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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind statutul personalului din serviciile de proba˛iune
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
CAPITOLUL I

(2) Œn Ónf„ptuirea actului de justi˛ie, munca personalului

Dispozi˛ii generale

din serviciile de proba˛iune constituie un sprijin pentru

Art. 1. — (1) Prezenta lege reglementeaz„ statutul
personalului de specialitate specific serviciilor de proba˛iune,
denumit Ón continuare personal din serviciile de proba˛iune.

judec„tori ∫i procurori, competen˛a ∫i Óndeplinirea corect„ a
sarcinilor ce revin acestei categorii de personal juc‚nd un
rol important Ón procesul de individualizare a pedepsei, de
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executare a sanc˛iunilor neprivative de libertate, de asistare
∫i consiliere a victimelor infrac˛iunilor.
Art. 2. — Serviciile de proba˛iune Ó∫i desf„∫oar„
activitatea sub conducerea, coordonarea ∫i controlul
Direc˛iei de proba˛iune din cadrul Ministerului Justi˛iei,
denumit„ Ón continuare direc˛ia de specialitate.
Art. 3. — Œn exercitarea func˛iei, personalul din serviciile
de proba˛iune este obligat s„ respecte drepturile ∫i
libert„˛ile fundamentale ale omului, Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii,
prevederile reglement„rilor interne ∫i s„ Óndeplineasc„
dispozi˛iile legale ale ∫efilor ierarhici privind activitatea
profesional„.
Art. 4. — Œn exercitarea func˛iei, personalul din serviciile
de proba˛iune trebuie s„ respecte demnitatea individului ∫i
integritatea persoanei.
Art. 5. — Œn exercitarea drepturilor ∫i Óndeplinirea
obliga˛iilor ∫i a atribu˛iilor prev„zute de prezenta lege este
interzis„ discriminarea pe criterii de sex, orientare sexual„,
v‚rst„, ras„, etnie, religie, origine social„, situa˛ie familial„
ori alte criterii discriminatorii.
Art. 6. — Scopul exercit„rii func˛iei de consilier de
proba˛iune Ól constituie cre∫terea gradului de siguran˛„
public„ prin informarea ∫i consilierea victimelor infrac˛iunilor,
promovarea alternativelor la deten˛ie, prevenirea
infrac˛ionalit„˛ii, reducerea riscului de recidiv„ ∫i
reintegrarea Ón comunitate a persoanelor care au Ónc„lcat
legea penal„.
CAPITOLUL II
Structura personalului din serviciile de proba˛iune
Art. 7. — Personalul din serviciile de proba˛iune se
compune din:
a) consilieri de proba˛iune;
b) ∫efi ai serviciilor de proba˛iune, denumi˛i Ón
continuare ∫efi serviciu;
c) inspectori de proba˛iune, care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón cadrul direc˛iei de specialitate.
SECﬁIUNEA 1
Consilierii de proba˛iune

Art. 8. — (1) Dup„ criteriul vechimii Ón specialitate,
func˛ia de consilier de proba˛iune are 4 grade profesionale,
dup„ cum urmeaz„:
a) consilieri de proba˛iune debutan˛i — vechime Ón
specialitate de p‚n„ la un an;
b) consilieri de proba˛iune gradul III — vechime Ón
specialitate de la un an la 4 ani;
c) consilieri de proba˛iune gradul II — vechime Ón
specialitate de la 4 ani la 6 ani;
d) consilieri de proba˛iune gradul I — vechime Ón
specialitate peste 6 ani.
(2) Fiecare grad profesional corespunde unui nivel al
salariului stabilit prin legea de salarizare.
(3) Vechimea Ón serviciile de proba˛iune este
considerat„ vechime Ón specialitate.

Art. 9. — Consilierii de proba˛iune sunt debutan˛i ∫i
definitivi.
Art. 10. — (1) Consilierul de proba˛iune debutant este
persoana f„r„ vechime Ón specialitate la data angaj„rii,
care Óndepline∫te un an de stagiu p‚n„ la definitivare.
(2) Consilierii de proba˛iune definitivi se Ómpart Ón
3 grade profesionale, potrivit art. 8 alin. (1) lit. b)—d).
Art. 11. — (1) Stagiul reprezint„ perioada premerg„toare
definitiv„rii Ón func˛ia de consilier de proba˛iune ∫i are drept
scop preg„tirea profesional„ la Ónceputul exercit„rii func˛iei.
(2) Stagiul este efectiv ∫i obligatoriu.
(3) Pe perioada stagiului consilierul de proba˛iune
debutant exercit„ toate atribu˛iile prev„zute de lege, av‚nd
obliga˛ia:
a) s„ aprofundeze cuno∫tin˛ele teoretice Ón domeniul
proba˛iunii ∫i protec˛iei victimelor infrac˛iunilor — no˛iuni de
drept penal ∫i procedur„ penal„, criminologie, metodologia
activit„˛ii de proba˛iune ∫i protec˛ie a victimelor, s„n„tate
mental„ ∫i infrac˛iune, problema dependen˛ei, dezvoltare
institu˛ional„ ∫i cooperare institu˛ional„, psihologia
dezvolt„rii, sociologie aplicat„, informatic„ social„;
b) s„ Ó∫i dezvolte abilit„˛i de baz„, necesare desf„∫ur„rii
activit„˛ii de proba˛iune ∫i protec˛ie a victimelor.
(4) Activitatea consilierului de proba˛iune debutant este
Óndrumat„ de c„tre ∫eful serviciului unde Ó∫i desf„∫oar„
activitatea sau de c„tre o persoan„ desemnat„ de acesta,
cu experien˛„ de minimum 3 ani Ón domeniu.
(5) Dispozi˛iile alin. (3) ∫i (4) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i personalului care la angajare avea
vechimea Ón specialitate necesar„ pentru ocuparea unui
post de consilier de proba˛iune definitiv, dar care nu a mai
exercitat anterior o func˛ie Ón domeniul proba˛iunii.
Art. 12. — (1) Consilierii de proba˛iune se
subordoneaz„ ierarhic ∫efilor serviciilor ∫i directorului
direc˛iei de specialitate.
(2) Consilierii de proba˛iune respect„ legisla˛ia Ón
vigoare ∫i Óndeplinesc sarcinile Óncredin˛ate de ∫eful
serviciului ∫i de directorul direc˛iei de specialitate.
SECﬁIUNEA a 2-a
™efii serviciilor de proba˛iune

