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Nr. 4/ 45457/ 09.06.2022 

MINUTA  

Ședinței de dezbatere publică desfășurată astăzi, 08 iunie 2022, ora 12:00 la 

sediul Ministerului Justiției, cu privire la  

PROIECTUL DE LEGE PRIVIND STATUTUL PERSONALULUI DE PROBAȚIUNE 

 

Preambul:  

Având în vedere solicitarea Sindicatului Național al Consilierilor din Serviciile de 

Probațiune (SNCSP) din data de 06.06.2022 înregistrată la Direcția Națională de 

Probațiune (DNP) cu numărul 24/821/07.06.2022, domnul Sandor Ottó SZÉP, în calitate 

de coordonator al DNP, punând în aplicare dispozițiile art. 7 alin. 9 din Legea nr. 

52/21.01.2003, a stabilit ședința de dezbatere publică cu reprezentanții DNP și SNCSP. 

La data de 08 iunie 2022, ora 12:00, a avut loc ședința de dezbatere publică. 

La discuții au participat: 

- Ramona Lăcrămioara Bălăiță, director general al DNP 

- Mihai Cristian Dima, p.s.j.a.j.p. DNP 

- Andreea Faur, președinte SNCSP 

- Alexandru Manole, vicepreședinte SNCSP 

- Margareta Medeleanu, secretar general SNCSP 

- Armand Afremie, lider zonal SNCSP (online) 

- Petrișor Lazăr, lider zonal SNCSP (online) 

 

SNCSP a propus următoarele modificări ale proiectului de statut: 

- Înlocuirea condiției de a obține cel puțin nota „7” din cadrul art. 10 alin. (7) și 

alin. (10) cu condiția de a obține cel puțin nota „5”; 

- Înlocuirea condiției de a fi obținut calificativul „foarte bine” la ultimele trei 

evaluări anuale ale performanțelor profesionale din cadrul art. 23 alin. (3), 

respectiv art. 28 alin. (3), cu condiția de a obține acest calificativ doar la ultima 

evaluare anuală a performanțelor profesionale; 

- Adăugarea, în cadrul art. 33 alin. 1 lit. a), condiției de a fi promovat cel puțin 

gradul profesional I; 

- Introducerea la art.72 a unui nou alineat, alin. (10), care să prevadă, în cazul 

pensionării pentru limită de vârstă, păstrarea dreptului prevăzut la alin. (1) al 

aceluiași art. pe tot parcursul vieții de către titularul dreptului și, după caz, soțul 

ori soția acestuia; 

- Înlocuirea, în cadrul art. 77 alin. (12), a indicilor în raport de care se actualizează 

pensia de serviciu, anume să se actualizeze în raport de majorarea salariului de 

bază brut și a sporurilor; 

- Corectarea unei erori de corelare a art. 112 alin. (3) cu art. 27 lit. b), în sensul 

modificării condiției de vechime de 8 ani cu 10 ani. 
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Argumentele aduse de reprezentanții SNCSP în favoarea modificărilor propuse vizează, în 

principiu, următoarele: 

 

1. Modificarea art. 10 alin. (7) și alin. (10), în sensul înlocuirii „... care au obţinut minimum 

nota 7.” cu „... care au obţinut minimum nota 5.”.  

Argumentul principal prezentat în tabel este corelarea cu alin. 11 al aceluiași articol, care 

prevede „... fiind declarați promovați candidații care au obținut cel puțin media 7”, acest 

alineat fiind de utilitate doar dacă există posibilitatea obținerii unei note mai mici la probele 

individuale, între care urmează a se calcula media aritmetică.  

Un alt argument este corelarea cu prevederile referitoare la accederea în funcțiile de 

conducere din sistemul de probațiune, anume art. 35 alin. (11), care prevede „Sunt declaraţi 

admişi la concurs/examen candidaţii care au obţinut nota finală de minimum 7, dar nu mai 

puţin de 5 la fiecare probă de concurs/examen.”. 

2. Modificarea art. 23 alin. (3), în sensul înlocuirii „... care au obținut calificativul "foarte 

bine" la ultimele trei evaluări anuale ale performanțelor profesionale și ...” cu „... care 

au obținut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare anuală a performanțelor 

profesionale și ...”. 

