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Nr. 157/SNGJ
București, 9 ianuarie 2019
Către,
Domnul Augustin LAZĂR
Procuror general,
Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Stimate domnule procuror general,
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,
Având în vedere că prin OUG nr. 91/2017 a fost modificat art. 18 alin. (1) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în
sensul că „(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu,
lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute
pe țară garantate în plată. Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional
cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară (...)”
Văzând prevederile art. 36 din OUG nr. 114/2018 în raport de care „(1) În
perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituțiilor şi autorităților publice, astfel cum
sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare şi de subordonare, inclusiv activitățile finanțate
integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, beneficiază de vouchere
de vacanță în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009
privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de indemnizația de hrană
prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările
ulterioare”;
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La solicitarea și în apărarea intereselor organizației noastre sindicale, raportat la
dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
coroborate cu prevederile Legii nr. 62/2011 privind dialogul social solicităm să ne
comunicați:
- ce măsuri au fost întreprinse la nivelul instituției pe care o conduceți, precum și la
nivelul unităților subordonate acesteia, în vederea prevederii în buget a sumelor necesare plății
indemnizațiilor de hrană;
- dacă ați procedat la acordarea indemnizației de hrană, iar în caz afirmativ, să ne
comunicați modalitatea efectivă de acordare, pentru ce categorii de personal, precum și actele
administrative emise în acest sens
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,