Art. 13. — ™efii serviciilor sunt numi˛i Ón func˛ie de
ministrul justi˛iei, din r‚ndul consilierilor de proba˛iune
gradele III—I, ˛in‚ndu-se seama de calit„˛ile profesionale,
de aptitudinile manageriale, Óndeosebi de capacitatea de
organizare ∫i decizie, de integritate, de capacitatea de
gestionare a situa˛iilor de criz„, de abilit„˛ile de
comunicare, de lucru Ón echip„, de planificare, de
autocontrol ∫i de motiva˛ia pentru ocuparea func˛iei.
Art. 14. — ™efii serviciilor de proba˛iune au urm„toarele
atribu˛ii:
a) coordoneaz„ activitatea serviciului de proba˛iune,
asigur‚nd buna func˛ionare a acestuia;
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b) repartizeaz„ lucr„rile ∫i sarcinile Ón cadrul serviciului
de proba˛iune;
c) urm„resc ∫i r„spund de elaborarea corespunz„toare
∫i la termenele stabilite a lucr„rilor;
d) duc la Óndeplinire dispozi˛iile legale ∫i pe cele ale
∫efilor ierarhici;
e) asigur„ un mediu de lucru participativ ∫i consultativ;
f) gestioneaz„ cu responsabilitate ∫i impar˛ialitate rela˛iile
profesionale care se stabilesc cu ∫i Óntre personalul de
proba˛iune din subordine;
g) contribuie la promovarea activit„˛ilor serviciului de
proba˛iune;
h) evalueaz„ anual performan˛ele profesionale ale
consilierilor de proba˛iune;
i) contribuie la preg„tirea ini˛ial„ ∫i continu„ a
personalului de proba˛iune din subordine;
j) formuleaz„ propuneri de eficientizare a practicii Ón
materie;
k) reprezint„ serviciul ∫i dezvolt„ rela˛ii optime de lucru
cu colaboratorii din cadrul organiza˛iilor ∫i institu˛iilor
partenere;
l) desf„∫oar„ activit„˛ile administrative pe care postul le
presupune.
Art. 15. — (1) Revocarea din func˛ia de conducere a
∫efilor serviciilor de proba˛iune se dispune de ministrul
justi˛iei, la propunerea directorului direc˛iei de specialitate,
pentru urm„toarele motive:
a) Ón cazul Ón care nu mai Óndeplinesc una dintre
condi˛iile necesare pentru numirea Ón func˛ia de conducere;
b) Ón cazul exercit„rii necorespunz„toare a atribu˛iilor
manageriale privind organizarea eficient„, comportamentul
∫i comunicarea, asumarea responsabilit„˛ilor.
(2) La verificarea organiz„rii eficiente a activit„˛ii de
c„tre ∫efii serviciilor de proba˛iune vor fi avute Ón vedere,
Ón principal, urm„toarele criterii: folosirea adecvat„ a
resurselor umane ∫i materiale, evaluarea necesit„˛ilor,
gestionarea situa˛iilor de criz„, gestionarea informa˛iilor,
organizarea preg„tirii ∫i perfec˛ion„rii profesionale ∫i
repartizarea sarcinilor Ón cadrul serviciului de proba˛iune.
(3) La verificarea comportamentului ∫i comunic„rii ∫efilor
serviciilor de proba˛iune vor fi avute Ón vedere, Ón principal,
comportamentul ∫i comunicarea cu persoanele aflate Ón
eviden˛a serviciului de proba˛iune, cu organele judiciare, cu
colaboratorii din cadrul organiza˛iilor ∫i institu˛iilor partenere,
cu mass-media, precum ∫i asigurarea accesului la informa˛iile
de interes public ∫i transparen˛a actului de conducere.
(4) La verificarea asum„rii responsabilit„˛ii de c„tre ∫efii
serviciilor de proba˛iune vor fi avute Ón vedere, Ón principal,
Óndeplinirea atribu˛iilor prev„zute de lege ∫i regulamente,
precum ∫i implementarea strategiilor na˛ionale ∫i secven˛iale
Ón domeniul justi˛iei.
(5) La verificarea aptitudinilor manageriale ale ∫efilor
serviciilor de proba˛iune vor fi avute Ón vedere, Ón principal,
capacitatea de organizare, capacitatea rapid„ de decizie,
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rezisten˛a la stres, autoperfec˛ionarea, capacitatea de
analiz„, sintez„, previziune, strategie ∫i de planificare pe
termen scurt, mediu ∫i lung, ini˛iativa ∫i capacitatea de
adaptare rapid„.
SECﬁIUNEA A 3-A
Inspectorii de proba˛iune

Art. 16. — Inspectorii de proba˛iune sunt numi˛i Ón
func˛ie prin ordin al ministrului justi˛iei, din r‚ndul
consilierilor de proba˛iune gradele profesionale II—I,
˛in‚ndu-se seama de calit„˛ile profesionale, abilit„˛ile de
comunicare, tactul Ón rela˛iile de serviciu, integritate ∫i
obiectivitate, precum ∫i de capacitatea de gestionare a
situa˛iilor de criz„.
Art. 17. — (1) Dup„ criteriul vechimii Ón specialitate,
func˛ia de inspector de proba˛iune are dou„ grade
profesionale, dup„ cum urmeaz„:
a) inspectori de proba˛iune gradul II — vechime Ón
specialitate de la 4 ani la 6 ani;
b) inspectori de proba˛iune gradul I — vechime Ón
specialitate peste 6 ani.
(2) Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de
baz„ din grila de salarizare.
Art. 18. — Inspectorii de proba˛iune au urm„toarele
atribu˛ii:
a) efectueaz„ controlul serviciilor de proba˛iune prin
intermediul unor inspec˛ii de proba˛iune periodice;
b) propun directorului direc˛iei de specialitate solu˛ii
legale ∫i oportune Ón rezolvarea aspectelor identificate cu
ocazia efectu„rii inspec˛iilor ∫i Ón vederea eficientiz„rii
activit„˛ii serviciului de proba˛iune, pe baza constat„rilor
inspec˛iilor;
c) efectueaz„, din dispozi˛ia ∫efilor ierarhici, cercetarea
disciplinar„ prealabil„ a personalului din serviciile de
proba˛iune;
d) particip„ la activitatea de recrutare, selec˛ie ∫i preg„tire
profesional„ a personalului de proba˛iune;
e) contribuie la evaluarea anual„ a performan˛elor
profesionale ale personalului din serviciile de proba˛iune;
f) duc la Óndeplinire dispozi˛iile legale ∫i alte sarcini
ordonate pe linie ierarhic„, Ón limitele competen˛elor legale
∫i regulamentare.
CAPITOLUL III
Cariera personalului din serviciile de proba˛iune
SECﬁIUNEA 1
Numirea Ón func˛ie

Art. 19. — (1) Postul de consilier de proba˛iune se
ocup„ prin concurs.
(2) Condi˛iile de organizare ∫i desf„∫urare a concursului
se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al
ministrului justi˛iei.
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Art. 20. — (1) Pentru a fi numit„ Ón func˛ia de consilier
de proba˛iune persoana trebuie s„ Óndeplineasc„, cumulativ,
urm„toarele condi˛ii:
a) s„ aib„ capacitate deplin„ de exerci˛iu;
b) s„ nu aib„ antecedente penale, s„ nu aib„ cazier
fiscal;
c) s„ cunoasc„ limba rom‚n„, scris ∫i vorbit;
d) s„ fie apt„ din punct de vedere medical ∫i psihologic
pentru exercitarea func˛iei, fapt dovedit pe baza test„rii
medicale ∫i psihologice de specialitate organizate Ón acest
scop;
e) s„ se bucure de o bun„ reputa˛ie;
f) s„ fie licen˛iat„ Ón asisten˛„ social„, psihologie,
sociologie, pedagogie sau drept;
g) s„ promoveze concursul organizat pentru ocuparea
func˛iei pentru care candideaz„.
(2) Œn termen de 60 de zile de la angajare, persoana
trebuie s„ prezinte direc˛iei de specialitate dovada stabilirii
re∫edin˛ei Ón Rom‚nia.
Art. 21. — (1) Inspectorii de proba˛iune ∫i ∫efii
serviciilor de proba˛iune sunt numi˛i Ón func˛ie prin concurs.
(2) Condi˛iile de organizare ∫i desf„∫urare a concursului
se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al
ministrului justi˛iei.
SECﬁIUNEA a 2-a
Definitivarea Ón func˛ie

