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Adresa comună nr.  

6/AGR/2019 

161/SNGJ/2019   

Din 18 ianuarie 2019 

  

  Către,  

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

- Domnului Tudorel Toader – Ministrul Justiției - 

  

Stimate domnule ministru, 

Asociația Grefierilor din România, asociație profesională a 

personalului auxiliar de specialitate, constituită la nivel național din grefieri, 

grefieri statisticieni, grefieri documentariști, grefieri arhivari și grefieri registratori 

din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea; 

 Și 

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, afiliat la Federația 

PUBLISIND (federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate 

Administrație publică), sindicat care reprezintă mai mult de 50% din personalul 

auxiliar de specialitate, personalul conex și personalul contractual din cadrul 

instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, din cadrul 

Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism, precum și din cadrul Direcției Naționale Anticorupție; 

În completarea demersurilor noastre anterioare privind salarizarea 

personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete și în 

considerarea răspunsului dvs. referitor la solicitarea de majorare a 

cuantumului salariului de bază prevăzut pentru anul 2022, prin care ne-ați 

comunicat că propunerile noastre au fost înaintate Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale pentru a fi avute în vedere cu ocazia elaborării unui act 

normativ care să vizeze modificarea și completarea Legii nr. 153/2017, în 
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vederea identificării unor soluții legislative pentru reglementarea unui regim 

de salarizare corect și întemeiat pentru categoriile profesionale din sistemul 

justiției, adresăm respectuoasa rugăminte de a ne comunica toate demersurile 

efectuate și corespondența purtată de Ministerul Justiției cu privire la: 

- elaborarea grilei de salarizare și a coeficienților prevăzuți pentru 

categoria profesională pe care o reprezentăm, respectiv personalul auxiliar de 

specialitate și conex din instanțe și parchete; 

- corectarea grilei de salarizare și modificarea coeficienților de 

ierarhizare prevăzuți pentru categoria noastră profesională. 

Precizăm faptul că informațiile solicitate ne sunt necesare întrucât: 

- la momentul elaborării grilei de salarizare nu se finalizase procedura 

de uniformizare a salariilor pentru categoria noastră profesională, în raport de 

Decizia nr. 23/2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept și Decizia Curții 

Constituționale nr. 794/2016; 

- coeficienții din grilă au fost stabiliți prin raportare la o valoare de 

referință sectorială de 405 lei, conform salariului achitat în luna februarie 2017, 

pentru drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2017, ulterior, fiind 

recunoscute, succesiv, două valori de referință sectorială de 445,5 lei, respectiv 

463,5 lei, iar, în prezent, pe rolul instanțelor judecătorești se află litigii având 

ca obiect recunoașterea unei valori de referință sectorială de 484,18 lei; 

- ordonatorii secundari de credite – curțile de apel și Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au comunicat salariile în plată prin 

raportare la această valoare de referință sectorială de 405 lei și au întârziat și 

chiar refuzat, emiterea deciziilor potrivit drepturilor care s-ar fi cuvenit 

personalului; 

- în cadrul întâlnirii ministrului muncii și justiției sociale, din luna 

februarie 2018, cu reprezentanții organizației noastre profesionale, s-a 

comunicat faptul că la elaborarea coeficienților din grilă au fost avute în 

vedere datele statistice comunicate de către Ministerul Justiției; 
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- atât pe parcursul anului 2017, cât și pe parcursul anului 2018, 

organizațiile noastre profesionale și sindicale au întreprins numeroase 

demersuri pentru corectarea grilei de salarizare sub aspectul modificării 

coeficienților, fără a fi demarată, efectiv, o procedură și de către Ministerul 

Justiției, cu toate că Legea nr. 153/2017 a suferit modificări și corecturi pe 

parcursul anului 2018, inclusiv în ceea ce privește acordarea de creșteri 

salariale sau modificări ale coeficienților de ierarhizare pentru alte categorii 

profesionale. 

 

 

Solicităm ca răspunsul să ne fie comunicat pe adresele de e-mail 

asociatiagrefierilor@yahoo.com și sindicatuldicasterial@yahoo.com,  

 

Dorim pe această cale, încă o dată, să vă asigurăm de întreaga noastră 

considerație și sperăm la o colaborare fructuoasă pe viitor. 
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