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Nr. 256/SNGJ
Bucureşti, 10 aprilie 2020

Către,
Domnul Ludovic ORBAN
PRIM-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
Spre ştiinţă
- Domnului Cătălin Marian Predoiu – Ministrul Justiţiei
- Doamnei Victoria Violeta Alexandru – Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Stimate domnule Prim-ministru,
Stimată/Stimate doamnă/domnule Ministru,
La solicitarea și în reprezentarea a peste 6000 de membri de sindicat - personal
auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, alcătuit din: grefieri, grefieri-arhivari,
grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiști IT - care
reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională din sistemul de justiție,
Având în vedere intenţia Guvernului României de a elabora un proiect de act
normativ care să reglementeze măsura șomajului tehnic pentru bugetari, fără a
excepta sistemul judiciar, dorim să vă informăm că adoptarea unei astfel de măsuri va
crea o stare de haos fără precedent în justiția din România.
În contextul actual, fiind declarată starea de urgenţă, activitatea în cadrul
instanţelor judecătoreşti s-a adaptat corespunzător şi imediat pentru respectarea
măsurilor stabilite la nivel naţional, prin ordonanţele militare succesive, pentru
prevenirea răspândirii COVID 19.
În acest sens, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor a răspuns
permanent, cu toată implicarea şi profesionalismul, prin întreaga sa activitate,
atribuţiilor specifice care îi revin potrivit legii, acordând prioritate absolută asigurării
încrederii cetăţeanului în autoritatea judecătorească şi imaginii justiţiei.
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În ceea ce priveşte activitatea specifică de judecată, o primă intervenţie majoră a
fost aceea de suspendare a dosarelor potrivit Decretului 195/2020 şi de judecare doar a
cauzelor care impun urgenţă excepţională, context în care, întrucât a intervenit
diminuarea temporară a activităţii în ceea ce priveşte şedinţa de judecată, asistăm la
discuţii despre faptul că s-ar putea ajunge la luarea unor măsuri de ordin financiar,
respectiv de diminuare, asupra drepturilor salariale cuvenite personalului auxiliar de
specialitate.
Încercând să „descriem” situaţia de faţă printr-o analogie, s-ar putea considera
oarecum că, situaţia actuală se aseamănă cu perioada de „vacanţă judecătorească”,
întrucât în acea perioadă se diminuează temporar activitatea şi se judecă doar cauzele
stabilite ca fiind urgente.
Dar să nu uităm că această situaţie a intervenit intempestiv, din motive de
FORŢĂ MAJORĂ, ceea ce ne obligă să punctăm următoarele aspecte esenţiale:
- Diminuarea temporară a activităţii din perioada actuală, de excepţie, nu
echivalează cu diminuarea volumului de muncă, ci doar cu ACUMULAREA UNUI
STOC MAI MARE DE DOSARE PENTRU VIITOR, rămase în nelucrare din motive
independente de voinţa instanţelor. Sub acest aspect, trebuie notat efortul constant făcut
la nivelul instanţelor în ultimii ani pentru reducerea numărului de dosare suspendate în
baza temeiurilor prevăzute de Codul de procedură civilă, dar acum ne confruntăm cu o
situaţie de altă natură;
- În mod evident, după ridicarea stării de urgenţă, personalul din Justiţie va avea
în lucru aceste dosare suspendate în baza Decretului nr. 195/2020, motiv pentru care, ne
vom confrunta cu o ÎNCĂRCĂTURĂ DE DOSARE FĂRĂ PRECEDENT. La acestea se
adaugă stocul instanțelor judecătorești şi numărul mare de dosare înregistrate,
repartizate și fără prim termen acordat, care potrivit decretului prezidențial se
suspendă de plin drept și vor fi repuse pe rol în termen de 10 zile de la încetarea stării
de urgență.