Art. 22. — Dup„ efectuarea stagiului, consilierii de
proba˛iune debutan˛i sunt obliga˛i s„ se Ónscrie la examenul
de definitivare Ón func˛ie.
Art. 23. — Data ∫i locul sus˛inerii examenului de
definitivare Ón func˛ie, precum ∫i tematica acestuia se
stabilesc de direc˛ia de specialitate Ómpreun„ cu Direc˛ia
pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu Consiliul Superior al
Magistraturii din cadrul Ministerului Justi˛iei ∫i se afi∫eaz„
la sediul Ministerului Justi˛iei ∫i la sediul tribunalelor, cu cel
pu˛in 60 de zile Ónainte de data organiz„rii acestuia.
Art. 24. — (1) Examenul de definitivare Ón func˛ie a
consilierului de proba˛iune debutant const„, Ón mod
obligatoriu, Óntr-o prob„ scris„ cu caracter teoretic ∫i o
prob„ scris„ cu caracter practic.
(2) Proba teoretic„ are ca obiect testarea cuno∫tin˛elor
Ón materie, cuprinz‚nd: metodologia activit„˛ii de protec˛ie a
victimelor, institu˛ii de drept penal ∫i procedur„ penal„,
criminologie, dezvoltare institu˛ional„ ∫i cooperare
institu˛ional„, informatic„ social„, s„n„tate mental„ ∫i
infrac˛iune, problema dependen˛ei, sociologie aplicat„ ∫i
psihologia dezvolt„rii.
(3) Proba practic„ const„ Ón Óntocmirea unei lucr„ri
scrise cu caracter aplicativ.
Art. 25. — Comisia de examinare se stabile∫te prin
ordin al ministrului justi˛iei.
Art. 26. — (1) Sunt declara˛i admi∫i consilierii de
proba˛iune debutan˛i care au ob˛inut media final„ de

minimum 7, dar nu mai pu˛in de nota 5 la fiecare dintre
cele dou„ probe.
(2) Media final„ se calculeaz„ ca medie aritmetic„ Óntre
notele ob˛inute la cele dou„ probe.
Art. 27. — (1) Rezultatele examenului de definitivare se
public„ pe pagina electronic„ a Ministerului Justi˛iei ∫i se
afi∫eaz„ la sediul Ministerului Justi˛iei ∫i la sediile
tribunalelor, Óntocmindu-se un proces-verbal privind data ∫i
ora afi∫„rii acestora.
(2) Candida˛ii nemul˛umi˛i de rezultate pot depune
contesta˛ie Ón termen de 48 de ore de la afi∫are, la
Ministerul Justi˛iei.
(3) Comisia de solu˛ionare a contesta˛iilor se stabile∫te
prin ordin al ministrului justi˛iei.
(4) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ Ón termen de maximum
10 zile de la depunerea acestora, iar rezultatele se public„
pe pagina electronic„ a Ministerului Justi˛iei ∫i se afi∫eaz„
la sediul Ministerului Justi˛iei ∫i al tribunalului pe l‚ng„ care
func˛ioneaz„ serviciul unde Ó∫i desf„∫oar„ activitatea
persoana care a depus contesta˛ia.
Art. 28. — (1) Consilierii de proba˛iune debutan˛i
declara˛i admi∫i la examenul de definitivare Ón func˛ie sunt
numi˛i pe un post de consilier de proba˛iune gradul III.
(2) Neprezentarea nejustificat„ a consilierilor de
proba˛iune debutan˛i la examenul de definitivare Ón func˛ie
la prima sesiune dup„ Óncheierea stagiului sau respingerea
acestora la dou„ sesiuni atrage eliberarea din func˛ie.
Art. 29. — (1) Ministerul Justi˛iei Óndepline∫te
formalit„˛ile legate de numirea consilierilor de proba˛iune
debutan˛i care au fost declara˛i admi∫i la examenul de
definitivare Ón func˛ie, Ón termen de maximum 30 de zile
de la data afi∫„rii rezultatelor finale.
(2) Dispozi˛iile alin. (1) se aplic„ Ón mod corespunz„tor
∫i Ón cazul eliber„rii din func˛ie a consilierilor de proba˛iune
debutan˛i afla˛i Ón una dintre situa˛iile prev„zute la art. 28
alin. (2).
SECﬁIUNEA a 3-a
Promovarea Ón grade profesionale

Art. 30. — Promovarea Ón gradele I ∫i II a personalului
serviciilor de proba˛iune, precum ∫i promovarea Ón gradul I
a inspectorilor de proba˛iune se fac pe baz„ de concurs,
Ón raport cu vechimea Ón specialitate, competen˛a
profesional„, rezultatele ob˛inute Ón activitate ∫i cu num„rul
posturilor scoase la concurs.
Art. 31. — (1) Vechimea Ón specialitate, necesar„
pentru prezentarea la concursul de promovare Ón grade
profesionale, este cea prev„zut„ la art. 8 ∫i 17.
(2) Promovarea personalului de proba˛iune se face
numai Ón gradul profesional imediat superior.
Art. 32. — Data ∫i locul sus˛inerii concursului de
promovare, precum ∫i tematica, actele de Ónscriere,
termenul de depunere a acestora ∫i num„rul posturilor
pentru care se organizeaz„ concursul se stabilesc de
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direc˛ia de specialitate Ómpreun„ cu Direc˛ia pentru resurse
umane ∫i rela˛ii cu Consiliul Superior al Magistraturii din
cadrul Ministerului Justi˛iei ∫i vor fi publicate pe pagina
electronic„ a Ministerului Justi˛iei ∫i afi∫ate la sediul
Ministerului Justi˛iei ∫i al tribunalelor, cu cel pu˛in 60 de
zile Ónainte de data organiz„rii acestuia.
Art. 33. — Comisia de examinare se stabile∫te prin
ordin al ministrului justi˛iei, fiind compus„ din reprezentan˛i
ai direc˛iei de specialitate ∫i ai Direc˛iei pentru resurse
umane ∫i rela˛ii cu Consiliul Superior al Magistraturii din
Ministerul Justi˛iei.
Art. 34. — (1) Concursul de promovare const„ Ón
Óntocmirea unei lucr„ri de diserta˛ie, Ón unul dintre
urm„toarele domenii: protec˛ia victimelor, reintegrarea
social„ ∫i supravegherea infractorilor, metodologia activit„˛ii
de proba˛iune, institu˛ii de drept penal ∫i procedur„ penal„,
criminologie, dezvoltare institu˛ional„ ∫i cooperare
institu˛ional„, informatic„ social„, s„n„tate mental„ ∫i
infrac˛iune, problema dependen˛ei, sociologie aplicat„ ∫i
psihologia dezvolt„rii.
(2) Promovarea candida˛ilor declara˛i admi∫i la concurs
se face Ón ordinea descresc„toare a notelor ob˛inute, dar
nu mai pu˛in de nota 8, ∫i Ón limita posturilor scoase la
concurs.
(3) Prevederile art. 27 ∫i art. 29 alin. (1) se aplic„ Ón
mod corespunz„tor.
SECﬁIUNEA a 4-a
Evaluarea performan˛elor profesionale ∫i testarea medical„
∫i psihologic„ a personalului din serviciile de proba˛iune

Art. 35. — (1) Evaluarea performan˛elor profesionale ale
personalului din serviciile de proba˛iune se face anual.
(2) Criteriile ∫i metodologia de evaluare a performan˛elor
profesionale se stabilesc prin regulament, aprobat prin
ordin al ministrului justi˛iei, la propunerea direc˛iei de
specialitate.
Art. 36. — (1) Personalul din serviciile de proba˛iune
este evaluat la fiecare 3 ani sau ori de c‚te ori directorul
direc˛iei de specialitate apreciaz„ c„ este necesar, prin
intermediul unei test„ri psihologice, Ón vederea verific„rii
unor aspecte, precum:
a) mobilitatea mental„;
b) atitudinea fa˛„ de calitatea solu˛iilor ∫i a deciziilor;
c) echilibrul emo˛ional ∫i autocontrolul comportamental,
rezisten˛a la stres ∫i la frustrare;
d) sistemul de atitudini (fa˛„ de sine, fa˛„ de munc„,
fa˛„ de via˛„, mentalit„˛i);
e) maturitatea social„, gradul de socializare;
f) conformarea la reguli ∫i norme, spiritul de disciplin„;
g) capacitatea de cooperare ∫i de rela˛ionare social„;
h) con∫tiinciozitatea ∫i responsabilitatea;
i) existen˛a unor tendin˛e psihopatologice.
(2) Personalul din serviciile de proba˛iune efectueaz„ un
examen medical periodic, dispus de Ministerul Justi˛iei.
(3) Costurile investiga˛iilor prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se
suport„ din bugetul Ministerului Justi˛iei.
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SECﬁIUNEA a 5-a
Formarea profesional„