3. Modificarea art. 28 alin. (3), în sensul înlocuirii „... care au obținut calificativul "foarte 

bine" la ultimele trei evaluări anuale ale performanțelor profesionale și ...” cu „... care 

au obținut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare anuală a performanțelor 

profesionale și ...”. 

S-a reținut și integrat de către SNCSP punctul de vedere al MJ exprimat în cadrul întâlnirilor 

premergătoare promovării statutului de a rămâne doar calificativul „foarte bine”, nu și 

calificativul „bine”, însă s-a propus a se menține doar pentru ultimul an, nu ultimii trei ani. 

Argumentul principal vizează respectarea principiului non-discriminării la promovare în grade 

între funcțiile de execuție și în raport cu funcțiile de conducere. Mai precis, se are în vedere 

corelarea cu art. 111 alin. (2) și 112 alin. (3), ce conțin dispoziții tranzitorii de aplicare a 

statutului. 

4. Modificarea art. 33 alin. (1) lit. a), în sensul adăugării condiției „... cel puțin 8 ani și să 

fie cel puțin consilier de probațiune grad I;”. 

Argumentul principal pentru adăugarea acestei condiții este faptul că se are în vedere 

prestigiul funcției de director general, respectiv director general adjunct și, astfel cum a 

fost exprimat și de conducerea MJ, creșterea calității. 

Doamna Bălăiță a ridicat o obiecție: susțin introducerea condiției promovării gradului I, dar 

nu și mențiunea de „consilier” ca funcție. Argumentul vizează faptul că poate fi numit în 

funcția de director general sau director general adjunct atât un consilier de probațiune gradul 

I, cât și un inspector de probațiune gradul I.  

Pentru a înlătura formularea restrictivă, DNP a propus formularea „... cel puțin 8 ani și să fi 

promovat cel puțin gradul profesional I;”, care include ambele categorii profesionale. 

SNCSP a agreat modificarea condiției în sensul exprimat de DNP. 
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În completare, dl Armand a solicitat adăugarea acestei condiții, corelată cu vechimea 

necesară, și art. 31 lit. a), anume pentru funcția de sef birou sau șef serviciu, tot în spiritul 

creșterii calității. 

5. Modificarea art. 72, în sensul introducerii unui nou alineat, anume „(10) În cazul 

pensionării pentru limită de vârstă, titularul dreptului prevăzut la alin. (1) și, după 

caz, soțul ori soția acestuia își păstrează drepturile locative pe tot parcursul 

vieții.”. 

Argumentul principal este compararea atât cu funcțiile auxiliare din categoriile profesionale 

aparținând familiei justiție, cât și cu magistrații, care beneficiază de un drept similar. 

Se are în vedere și fidelizarea personalului de probațiune. 

6. Modificarea art. 77 alin. (12), în sensul înlocuirii „Pensia de serviciu se actualizează, din 

oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la 

data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul 

Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează 

pensia aflată în plată.” cu „Pensiile de serviciu ale personalului de probațiune, precum 

și pensiile de urmaș prevăzute în prezentul Statut se actualizează ori de câte ori se 

majorează salariul de bază brut lunar și sporurile avute, în condiții identice de funcție, 

vechime și grad. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, 

personalul de probațiune își poate păstra pensia aflată în plată.”. 

Argumentul principal este compararea cu prevederile aplicabile magistraților. SNCSP 

consideră mai avantajoasă actualizarea pensiei cu frecvența și în raport de majorarea 

salariului de bază brut lunar și a sporurilor avute. 

SNCSP a adăugat rugămintea să se aibă în vedere faptul că, la categoria interdicții 

profesionale, s-a avut în vedere și compararea cu statutul magistraților. 

7. Modificarea art. 112 alin. (3), în sensul corectării unei erori de corelare, anume 

înlocuirea „... o vechime de cel puțin 8 ani în sistemul de probațiune ...” cu „... o 

vechime de cel puțin 10 ani în sistemul de probațiune ...”. 

Argumentul principal privește corelarea cu art. 27 lit. b), care indică o eroare materială. 

Reprezentanții DNP au fost de acord cu necesitatea corelării, pentru coerența articolelor. 

Domnul Secretar de Stat Sandor Ottó Szép a reținut propunerile de modificări aduse, împreună 

cu argumentele prezentate, în vederea analizării împreună cu celelalte propuneri primite ca 

urmare a publicării dezbaterii publice pe site-ul MJ. 
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