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Nr. 169/SNGJ
Revenire
București, 27 februarie 2019
Către: Doamna Vasilica-Viorica Dăncilă
Prim-ministru
Guvernul României
Spre știință:
Domnului Marius-Constantin Budăi – Ministrul Muncii și Justiției Sociale
Personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete este alcătuit din: grefieri,
grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și
specialiști IT, iar personalul conex este format din agenți procedurali, aprozi și șoferi și
reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională din sistem, aproximativ 8000 de
persoane.
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, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism,
precum și din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în colaborare cu
Sindicatul SindJust Bihor, afiliat la Federația PUBLISIND, organizație sindicală
reprezentativă la nivelul Curții de Apel Oradea și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Oradea;
Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Justiție ”Grefierul” Alba, afiliat la Federația
PUBLISIND, organizație sindicală reprezentativă la nivelul Curții de Apel Alba-Iulia;
Sindicatul Dreptatea Vrancea, afiliat la Federația PUBLISIND, organizație
sindicală constituită la nivelul Curții de Apel Galați, aducem la cunoștință următoarele:
Urmare adresei noastre nr. 169/SNGJ din data de 13 februarie 2019, Direcția de
Elaborare Acte Normative din cadrul Ministerul Justiției a convocat, miercuri
27 februarie 2019, ora 9:00, organizațiile sindicale constituite la nivelul profesiei în
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vederea clarificării problemelor referitoare la salarizarea și statutul personalului auxiliar
de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă
acestea și identificării, dacă se impune, a unor posibile soluții legislative.
În contextul întâlnirii, am reiterat solicitarea de a ne fi comunicate toate
documentele care să confirme demersurile și corespondența purtată de Ministerul Justiției
cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu privire la elaborarea grilei de salarizare pentru
categoria noastră profesională, prevăzută în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, precum și cu privire la corectarea grilei de
salarizare și modificarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți pentru personalul auxiliar
de specialitate din instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea.
Cu privire la salarizare,
Din lecturarea documentelor primite, anexate prezentei, rezultă fără putință de
tăgadă că Ministerul Justiției a înaintat Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în anul
2017, cât și în anul 2018, atât observații cu privire la proiectul legii de salarizare, cât și
propuneri ulterioare de corectare a coeficienților, însă, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
nu a ținut cont de acestea și nu a întreprins demersurile necesare decât pentru îndreptarea
erorilor materiale din lege, nu și pentru înlăturarea prejudiciului creat categoriei noastre
profesionale.
Cu privire la proiectul de Lege privind Statutul personalului auxiliar de specialitate și conex
din instanțe și parchete,
Reprezentanții Ministerului Justiției au arătat că proiectul de lege a fost înaintat,
spre avizare, Ministerului Muncii și Justiției Sociale încă din data de 1 februarie 2019, însă
nu a fost restituit până la acest moment, ceea ce conduce la tergiversarea procedurii de
înaintare în procedură de legiferare.
Totodată, s-a menționat că avizul acestui minister ar fi unul negativ, ceea ce ar
putea conduce la respingerea lui în procedura de legiferare, indiferent dacă Ministerul
Justiției îl va susține în comisii și în procedura parlamentară.
În urma a numeroase solicitări, în raport și de agenda încărcată, Ministrul Muncii
și Justiției Sociale, a convocat organizațiile sindicale constituite la nivelul profesiei, în
data de 4 martie 2019.
Menționăm că am solicitat participarea Ministerului Justiției la întâlnirea ce va avea
loc cu Ministrul Muncii și Justiției Sociale.
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Cu privire la necesitatea unei salarizări adecvate pentru grefieri:
Sistemul judiciar din România trebuie să evolueze inclusiv în ceea ce privește
profesia de grefier și rolul acesteia la înfăptuirea actului de justiție, în prezent, aproximativ
90% din grefieri sunt absolvenți de studii superioare juridice, iar, prin intrarea în vigoare a
noilor coduri au fost transferate o serie de atribuții de la magistrați către grefieri.