Art. 37. — Formarea profesional„ a personalului din
serviciile de proba˛iune are urm„toarele obiective principale:
a) adaptarea la cerin˛ele postului;
b) actualizarea cuno∫tin˛elor ∫i deprinderilor specifice
postului, perfec˛ionarea preg„tirii profesionale;
c) dob‚ndirea unor cuno∫tin˛e avansate, a unor metode
∫i procedee moderne, necesare pentru realizarea
activit„˛ilor profesionale;
d) promovarea ∫i dezvoltarea carierei profesionale.
Art. 38. — Formarea profesional„ a personalului din
serviciile de proba˛iune se realizeaz„ prin urm„toarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de Ministerul
Justi˛iei sau la alte cursuri de formare profesional„ Ón
domeniu;
b) stagii profesionale de adaptare la cerin˛ele postului;
c) stagii de practic„ ∫i specializare.
Art. 39. — (1) Ministerul Justi˛iei, prin direc˛ia de
specialitate, elaboreaz„ programe de formare profesional„,
cu consultarea ∫efilor de servicii.
(2) Pe baza programelor de formare profesional„
prev„zute la alin. (1), se stabile∫te un plafon anual de
cheltuieli, ce vor fi suportate din bugetul Ministerului
Justi˛iei, Ón limita creditelor bugetare aprobate.
(3) Œn situa˛ia Ón care persoana a fost inclus„ Ón
programe de formare profesional„ Ón una dintre formele
prev„zute la art. 38, cu durata de cel pu˛in dou„ luni, pe
cheltuiala Ministerului Justi˛iei, aceasta are obliga˛ia s„
lucreze minimum 2 ani Ón cadrul serviciului sau, dup„ caz,
al direc˛iei de specialitate.
(4) Œn cazul Ón care programul de formare dep„∫e∫te
durata prev„zut„ la alin. (3), pentru fiecare dou„ luni,
termenul pentru care exist„ obliga˛ia de a lucra Ón cadrul
serviciului sau al direc˛iei de specialitate se prelunge∫te cu
c‚te un an.
(5) Œn cazul nerespect„rii obliga˛iei prev„zute la alin. (3)
∫i (4), persoana va suporta integral cheltuielile de
∫colarizare ∫i celelalte cheltuieli de participare.
CAPITOLUL IV
Modificarea raporturilor de munc„
SECﬁIUNEA 1
Delegarea, deta∫area ∫i transferul personalului
din serviciile de proba˛iune

Art. 40. — (1) Delegarea personalului din serviciile de
proba˛iune se dispune pe o perioad„ de cel mult 60 de
zile Óntr-un an.
(2) Persoana poate refuza delegarea dac„ se afl„ Ón
una dintre urm„toarele situa˛ii:
a) graviditate;
b) Ó∫i cre∫te singur„ copilul;
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c) starea s„n„t„˛ii, dovedit„ cu certificat medical, face
contraindicat„ delegarea.

de ministrul justi˛iei, la propunerea directorului direc˛iei de
specialitate.

(3) Delegarea pe o perioad„ mai mare de 60 de zile
Óntr-un an se poate dispune numai cu acordul scris al
persoanei.

(2) Transferul se poate face Óntr-o func˛ie echivalent„ cu
func˛ia de˛inut„, pentru care sunt Óndeplinite condi˛iile
specifice prev„zute Ón fi∫a postului.

(4) Pe perioada deleg„rii, persoana Ó∫i p„streaz„ func˛ia
∫i beneficiaz„ de drepturile prev„zute de lege pentru
personalul delegat din cadrul institu˛iilor publice din sectorul
bugetar.

Art. 44. — (1) Pentru a se dispune delegarea,
deta∫area sau transferul, trebuie s„ existe cumulativ:

Art. 41. — (1) Deta∫area personalului din serviciile de
proba˛iune se dispune Ón interesul serviciului Ón care
urmeaz„ s„ Ó∫i desf„∫oare activitatea persoana, la
propunerea directorului direc˛iei de specialitate, pentru o
perioad„ de cel mult un an.

b) avizele ∫efilor celor dou„ servicii de proba˛iune
implicate;

(2) Deta∫area poate fi prelungit„ pentru motive
obiective, care impun prezen˛a persoanei la serviciul la
care s-a dispus deta∫area, cu acordul ambelor p„r˛i, din 6
Ón 6 luni. Dac„ nu exist„ acordul persoanei, durata maxim„
a deta∫„rii este de un an.
(3) Persoana poate refuza deta∫area numai Ón mod
excep˛ional ∫i pentru motive personale temeinice.
(4) Pe perioada deta∫„rii, persoana Ó∫i p„streaz„ func˛ia
∫i beneficiaz„ de drepturile prev„zute de lege.
(5) C‚nd salariul ∫i celelate drepturi b„ne∫ti prev„zute
pentru func˛ia Ón care este deta∫at consilierul de proba˛iune
sunt inferioare celor de care acesta beneficia anterior, el
Ó∫i p„streaz„ salariul ∫i celelalte drepturi avute anterior.
Art. 42. — (1) Personalul din serviciile de proba˛iune
care este deta∫at sau delegat Ón alt„ localitate dec‚t cea
de domiciliu beneficiaz„, pe toat„ durata deleg„rii sau
deta∫„rii, de urm„toarele drepturi:
a) diurn„ Ón cuantum de 2% din indemniza˛ia de
Óncadrare brut„ lunar„, dar nu mai pu˛in dec‚t cuantumul
prev„zut pentru personalul din unit„˛ile bugetare;
b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice
de categoria p‚n„ la 3 stele inclusiv. Œn situa˛ia Ón care nu
beneficiaz„ de cazare Ón aceste condi˛ii, personalul are
dreptul la o sum„ egal„ cu 0,5% din indemniza˛ia de
Óncadrare brut„ lunar„ pentru fiecare noapte, pe toat„
durata deleg„rii sau deta∫„rii Ón alt„ localitate;
c) decontarea transportului aerian, naval, auto sau pe
calea ferat„ clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, dup„
caz. Œn cazul Ón care deplasarea se face cu autoturismul,
acesta beneficiaz„ de decontarea valorii a 7,5 litri de
carburant la suta de kilometri. Aceste drepturi nu se
pl„tesc Ón cazul Ón care deplasarea se face cu autoturismul
ce apar˛ine institu˛iei.
(2) Prevederile prezentului articol se completeaz„, dup„
caz, cu reglement„rile aplicabile personalului din institu˛iile
publice.
Art. 43. — (1) Transferul personalului din serviciile de
proba˛iune Óntre serviciile de proba˛iune se aprob„, la
cererea acestuia sau a serviciilor de proba˛iune interesate,

a) acordul/cererea persoanei, cu excep˛ia cazurilor
prev„zute la art. 40 alin. (1) ∫i art. 41 alin. (2) teza final„;

c) avizul directorului direc˛iei de specialitate.
(2) Delegarea, deta∫area ∫i transferul se dispun prin
ordin al ministrului justi˛iei. Delegarea ∫i deta∫area se
revoc„ prin ordin al ministrului justi˛iei.
SECﬁIUNEA a 2-a
Suspendarea ∫i eliberarea din func˛ie ale personalului
din serviciile de proba˛iune

