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Adresa comună nr.  

8/AGR/2019 

171/SNGJ/2019   

Din 22 februarie 2019 

  

Către, 

 CAMERA DEPUTAȚILOR  

 Domnului deputat Adrian SOLOMON 

 Președintele Comisiei de muncă și protecție socială 

 

Stimate domnule președinte, 

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; 

 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; 

Referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea unor prevederi din 

domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind 

acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, 

pentru abrogarea alin. (2) și (3) ale art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de 

război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor, precum și pentru 

modificarea art. 85 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru 

recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni miliare și acordarea 

unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, solicităm 

  

RESPINGEREA PROPUNERII LEGISLATIVE PL-x nr. 42/2019 

 

ce are ca obiect, printre altele, abrogarea prevederilor cu privire la pensiile de 

serviciu ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al 
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parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul 

Institutului Național de Expertize Criminalistice, pentru următoarele  

 

CONSIDERENTE 

 

Personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete nu beneficiază de 

pensie specială, ci de pensie de serviciu, ca recompensă a zecilor de ani în care și-a 

desfășurat activitatea în slujba justiției, într-un regim de interdicții și incompatibilități 

pe care alte categorii profesionale nu îl au. 

Potrivit Legii nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate și 

conex din instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea: 

• Art. 2 alin. (1) În înfăptuirea actului de justiţie, munca personalului auxiliar de 

specialitate al instanțelor judecătorești constituie un sprijin pentru judecători şi 

procurori, competenţa acestei categorii de personal şi îndeplinirea corectă a sarcinilor 

care îi revin jucând un rol important în buna desfăşurare a întregii activităţi a 

instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea”; 

• Art. 68 ind. 5 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti 

şi al parchetelor de pe lângă acestea (…) cu o vechime de cel puţin 25 de ani în 

specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu (…)”. 

 

După cum se poate observa, din lecturarea celor două texte de lege, personalul 

auxiliar de specialitate participă, efectiv, la îndeplinirea actului de justiție, ședințele de 

judecată neputându-se desfășura fără prezența grefierilor. Mai mult, textul de lege 

impune îndeplinirea cumulativă a două condiții pentru a beneficia de pensie de 

serviciu, respectiv o vechime de cel puțin 25 de ani în specialitate și împlinirea vârstei 

de 60 de ani. 

Prin urmare, singura ”facilitate” de care beneficiază personalul auxiliar de 

specialitate este reducerea vârstei de pensionare față de vârsta standard prevăzută de 

lege, întrucât stagiul de cotizare de 25 de ani în condițiile de muncă grele, vătămătoare 

sau periculoase și uzura psihică ce justifică acordarea pensiei de serviciu, 

Mai mult, întreaga categorie profesională numără aproximativ 8000 de persoane, 

iar de pensie nu ajung să se bucure decât câteva sute de grefieri, restul, fie decedează în 

activitate, fie la câteva luni după ce ating pragul de vârstă instituit de lege pentru 

pensionare. 
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Activitatea desfășurată de grefieri în instanțe și parchete este supusă unei uzuri 

psihice, dar mai ales fizice, și ne referim aici la anticele mașini de scris cu o greutate 

medie de peste 6 kg și care au fost cărate efectiv pe brațe de aceștia, dublate de zecile și 

sutele de volume ale dosarelor de urmărire penală și miile de dosare aflate pe rolurile 

instanțelor, care au ajuns să fie cărate în cărucioare abia în ultimii 5-10 ani… iar, în 

ultima perioadă de programe statistice și de înregistrare și transcriere a ședințelor de 

judecată. 

Ca să nu mai vorbim de condițiile în care își desfășoară activitatea și care nu 

corespund din punctul de vedere al sănătății și securității în muncă sau despre lipsa 

arhivelor și nivelul ridicat de bacterii și modul în care sunt depozitate dosarele 

”manipulate”… tot de grefieri, fie ei arhivari, registratori sau de ședință. 

Cu atât mai mult, legea instituie în sarcina grefierilor un regim de interdicții și 

incompatibilități: 

”Potrivit art. 77 din Legea nr. 567/2004: 

(1) Funcţia de grefier este incompatibilă cu orice alte funcţii publice sau 

private, cu excepţia funcţiilor didactice. 

(2) Grefierilor le este interzis: 

a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse; 

b) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură; 

c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, 

administrare ori de control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv la bănci sau 

la alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, 

societăţi naţionale sau regii autonome; 

d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic”. 

 

Astfel, spre deosebire de alte categorii de bugetari, personalului auxiliar de 

specialitate îi este interzisă desfășurarea oricăror alte activități, cu excepția celor 

didactice, salariul reprezentând singura sursă de venit, iar acordarea pensiei de serviciu 

după o activitate de cel puțin 25 de ani în sistem nu poate fi privită ca un beneficiu 

”special”. 

Mai mult, 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 
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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 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. 

 

Precizăm faptul că demersul este susținut și de către Sindicatul SindJust Bihor, 

Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Justiție ”Grefierul” Alba, Sindicatul Dreptatea Vrancea 

(afiliate la Federația PUBLISIND). 

 

Anexăm prezentei, notă de fundamentare cu privire la menținerea pensiei de 

serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete. 

 

 

 În speranța unei colaborări fructuoase pe viitor, vă asigurăm de întreaga 

noastră considerație, 
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