- Atragem atenția că deja există un dezechilibru vădit între volumul excesiv de
activitate și resursele umane din sistem, iar amenzile contravenționale aplicate pentru
nerespectarea restricțiilor impuse în perioada pandemiei vor ”contribui” la creșterea
numărului de plângeri contravenționale, implicit a volumul de activitate. Totodată,
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inevitabil va creşte semnificativ activitatea şi în ceea ce priveşte cauzele de insolvenţă şi
litigii de muncă şi asigurări sociale;
- Considerăm că perioada de activitate forţat şi temporar diminuată va fi
RECUPERATĂ INTEGRAL, în condiţiile în care, după încetarea stării de urgenţă, vor fi
REPUSE PE ROL TOATE DOSARELE SUSPENDATE în baza decretului sus-menţionat,
PREVIZIBIL fiind că întreg PERSONALUL VA TRAVERSA O PERIOADĂ DE
SUPRASOLICITARE. Prin urmare, sub acest aspect, putem afirma că va opera o
COMPENSARE TOTALĂ ceea ce nu se poate realiza prin desfăşurarea activităţii
exclusiv în timpul programului legal de lucru, de 8 ore, implicând efectuarea de ore
suplimentare neplătite în sistemul judiciar;
- Personalul asigură în toată această perioadă o PERMANENŢĂ EFECTIVĂ
pentru soluţionarea cauzelor urgente astfel cum a stabilit Consiliul Superior al
Magistraturii prin hotărârile adoptate în aplicarea Decretului, acesta fiind la dispoziţia
instanţei. De notat că lista dosarelor considerate urgente poate suferi modificări, de la o
zi la alta, astfel că personalul este în permanenţă la dispoziţia instanţelor;
- Personalul auxiliar are interdicţii cu privire la obţinerea de venituri
suplimentare din alte activităţi pentru completarea – la nevoie – a veniturilor (excepţie
activităţile didactice, opţiune inoperantă în această perioadă);
- Fără a intra în detalii, subliniem că personalul auxiliar a manifestat o
DISPONIBILITATE MAXIMĂ în TOATĂ această perioadă de criză, expunându-se
inerent la riscurile intervenite, dar s-a adaptat excepţional, valorificând la maximum
mijloacele de prevenire şi diminuare a riscurilor. Cu titlu exemplificativ, menţionăm
utilizarea preponderentă a mijloacelor electronice de comunicare, de editare, atât pentru
finalizarea lucrărilor individuale cât şi pentru cele realizate împreună de echipa
judecător-grefier, inclusiv prin folosirea sistemului de videoconferinţă;
- Ca practicieni, din experienţa pe care o avem, considerăm că la momentul când
activitatea se va relua la parametri normali, nicio strategie nu va putea înlătura
SUPRASOLICITAREA personalului, iar CIFRELE SUSŢIN ACEASTĂ TEORIE, de
aceea am dorit să fim primii care să vi le oferim;
- Apreciem că perioada actuală poate fi VALORIFICATĂ pentru identificarea şi
punerea în practică a măsurilor ce pot opera anticipat, pregătitoare pentru etapa dificilă
şi extrem de solicitantă pe care o anticipăm;
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În deplin respect pentru dificultăţile cu care fără îndoială vă confruntaţi, vă
rugăm să aveţi în vedere că personalul auxiliar reprezintă un eşalon specializat, pe care
sistemul se poate baza ŞI VĂ CEREM SPRIJINUL pentru a nu fi afectate în mod negativ
drepturile noastre salariale şi exceptarea categoriei noastre profesionale de la măsura
şomajului tehnic.
Cât priveşte situaţia excepţională actuală, personalul auxiliar de specialitate a
fost la datorie şi, totodată, a contribuit prin acte de solidaritate şi ajutor, în limita
posibilităţilor.
Ştim că în linia întâi se află acum cadrele medicale şi le mulţumim, pe această
cale, cu tot respectul şi recunoştinţa, pentru modul în care îşi îndeplinesc datoria.
Aceasta însă ne obligă să ne gândim că fiecare sector de activitate poate ajunge să
fie la un moment dat chemat în linia întâi şi de aceea, prin intermediul celor abilitaţi,
trebuie ca fiecare domeniu să-şi susţină oamenii, din toate punctele de vedere, după
cum şi oamenii la rândul lor, susţin sistemele.
Noi suntem la datorie!
Vă asigurăm de întreagă noastră consideraţie,
Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL
Sindicatul Dreptatea Vrancea
Sindicatul SinJust Bihor
Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Justiție ”Grefierul” Alba
Sindicatul Dreptatea Bacău,
afiliate la Federația PUBLISIND

în colaborare cu
Asociația Grefierilor din România
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