Art. 45. — (1) Suspendarea din func˛ie a personalului
din serviciile de proba˛iune poate interveni de drept, prin
acordul p„r˛ilor sau prin actul unilateral al angajatorului sau
al angajatului, Ón cazurile prev„zute de prezenta lege.
(2) Suspendarea din func˛ie are ca efect suspendarea
prest„rii muncii de c„tre persoan„ ∫i a pl„˛ii drepturilor de
natur„ salarial„.
(3) Perioadele de suspendare din func˛ie din motive
imputabile nu constituie vechime Ón munc„ ∫i nu se iau Ón
calculul drepturilor la pensie.
Art. 46. — (1) Suspendarea din func˛ie intervine de
drept Ón urm„toarele cazuri:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporar„ de munc„;
c) carantin„;
d) Óndeplinirea unei func˛ii salarizate Ón asocia˛ii
profesionale;
e) for˛„ major„;
f) Ón cazul Ón care persoana este Ón stare de arest
preventiv, Ón condi˛iile Codului de procedur„ penal„.
(2) Œn termen de 5 zile calendaristice de la data
Óncet„rii motivului de suspendare de drept, persoana este
obligat„ s„ informeze Ón scris angajatorul despre acest
fapt, acesta av‚nd obliga˛ia de a asigura, Ón termen de
5 zile, condi˛iile necesare relu„rii activit„˛ii de c„tre
persoana suspendat„.
Art. 47. — (1) Suspendarea din func˛ie poate interveni
prin acordul p„r˛ilor ori Ón cazul Ón care exist„ motive
justificate ∫i temeinice de natur„ a pune persoana Ón
imposibilitate temporar„ de a exercita func˛ia de˛inut„.
(2) Suspendarea prin acordul p„r˛ilor se poate dispune
pe o durat„ de maximum 6 luni, o singur„ dat„ Óntr-un an.
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Art. 48. — (1) Suspendarea din func˛ie se poate
dispune din ini˛iativa ministrului justi˛iei, Ón urm„toarele
situa˛ii:
a) pe durata cercet„rii disciplinare prealabile, efectuate
potrivit art. 75 alin. (2)—(5);
b) ca sanc˛iune disciplinar„;
c) persoana sufer„ de o boal„ psihic„ ce o Ómpiedic„
s„ Ó∫i exercite func˛ia Ón mod corespunz„tor.
(2) Dac„ Ón urma cercet„rii disciplinare prealabile se
constat„ c„ persoana nu a s„v‚r∫it o abatere disciplinar„,
neaplic‚ndu-se nici o sanc˛iune disciplinar„, suspendarea
din func˛ie Ónceteaz„, iar persoana va fi repus„ Ón toate
drepturile avute anterior, pl„tindu-i-se drepturile b„ne∫ti de
care a fost lipsit„.
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Art. 50. — (1) Reluarea activit„˛ii se dispune prin act
administrativ emis de angajator.
(2) Actul administrativ prin care se constat„, respectiv
se aprob„ suspendarea, precum ∫i actul administrativ prin
care se dispune reluarea activit„˛ii se comunic„ persoanei
Ón termen de 10 zile lucr„toare de la data emiterii.
(3) Pe perioada suspend„rii postul se p„streaz„.
Art. 51. — Suspendarea din func˛ie se dispune de
ministrul justi˛iei, prin ordin.
Art. 52. — (1) Personalul din serviciile de proba˛iune
este eliberat din func˛ie Ón urm„toarele cazuri:
a) demisie;
b) pensionare, Ón condi˛iile legii;

(3) Suspendarea din func˛ie se dispune prin ordin al
ministrului justi˛iei.

c) neÓndeplinirea oric„reia dintre condi˛iile prev„zute
pentru numirea Ón func˛ie;

(4) Œn perioada suspend„rii din func˛ie nu se pl„tesc
drepturile salariale. Aceast„ perioad„ nu constituie vechime
Ón func˛ia de˛inut„.

d) condamnarea definitiv„ pentru s„v‚r∫irea unei
infrac˛iuni;

(5) Œn cazul prev„zut la alin. (1) lit. c), boala psihic„ se
constat„ printr-o expertiz„ de specialitate dispus„ de
ministrul justi˛iei, la sesizarea directorului direc˛iei de
specialitate. Suspendarea din func˛ie se dispune pe
perioada recomandat„ de comisia medical„ de specialitate,
numit„ prin ordin comun al ministrului justi˛iei ∫i al
ministrului s„n„t„˛ii.
(6) Dup„ expirarea perioadei suspend„rii, ministrul
justi˛iei, pe baza unei noi expertize, poate hot„rÓ Óncetarea
suspend„rii ∫i repunerea Ón func˛ie a persoanei, prelungirea
acesteia sau, dac„ boala este ireversibil„, eliberarea din
func˛ie potrivit art. 52 alin. (1) lit. g).
Art. 49. — (1) Suspendarea la ini˛iativa persoanei poate
interveni Ón urm„toarele situa˛ii:
a) concediu pentru cre∫terea copilului Ón v‚rst„ de p‚n„
la 2 ani sau, Ón cazul copilului cu handicap, p‚n„ la
Ómplinirea v‚rstei de 3 ani, Ón condi˛iile legii;
b) concediu pentru Óngrijirea copilului bolnav Ón v‚rst„
de p‚n„ la 7 ani sau, Ón cazul copilului cu handicap pentru
afec˛iunile intercurente, p‚n„ la Ómplinirea v‚rstei de
18 ani;
c) pentru participarea la grev„, Ón condi˛iile legii;
d) exist„ motive justificate ∫i temeinice de natur„ a-l
pune pe angajat Ón imposibilitate temporar„ de a exercita
func˛ia de˛inut„.
(2) Cererea de suspendare se face Ón scris, cu cel
pu˛in 15 zile calendaristice Ónainte de data c‚nd se solicit„
suspendarea.
(3) Suspendarea se constat„ ∫i se aprob„ Ón cazurile
prev„zute la alin. (1), prin act administrativ emis de
angajator.
(4) Dispozi˛iile art. 46 alin. (2) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i pentru cazurile prev„zute la alin. (1).

e) neprezentarea nejustificat„ a consilierilor de
proba˛iune debutan˛i la examenul de definitivare, la prima
sesiune dup„ Óncheierea stagiului sau respingerea acestora
la dou„ sesiuni;
f) incapacitatea profesional„ dovedit„ pe baza evalu„rii
anuale a performan˛elor profesionale individuale sau, dup„
caz, Óndeplinirea necorespunz„toare a atribu˛iilor specifice
func˛iei de conducere;
g) starea s„n„t„˛ii fizice ∫i/sau psihice a persoanei,
constatat„ prin decizie a organelor competente de expertiz„
medical„, nu Ói mai permite acestuia s„ Ó∫i Óndeplineasc„
atribu˛iile corespunz„toare func˛iei de˛inute;
h) ca sanc˛iune disciplinar„.
(2) Cazurile de eliberare din func˛ie prev„zute la
alin. (1) lit. c)—h) sunt motive imputabile persoanei,
atr„g‚nd consecin˛ele prev„zute de lege.
Art. 53. — (1) Persoana poate solicita eliberarea din
func˛ie prin demisie.
(2) Persoana are dreptul de a nu motiva demisia.
(3) Termenul de preaviz este de 15 zile lucr„toare
pentru consilieri de proba˛iune, respectiv de 30 de zile
lucr„toare pentru ∫efii serviciilor ∫i inspectorii de proba˛iune
din direc˛ia de specialitate.
Art. 54. — (1) Eliberarea din func˛ie se dispune prin
ordin al ministrului justi˛iei, care produce efecte de la data
stabilit„ prin acesta.
(2) Ordinul ministrului justi˛iei de eliberare din func˛ie se
comunic„ persoanei Ón cauz„ ∫i trebuie s„ con˛in„, Ón mod
obligatoriu, motivele care determin„ eliberarea din func˛ie ∫i
durata preavizului.
(3) Œmpotriva ordinului de eliberare din func˛ie se poate
face contesta˛ie la instan˛a de contencios administrativ, Ón
termen de 30 de zile de la comunicare.
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CAPITOLUL V

