
2, alineatul (1) al 
articolului 1 se
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 1. - (1) Prezenta lege 
reglementează statutul 
personalului de 
specialitate specific 
serviciilor de probaţiune, 
denumit în continuare 
personal de probaţiune." 
 

2. La articolul I 
punctul 2, alineatul (1) al 
articolului 1 va avea
următorul cuprins: 
 
 
„Art. 1.- (1) Prezenta lege 
reglementează statutul 
personalului de 
specialitate specific 
serviciilor de probaţiune, 
denumit în continuare 
personal de probaţiune." 
 

2. Se elimină. 
 

Autor: Comisia 
juridică. 

 

5. 41.Articolul 69 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
"Art. 69. - Personalului de 
probaţiune îi este interzis: 
 
 

9. La articolul I 
punctul 41, articolul 69 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 69. - (1) 
Personalului de probaţiune 
îi este interzis: 
 

9. La articolul I 
punctul 41, articolul 69 
va avea următorul 
cuprins: 
 
 
„Art. 69. - (1) 
Personalului de probaţiune 
îi este interzis: 
 

9. La articolul I 
punctul 41, articolul 
69 va avea următorul 
cuprins: 
 
Se elimină. 

Autor: Comisia 
juridică. 

După cum se poate 
observa, punctul 9 
litera a), din 
forma legii de 
aprobare 
adoptată de Senat, 
în procedura de 
reexaminare, are 
drept rezultat 
înăsprirea, în mod 
nejustificat a 
regimului de 
interdicţii 
aplicabil 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 26/2010 Legea adoptată de Parlament 
şi trimisă la promulgare 

Text Senat în urma 
reexaminării 

Amendamente 
(autorul 

amendamentului) 
 

Motivare 

personalului de 
probaţiune. 
Aceste modificări 
creează un regim 
juridic al 
interdicţiilor 
identic cu cel 
stabilit prin 
prevederile art. 8 
alin (1) din Legea 
nr. 303/2004 
privind statutul 
judecătorilor şi 
procurorilor, 
republicată fără 
însă a se avea în 
vedere diferenţele 
de regim juridic şi 
statut aplicabil 
personalului de 
probaţiune 
respectiv 
procurorilor şi 
judecătorilor 
precum şi 
personalului 
asimilat acestora. 
Altfel spus, deşi 
există o diferenţă 
evidentă între rolul, 
activitatea, 
responsabilităţile 
precum şi 
drepturile ce revin 
celor două 
categorii 
profesionale, prin 
modificările 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 26/2010 Legea adoptată de Parlament 
şi trimisă la promulgare 

Text Senat în urma 
reexaminării 

Amendamente 
(autorul 

amendamentului) 
 

Motivare 

introduse prin 
Legea de aprobare, 
ar urma ca şi 
personalul de 
probaţiune să îi fie 
aplicabil regimul 
de interdicţii care 
în prezent este 
stabilit în cazul 
procurorilor şi 
judecătorilor.  

 a) să aibă calitatea de 
comerciant persoană 
fizică; 

a) să desfăşoare activităţi 
comerciale, direct sau prin 
persoane interpuse; 

a) să desfăşoare activităţi 
comerciale, direct sau prin 
persoane interpuse; 

a) Se elimină. 
 

Autor: Comisia 
juridică. 

Precizăm că aceste 
prevederi din 
materia 
interdicţiilor 
aplicabile 
personalului de 
probaţiune sunt 
similare 
prevederilor art. 8 
alin (1) din Legea 
nr. 303/2004 
privind statutul 
judecătorilor şi 
procurorilor fără 
însă că interdicţia 
astfel formulată să 
ia în considerare 
realitatea socială, 
în prezent multe 
persoane fiind 
acţionari sau 
asociaţi ca urmare 
a fenomenului 
privatizării în 
masă. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 26/2010 Legea adoptată de Parlament 
şi trimisă la promulgare 

Text Senat în urma 
reexaminării 

Amendamente 
(autorul 

amendamentului) 
 

Motivare 

 b) să aibă calitatea de 
membru în organele de 
conducere, administrare 
sau control la societăţi 
civile, societăţi 
comerciale, inclusiv bănci 
sau alte instituţii de credit, 
societăţi de asigurare sau 
financiare, companii 
naţionale, societăţi 
naţionale ori regii 
autonome; 
 

b) să aibă calitatea de 
asociat sau de membru în 
organele de conducere, 
administrare sau control la 
societăţi civile, societăţi 
comerciale, inclusiv bănci 
sau alte instituţii de credit, 
societăţi de asigurare ori 
financiare, companii 
naţionale, societăţi 
naţionale sau regii 
autonome; 
 

b) să aibă calitatea de 
asociat sau de membru în 
organele de conducere, 
administrare sau control la 
societăţi civile, societăţi 
comerciale, inclusiv bănci 
sau alte instituţii de credit, 
societăţi de asigurare ori 
financiare, companii 
naţionale, societăţi 
naţionale sau regii 
autonome; 
 

b) Se elimină. 
 

Autor: Comisia 
juridică. 

În ceea ce priveşte 
litera b) de la 
acelaşi punct 9, se 
poate observa că în 
forma adoptată de 
Senat apare 
introdusă ca 
interdicţie 
suplimentară 
pentru personalul 
de probaţiune 
calitatea de asociat 
într-o societate 
comercială, fără 
nici un fel de 
distincţii.  

 c) să aibă calitatea de 
membru al unui grup de 
interes economic." 
 

c) să aibă calitatea de 
membru al unui grup de 
interes economic.
 
 

c) să aibă calitatea de 
membru al unui grup de 
interes economic. 

    c) Se elimină. 
 

Autor: Comisia 
juridică. 

Chiar Legea nr. 
303/2004 care 
stabileşte 
interdicţiile pentru 
magistraţi, conţine 
la art. 8 alin. (2) o 
derogare prin care 
judecătorii şi 
procurorii pot fi 
acţionari sau 
asociaţi ca urmare 
a legii privind 
privatizarea în 
masă. 
 

  (2) Prevederile alin. (1) lit. 
b) nu sunt aplicabile în 
cazul societăţilor civile 

(2) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(l) lit.b), 
personalul de probaţiune 

(2) Nemodificat.” 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 26/2010 Legea adoptată de Parlament 
şi trimisă la promulgare 

Text Senat în urma 
reexaminării 

Amendamente 
(autorul 

amendamentului) 
 

Motivare 

profesionale, constituite 
potrivit legii, în care 
personalul de probaţiune 
are calitatea de asociat." 

poate avea calitatea de 
membru în organele de 
conducere, administrare 
sau control la societăţi 
civile profesionale 
constituite potrivit legii." 
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