
Risipa de timp - in cautarea micilor infractori
Consilierii Serviciului de Probatiune, din cadrul Tribunalului Sibiu, au fost ieri in greva. Erau
nemultumiti de volumul mare de lucru si numarul mic de consilieri care isi desfasoara activitatea aici.
Atributiile lor sunt multiple, dar cea mai greoaie este intocmirea referatelor infractorilor. Acestea sunt
menite sa ii ajute pe judecatori la motivarea sentintei. Practic acest referat este o analiza vasta a tuturor
datelor legate de inculpat sau invinuit. Aici sunt trecute aspecte din mediul familial, mediul social,
comportamentul individului, trecutul lui infractional, factorii care ar putea sa il inhibe, dar si anumite
perspective de reintegrare. Toate aceste informatii despre un caz anume sunt culese si organizate intr-un
referat de cateva pagini de un consilier din cadrul Serviciului de Probatiune. Datele sunt culese in urma
mai multor intrevederi cu infractorul si apropiatii lui, intruniri ce au loc atat la sediul Serviciului, cat si
acasa la subiect. Nu de putine ori, consilierii acestui Serviciu sunt nevoiti sa strabata distante destul de
mari, sa lucreze zi la rand la aceste referate, pentru infractiuni pe care le putem numi minore 
  „AVEM cinci cazuri, in acest moment, in care minori au poftit fie la o ciocolatica, fie la un croissant
dintr-un hipermarket si au fost surprinsi cand le-au furat si mancat. Noi primim imediat sesizarea de la
Politie si facem deplasari in teren, mergem acasa, vorbim cu vecinii si, in final, se da neinceperea
urmaririi penale. La fel avem si un caz la Laslea, unde un individ a furat o bucata de fier vechi de la
vecinul lui. L-a inapoiat, dar noi tot a trebuit sa facem acel referat, sa ne deplasam pana acolo ", spune
Corina Muntean, sefa Serviciului de Probatiune din cadrul Tribunalului Sibiu. 
  TRIBUNALUL Sibiu beneficiaza de doar cinci consilieri in cadrul Serviciului de Probatiune. Anul
acesta, pana acum, cei cinci consilieri au avut de-a face cu cazurile a peste 18.000 de infractori.
Nemultumirile celor din cadrul Serviciului decurg intr-un mod aproape evident. 
  „in acest moment, avem in 70 de referate, pentru cei cinci consilieri. E un volum foarte mare de lucru si
pe langa aceasta mai avem alte 200 de supravegheri. in mod evident, activitatea ar putea sa scada calitativ
in astfel de situatii. Dar ma bazez totusi pe ideea ca munca se face de calitate ", sustine Corina Muntea. Pe
langa referate si supravegheri, tot angajatii de la Probatiune fac consiliere si cu victimele infractiunilor,
dar si cu infractorii care ies din penitenciar si cer ajutorul lor. Lucratorii Serviciului de Probatiune vor fi
si luni in greva, protestand fata de numarul mic de angajati, raportat la volumul mare de munca pe care il
au.
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