SECﬁIUNEA a 2-a

Drepturi ∫i Óndatoriri ale personalului din serviciile
de proba˛iune
Incompatibilit„˛i ∫i interdic˛ii

Œndatoririle personalului din serviciile de proba˛iune

SECﬁIUNEA 1
Drepturile personalului din serviciile de proba˛iune

Art. 55. — Personalul din serviciile de proba˛iune ∫i
inspectorii de proba˛iune au drepturile ∫i obliga˛iile
prev„zute de prezenta lege.
Art. 56. — Consilierii de proba˛iune definitivi ∫i
inspectorii de proba˛iune se bucur„ de stabilitate.
Art. 57. — Pentru activitatea depus„, personalul din
serviciile de proba˛iune are dreptul la salariu, care se
compune din salariul de baz„, sporuri ∫i indemniza˛ii,
precum ∫i din premii sau prime, ale c„ror cuantumuri se
stabilesc prin lege special„.
Art. 58. — Personalul din serviciile de proba˛iune este
liber s„ se asocieze ori s„ adere la organiza˛ii sindicale,
precum ∫i la organiza˛ii profesionale locale, na˛ionale sau
interna˛ionale, Ón scopul ap„r„rii intereselor sale
profesionale, sociale sau economice.
Art. 59. — (1) Personalului din serviciile de proba˛iune Ói
este recunoscut dreptul la grev„, Ón condi˛iile legii, cu
respectarea principiilor continuit„˛ii ∫i celerit„˛ii activit„˛ii de
justi˛ie.
(2) Œn timpul grevei se vor asigura serviciile esen˛iale,
nu mai pu˛in de o treime din activitatea normal„,
asigur‚ndu-se participarea serviciului la ∫edin˛ele de
judecat„ la care a fost citat, Óntocmirea la termen a
referatelor de evaluare pentru inculpa˛i, precum ∫i
rezolvarea altor sarcini considerate urgente, potrivit legii,
sau apreciate ca atare de c„tre organele judiciare.
Art. 60. — Personalului din serviciile de proba˛iune
trebuie s„ i se asigure condi˛ii normale de munc„ ∫i
igien„, de natur„ s„ Ói asigure s„n„tatea ∫i integritatea
fizic„ ∫i psihic„.
Art. 61. — Personalul din serviciile de proba˛iune Ón
func˛ie beneficiaz„ de sprijin Ón exercitarea atribu˛iilor de
serviciu, Ón condi˛iile stabilite prin protocol Óntre Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor ∫i Ministerul Justi˛iei.
Art. 62. — (1) Pentru merite deosebite Ón activitate
personalul serviciilor ∫i inspectorii pot fi distin∫i cu
Diploma Meritul judiciar clasele I—III.
(2) Modalitatea de propunere ∫i condi˛iile concrete
pentru acordarea Diplomei Meritul judiciar clasele I—III se
stabilesc prin ordin al ministrului justi˛iei.
(3) Dispozi˛iile alin. (1) ∫i (2) intr„ Ón vigoare Ón termen
de 90 de zile de la publicarea legii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Art. 63. — Personalului de proba˛iune din cadrul
serviciilor ∫i inspectorilor de proba˛iune le revin, Ón
principal, urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ duc„ la Óndeplinire atribu˛iile ce le revin conform
fi∫ei postului, s„ dea dovad„ de spirit de ini˛iativ„ ∫i
creativitate Ón exercitarea func˛iei, Ón limitele legii;
b) s„ respecte disciplina muncii;
c) s„ respecte prevederile legale ∫i regulamentare;
d) s„ respecte incompatibilit„˛ile ∫i interdic˛iile prev„zute
de lege;
e) s„ se conformeze dispozi˛iilor legale date de ∫efii
ierarhic superiori;
f) s„ informeze ∫eful ierarhic superior ∫i celelalte
autorit„˛i abilitate cu privire la infrac˛iunile de care au luat
cuno∫tin˛„ Ón exercitarea atribu˛iilor de serviciu sau Ón
leg„tur„ cu serviciul, Óndeosebi cu privire la faptele de
corup˛ie;
g) s„ Ó∫i Ómbun„t„˛easc„ Ón mod permanent preg„tirea
profesional„, at‚t din punct de vedere teoretic, c‚t ∫i
practic;
h) s„ predea lucr„rile Óncredin˛ate Ón cazul suspend„rii
sau Óncet„rii raporturilor de serviciu.
Art. 64. — Personalul din serviciile de proba˛iune este
dator s„ Óndeplineasc„ cu profesionalism, corectitudine ∫i Ón
mod con∫tiincios sarcinile de serviciu ∫i s„ se ab˛in„ de la
orice fapt„ care ar putea aduce prejudicii institu˛iei Ón care
Ó∫i desf„∫oar„ activitatea.
Art. 65. — Personalul din serviciile de proba˛iune
r„spunde, potrivit legii, de Óndeplinirea corespunz„toare ∫i
la termenele stabilite a atribu˛iilor ce Ói revin.
Art. 66. — (1) Personalul din serviciile de proba˛iune
are obliga˛ia de a p„stra confiden˛ialitatea datelor de˛inute
Ón exercitarea func˛iei.
(2) Se excepteaz„ de la prevederile alin. (1) datele
furnizate organelor judiciare Ón cadrul procesului penal.
Art. 67. — Personalul din serviciile de proba˛iune este
dator s„ se ab˛in„ de la orice acte sau fapte de natur„ s„
compromit„ demnitatea lui Ón func˛ie ∫i Ón societate.
Art. 68. — Personalul din serviciile de proba˛iune are
obliga˛ia s„ respecte dispozi˛iile cuprinse Ón codul
deontologic ∫i Ón Regulamentul de ordine interioar„ al
serviciilor de proba˛iune.
SECﬁIUNEA a 3-a
Incompatibilit„˛i ∫i interdic˛ii

Art. 69. — Personalului din serviciile de proba˛iune Ói
este interzis s„ desf„∫oare activit„˛i comerciale.
Art. 70. — (1) Personalul din serviciile de proba˛iune
poate participa la elaborarea de publica˛ii, articole, studii de
specialitate, lucr„ri literare ori ∫tiin˛ifice, la emisiuni
audiovizuale, cu excep˛ia celor cu caracter politic, precum