Prin urmare, creșterea rolului grefierului în înfăptuirea actului de justiție trebuie să
fie privită și prin asigurarea unei salarizări corespunzătoare, prin raportare directă tocmai
la regimul de interdicții și incompatibilități care grevează această profesie – același
prevăzut de lege și pentru magistrați și desfășurarea activității în condiții de muncă grele,
vătămătoare și periculoase, precum și pentru asigurarea unei stabilități în sistem, prin
intermediul unei pensii de serviciu.
Din această perspectivă, independența și competența corpului grefierilor a
reprezentat una dintre premisele fundamentale ale asigurării unui real acces la justiție,
permițându-i acestuia să fie garantul existenței statului de drept, al întăririi respectului
pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
Garantarea independenței grefierilor se realizează și prin asigurarea remunerației
adecvate a acestei categorii profesionale, prin crearea premiselor legale pentru instituirea
unui sistem adecvat de salarizare a tuturor categoriilor de personal din compartimentele
auxiliare ale instanțelor judecătorești și parchetelor, precum și prin eliminarea
discrepanțelor intervenite între aceste categorii profesionale, având în vedere răspunderea,
complexitatea și riscurile funcției prezintă același grad de dificultate, pentru toate
categoriile de personal auxiliar.
Asigurarea unei salarizări adecvate a acestei categorii profesionale va contribui la
asigurarea stabilității în funcție a acestui personal, prin recunoașterea valorii și motivarea
acestuia, fapt ce va conduce implicit la eficientizarea actului de justiție.
Astfel cum am solicitat în cadrul întâlnirii cu reprezentanții Ministerului Justiției, în
raport de documentele anexate prezentei,
SOLICITĂM
inițierea unei ordonanțe de urgență pentru:
- corectarea coeficienților din grila de salarizare prevăzuți pentru grefierii cu studii
superioare juridice, vechime maximă, în sensul majorării acestora de la 2,17 la 3,79 astfel cum a
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solicitat și Ministerul Justiției prin adresa nr. 5/101871/28.11.2017 adresată Ministerului Muncii
și Justiției Sociale;
- aplicarea disp. art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice și pentru instituțiile din sistemul de justiție – Curțile de
apel și instanțele aflate în aria teritorială și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
și unitățile subordonate, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor
de Criminalitate Organizată și Terorism;
- exceptarea cuantumului indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță de la
determinarea limitei de 30% prevăzute de art. 25 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- exceptarea sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare și periculoase de la
determinarea limitei de 30% prevăzute de art. 25 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- pontarea orelor suplimentare efectuate de personalul auxiliar de specialitate din instanțe și
parchete și exceptarea categoriei noastre profesionale de la derogarea impusă de OUG nr. 114/2018
prin care, în perioada 2019-2021, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului
de lucru, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte
zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului
normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.
Față de aceste considerente, la solicitarea membrilor și în urma deciziei luate de
organele de conducere ale organizației noastre sindicale, înțelegem să vă
INFORMĂM
că nerezolvarea problemelor cu care se confruntă categoria noastră profesională și
neadoptarea unui act normativ conform celor anterior solicitate, vor genera mișcări de
protest, care vor conduce până la blocarea totală a activității în instanțe și parchete.
Precizăm că un număr de 3832 persoane, personal auxiliar de specialitate, conex și
contractual – membrii ai SNGJ Dicasterial sau ai sindicatelor colaboratoare și personal
auxiliar de specialitate și conex care nu au calitatea de membru de sindicat, și-au
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manifestat intenția de a participa la forme de protest sau grevă, organizate de sindicate, în
condițiile legii.
Calendarul și forma mișcărilor de protest vor fi anunțate ulterior, în raport de
rezultatul întâlnirii din data de 4 martie 2019 de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
În încercarea de a da, pentru ultima oară, eficiență dialogului social, vă asigurăm
de întreaga noastră considerație.
Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial
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