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Către,
Domnul Tudorel TOADER
Ministru,
MINISTERUL JUSTIȚIEI

Stimate domnule ministru,
Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, afiliat la Federația
PUBLISIND (federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate Administraţie publică),
sindicat care reprezintă mai mult de 50% din personalul auxiliar de specialitate,
personalul conex şi personalul contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea, din cadrul Direcției de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi din cadrul Direcției Naționale
Anticorupție,
La sesizarea și în apărarea intereselor membrilor organizației noastre sindicale,
solicităm să ne comunicați suma ce a fost alocată fiecărui ordonator secundar de credite – curte
de apel, în urma suplimentării bugetului Ministerului Justiției prin HG nr. 978/13.12.2018, la
titlul I „Cheltuieli de personal”, cu suma de 120.000 mii și la titlul XI „Alte cheltuieli” cu suma
de 26.334 mii lei;
Menționăm că am fost sesizați despre faptul că la nivelul autorității judecătorești,
nu toți ordonatorii secundari și terțiari de credite aplică unitar și pentru toate categoriile
de personal dispozițiile din hotărârea anterior invocată.
Astfel, deși au fost puse în plată titluri executorii care intră sub incidența
dispozițiilor acestui act normativ de către mai multe categorii de angajați, ordonatorii
secundari și terțiari de credite au făcut plăți discreționare și limitative a drepturilor
salariale restante numai pentru anumite categorii profesionale din cadrul acestora, ceea
ce a generat un tratament discriminatoriu față de celelalte categorii de angajați pentru
care nu s-a procedat la plata drepturilor salariale restante.
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Solicităm

ca

răspunsul

să

ne

fie

comunicat

via

email

la

adresa

sindicatuldicasterial@yahoo.com.
În speranţa unei colaborări fructuoase pe viitor, vă asigurăm de întreaga
noastră consideraţie,