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 407/10.V.2006
∫i la derularea unor programe de cooperare na˛ional„ ∫i
interna˛ional„ Ón domeniu.
(2) Personalul din serviciile de proba˛iune poate
participa la Óntocmirea unor proiecte de acte normative ∫i
strategii de dezvoltare institu˛ional„, cu acordul directorului
direc˛iei de specialitate.
(3) Consilierii de proba˛iune, ∫efii serviciilor sau
inspectorii de proba˛iune pot fi membri ai societ„˛ilor
∫tiin˛ifice sau academice. Ace∫tia pot fi membri ai oric„ror
persoane juridice de drept privat f„r„ scop patrimonial, Ón
afar„ de cele care ac˛ioneaz„ Ón domeniul proba˛iunii ∫i
protec˛iei victimelor.
(4) Pentru activit„˛ile prev„zute la alin. (2), personalul
din serviciile de proba˛iune nu poate fi remunerat
suplimentar.
(5) Personalul din serviciile de proba˛iune ∫i inspectorii
de proba˛iune de specialitate pot ocupa func˛ii didactice Ón
Ónv„˛„m‚ntul superior.
Art. 71. — (1) Consilierul de proba˛iune sau ∫eful
serviciului, care este so˛ sau rud„ de p‚n„ la gradul IV
inclusiv cu persoana aflat„ Ón eviden˛a serviciului sau cu
victima infrac˛iunii, nu va putea exercita nici una dintre
atribu˛iile specifice func˛iei Ón leg„tur„ cu acea persoan„.
(2) Inspectorul de proba˛iune care este so˛ sau rud„ de
p‚n„ la gradul IV inclusiv cu consilierul de proba˛iune sau
∫eful serviciului nu va putea exercita nici una dintre
atribu˛iile specifice func˛iei Ón leg„tur„ cu acea persoan„.
(3) Persoana aflat„ Ón situa˛ia de conflict de interese
este obligat„ s„ Ól Ón∫tiin˛eze Ón scris despre aceasta pe
∫eful ierarhic superior, Ón termen de maximum 3 zile
lucr„toare de la data lu„rii la cuno∫tin˛„ de existen˛a
conflictului de interese.
(4) Œn cazul prev„zut la alin. (3), ∫eful ierarhic superior
va lua m„suri urgente pentru desemnarea altei persoane
responsabile.
CAPITOLUL VI
R„spunderea disciplinar„
Art. 72. — (1) Personalul din serviciile de proba˛iune
r„spunde disciplinar Ón cazul s„v‚r∫irii unor abateri de la
Óndatoririle de serviciu, precum ∫i Ón cazul manifest„rii unui
comportament care d„uneaz„ interesului serviciului ∫i
prestigiului justi˛iei.
(2) Abaterea disciplinar„ este o fapt„ Ón leg„tur„ cu
munca ∫i care const„ Óntr-o ac˛iune sau inac˛iune s„v‚r∫it„
cu vinov„˛ie, prin care consilierul de proba˛iune, ∫eful
serviciului sau inspectorul de proba˛iune a Ónc„lcat normele
legale, regulamentul intern, codul deontologic sau
dispozi˛iile legale ale conduc„torilor ierarhici.
Art. 73. — Sunt abateri disciplinare urm„toarele fapte:
a) absen˛ele nemotivate de la serviciu;
b) nerespectarea Ón mod repetat a programului de lucru;
c) Ónt‚rzierea sistematic„ Ón efectuarea lucr„rilor;
d) neglijen˛a repetat„ Ón rezolvarea lucr„rilor;
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e) comportamentul inadecvat Ón timpul exercit„rii
atribu˛iilor de serviciu;
f) manifest„rile care aduc atingere onoarei ∫i probit„˛ii
profesionale;
g) nerespectarea legisla˛iei Ón vigoare referitoare la
activitatea de proba˛iune;
h) Ónc„lcarea prevederilor legale referitoare la
Óndatoririle, interdic˛iile ∫i incompatibilit„˛ile prev„zute de
prezenta lege;
i) refuzul nejustificat de a Óndeplini dispozi˛iile legale ale
∫efului ierarhic superior;
j) imixtiunea Ón activitatea altui consilier de proba˛iune,
∫ef serviciu sau inspector de proba˛iune, contrar
reglement„rilor legale ∫i practicii Ón domeniu;
k) nerespectarea confiden˛ialit„˛ii datelor de˛inute Ón
virtutea exercit„rii func˛iei.
Art. 74. — (1) Sanc˛iunile disciplinare care se aplic„ Ón
raport cu gravitatea abaterilor sunt:
a) avertismentul scris;
b) diminuarea salariului de baz„ cu 5—15% pe o
perioad„ de la o lun„ la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de promovare Ón gradele
profesionale pe o perioad„ de la un an la 3 ani;
d) suspendarea din func˛ie pe maximum 6 luni;
e) trecerea Óntr-un grad profesional inferior pe o
perioad„ de p‚n„ la un an, cu diminuarea corespunz„toare
a salariului;
f) revocarea din func˛ia de conducere ocupat„;
g) eliberarea din func˛ie.
(2) Pentru aceea∫i abatere disciplinar„ se poate aplica
o singur„ sanc˛iune.
(3) La individualizarea sanc˛iunii disciplinare se va ˛ine
seama de cauzele ∫i gravitatea abaterii disciplinare
s„v‚r∫ite, av‚ndu-se Ón vedere Ómprejur„rile Ón care
aceasta a fost s„v‚r∫it„, gradul de vinov„˛ie a persoanei
∫i consecin˛ele abaterii, comportarea general„ Ón serviciu,
precum ∫i eventuale sanc˛iuni disciplinare suferite anterior.
(4) Sanc˛iunile disciplinare se aplic„ Ón termen de cel
mult 6 luni de la data s„v‚r∫irii abaterii disciplinare.
Art. 75. — (1) Sanc˛iunea disciplinar„ prev„zut„ la
art. 74 alin. (1) lit. a) se poate aplica direct de c„tre ∫eful
serviciului, pentru consilierii de proba˛iune, sau de directorul
direc˛iei de specialitate, pentru ∫efii serviciilor ∫i inspectorii
de proba˛iune.
(2) Sanc˛iunile disciplinare prev„zute la art. 74 alin. (1)
lit. b)—e) se aplic„ de ministrul justi˛iei, la propunerea
comisiei de disciplin„. Comisiile de disciplin„ se constituie,
prin ordin al ministrului justi˛iei, din reprezentan˛i ai direc˛iei
de specialitate. Dac„ procedura cercet„rii disciplinare se
desf„∫oar„ fa˛„ de un inspector de proba˛iune, din comisie
face parte ∫i un reprezentant al Direc˛iei pentru resurse
umane ∫i rela˛ii cu Consiliul Superior al Magistraturii din
cadrul Ministerului Justi˛iei. Modul de desf„∫urare a
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activit„˛ii comisiei de disciplin„ se stabile∫te prin ordin al
ministrului justi˛iei.
(3) Sanc˛iunile disciplinare nu pot fi aplicate dec‚t dup„
cercetarea prealabil„ a faptei s„v‚r∫ite ∫i dup„ audierea
persoanei.
(4) Persoana supus„ cercet„rii disciplinare prealabile va
fi convocat„ Ón scris Ón vederea audierii, preciz‚ndu-se
obiectul, data, ora ∫i locul Óntrevederii. Audierea trebuie
consemnat„ Ón scris, sub sanc˛iunea nulit„˛ii.
(5) Œn cadrul cercet„rii se vor stabili faptele ∫i urm„rile
acestora, Ómprejur„rile Ón care au fost s„v‚r∫ite, existen˛a
sau inexisten˛a vinov„˛iei, orice alte date concludente.
(6) Œn cursul cercet„rii disciplinare prealabile, persoana
cercetat„ are dreptul s„ formuleze ∫i s„ sus˛in„ toate
ap„r„rile Ón favoarea sa, aduc‚nd toate probele pe care le
consider„ necesare. Ea are dreptul s„ cunoasc„ toate
actele cercet„rii.
(7) Refuzul persoanei cercetate de a colabora la
derularea cercet„rii disciplinare prealabile se constat„ prin
proces-verbal ∫i nu Ómpiedic„ finalizarea acesteia.
(8) Œmpotriva sanc˛iunii disciplinare aplicate potrivit
prevederilor alin. (1), persoana Ón cauz„ poate face
contesta˛ie la directorul direc˛iei de specialitate sau, dup„
caz, la ministrul justi˛iei, Ón termen de 15 zile de la
comunicarea sanc˛iunii disciplinare aplicate.
(9) Pe baza propunerii comisiei de disciplin„, directorul
direc˛iei de specialitate sau ministrul justi˛iei adopt„ o
decizie definitiv„.
(10) Sanc˛iunea disciplinar„ se aplic„ prin decizie scris„,
emis„ de ∫eful serviciului sau de directorul direc˛iei de
specialitate, sau prin ordin al ministrului justi˛iei, care se
comunic„ persoanei sanc˛ionate Ón termen de 5 zile de la
data emiterii deciziei.
(11) Persoana nemul˛umit„ de sanc˛iunea aplicat„ se
poate adresa instan˛ei de judecat„ competente, potrivit legii.
Art. 76. — (1) Cercetarea disciplinar„ prealabil„ se
finalizeaz„ prin aplicarea sau neaplicarea unei sanc˛iuni
disciplinare, av‚ndu-se Ón vedere criteriile prev„zute la
art. 74 alin. (3).
(2) Sanc˛iunea disciplinar„ se aplic„ Ón termen de
90 de zile de la data Ónregistr„rii actului de constatare a
abaterii disciplinare, dar nu mai t‚rziu de 6 luni de la
data s„v‚r∫irii abaterii disciplinare ∫i se comunic„
persoanei interesate.
(3) Ordinul sau decizia de sanc˛ionare se ata∫eaz„
dosarului profesional al angajatului.

