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S O L I C I T Ă M 

 

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 

solicitat și Ministerul Justiției prin adresa nr. 5/101871/28.11.2017 adresată Ministerului Muncii 

și Justiției Sociale, urmând ca în jos să se corecteze grila corespunzător vechimii și studiilor; 

 - 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; 

 - 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 

 

I N F O R M Ă M    

 

că nerezolvarea problemelor cu care se confruntă categoria profesională, pasivitatea 

factorilor decidenți și neadoptarea unui act normativ conform celor anterior solicitate, vor 
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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 

manifestat intenția de a participa la forme de protest sau grevă, organizate de sindicat, 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. 
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