Art. 77. — R„spunderea disciplinar„ nu exclude
r„spunderea civil„, penal„ sau administrativ„ a persoanei
pentru fapta s„v‚r∫it„.
CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii finale
Art. 78. — Dispozi˛iile prezentei legi se completeaz„ cu
reglement„rile din legisla˛ia muncii ∫i legisla˛ia civil„, Ón
m„sura Ón care nu sunt incompatibile cu specificul
raporturilor de munc„ prev„zute de prezenta lege.
Art. 79. — (1) La data intr„rii Ón vigoare a prezentei
legi denumirea îservicii de protec˛ie a victimelor ∫i
reintegrare social„ a infractorilor“, cuprins„ Ón actele
normative Ón vigoare, se Ónlocuie∫te cu denumirea îservicii
de proba˛iune“.
(2) La data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi denumirea
îDirec˛ia de protec˛ie a victimelor ∫i reintegrare social„ a
infractorilor“, cuprins„ Ón actele normative Ón vigoare, se
Ónlocuie∫te cu denumirea îDirec˛ia de proba˛iune“.
Art. 80. — Personalul care, la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei legi, este Óncadrat pe func˛iile de consilier de
protec˛ie a victimelor ∫i reintegrare social„ a infractorilor,
∫ef serviciu ∫i inspector de protec˛ie a victimelor ∫i
reintegrare social„ a infractorilor se consider„ c„
Óndepline∫te condi˛iile legale pentru ocuparea func˛iilor Ón
care este numit.
Art. 81. — P‚n„ la adoptarea legii privind salarizarea
personalului din serviciile de proba˛iune, r„m‚n aplicabile
dispozi˛iile Legii nr. 50/1996 privind salarizarea ∫i alte
drepturi ale personalului din organele autorit„˛ii
judec„tore∫ti, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 82. — Œn termen de 90 de zile de la publicarea
prezentei legi, se stabilesc, prin hot„r‚re a Guvernului,
m„surile speciale de protec˛ie de care poate beneficia
personalul din serviciile de proba˛iune, condi˛iile ∫i modul
de realizare a acestora.
Art. 83. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi,
se abrog„ art. 7 ∫i 8 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2000
privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor de reintegrare
social„ a infractorilor ∫i de supraveghere a execut„rii
sanc˛iunilor neprivative de libertate, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 129/2002, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 423 din
1 septembrie 2000, cu modific„rile ulterioare.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul
Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin.

(2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 4 mai 2006.
Nr. 123.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind statutul personalului
din serviciile de proba˛iune
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind statutul personalului din
serviciile de proba˛iune ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 3 mai 2006.
Nr. 623.


PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
Ón retragere din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 89 din 3 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Ón retragere
Vartolomeu Simion Hora˛iu se Ónainteaz„ la gradul de general maior cu
dou„ stele Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 mai 2006.
Nr. 637.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
Ón retragere unui colonel Ón retragere din
Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 89 din 3 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere Iatropol Alexandru
Neculai i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 mai 2006.
Nr. 638.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
Ón retragere unui colonel Ón retragere
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 89 din 3 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere Marcu Gheorghe Nicolae
i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 mai 2006.
Nr. 639.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
Ón retragere unui colonel Ón retragere
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 89 din 3 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere Netejoru Ion Gheorghe
i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 mai 2006.
Nr. 640.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
Ón retragere unui colonel Ón retragere
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 89 din 3 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere Pavel Alexandru Neculai
i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 mai 2006.
Nr. 641.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
Ón retragere unui colonel Ón retragere
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 89 din 3 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere Perianu Radu Radu™erban i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 mai 2006.
Nr. 642.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
Ón retragere unui colonel Ón retragere
din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 89 din 3 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere Arbore Ion Constantin i
se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 mai 2006.
Nr. 643.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
Ón retragere unui colonel Ón retragere
din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 89 din 3 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere Panaitescu Constantin
Alexandru i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 mai 2006.
Nr. 644.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
Ón retragere unui colonel Ón retragere
din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 89 din 3 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere Stoicescu Napolion
Mircea i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 mai 2006.
Nr. 645.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPOD√RIE COMUNAL√

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului administra˛iei publice nr. 269/2003
privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultan˛„ ∫i pentru activit„˛ile de preg„tire
∫i specializare profesional„ a personalului operatorilor furnizori/prestatori
de servicii publice de gospod„rie comunal„
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile Legii serviciilor publice de gospod„rie comunal„ nr. 326/2001, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 2 alin. (1) lit. b) ∫i c) ∫i alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 373/2002 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ —
A.N.R.S.C., cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 10 alin. (5) ∫i (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ — A.N.R.S.C., cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ emite
prezentul ordin.
Art. I. — Ordinul ministrului administra˛iei publice
nr. 269/2003 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de
consultan˛„ ∫i pentru activit„˛ile de preg„tire ∫i specializare
profesional„ a personalului operatorilor furnizori/prestatori de
servicii publice de gospod„rie comunal„, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 460 din 28 iunie
2003, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Titlul ordinului va avea urm„torul cuprins:
îO R D I N
privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultan˛„
∫i pentru activit„˛ile de preg„tire ∫i specializare
profesional„ a personalului operatorilor
furnizori/prestatori de servicii publice de gospod„rie
comunal„, precum ∫i a altor persoane interesate“
2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ tarifele pentru serviciile de
consultan˛„ ∫i pentru activit„˛ile de preg„tire ∫i specializare

profesional„ a personalului operatorilor furnizori/prestatori de
servicii publice de gospod„rie comunal„, precum ∫i a altor
persoane interesate, astfel:
a) tariful pentru servicii de consultan˛„ este de
63 lei (RON)/ora;
b) tariful pentru activitatea de preg„tire ∫i specializare
profesional„ a operatorilor furnizori/prestatori de servicii
publice de gospod„rie comunal„, precum ∫i a altor
persoane interesate este de 194 lei (RON)/zi de curs
(6—8 ore)/participant.“
Art. II. — Tarifele prev„zute la art. I se vor aplica
Óncep‚nd cu data de Ónt‚i a lunii urm„toare public„rii
prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„,
Jeanina Preda

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 258.
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