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Nr. 258/SNGJ 

Bucureşti, 4 iunie 2020 

 

Către,  

Doamna Nicoleta-Margareta ȚÎNȚ  

Președinte  

Consiliul Superior al Magistraturii 

 

 Ref.: Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate și conex 

din instanțe și parchete, aprobat prin HCSM nr. 186 din 29 martie 2007 

 

Stimată doamnă președinte, 

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, afiliat la Federația PUBLISIND 

(federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate Administraţie publică), sindicat care 

reprezintă, la nivel național, mai mult de 50% din personalul auxiliar de specialitate, 

personalul conex şi personalul contractual din cadrul instanţelor judecătorești şi al 

parchetelor de pe lângă acestea, din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism, precum și din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, 

La solicitarea și în reprezentarea membrilor organizației noastre sindicale, 

Având în vedere disp. art. 65 alin. (3) din Legea nr. 567/2004 privind Statutul 

personalului auxiliar de specialitate (...), potrivit cărora ”Condițiile de efectuare şi de plată a 

concediului de odihnă se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, în 

condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare (...)”,  

În raport de modificările intervenite asupra art. 146 din Codul muncii,  

 

Solicităm modificarea și completarea HCSM nr. 186/2007 pentru aprobarea Regulamentului 

privind concediile personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete, aprobat prin 

HCSM nr. 186 din 29 martie 2007, respectiv: 

 

Art. 8 alin. (1) – modificat, după cum urmează: 

„Dacă personalul prevăzut la art. 1, din motive justificate, nu a putut efectua, integral sau 

parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, la cererea sa, 
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concediul de odihnă neefectuat va fi acordat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui 

în care s-a născut dreptul la acest concediu, pe baza programării aprobate de preşedinţii instanţelor 

judecătoreşti sau, după caz, de conducătorii parchetelor. În acest caz, drepturile băneşti se suportă din 

fondurile aferente anului în care se efectuează concediul de odihnă.” 

 

Art. 14 – completat, după cum urmează: 

„Personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex este obligat să restituie instituţiei 

partea din indemnizaţia de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care a fost 

acordat acel concediu, în situaţia în care a fost eliberat din funcţie în următoarele cazuri: 

1. demisia; 

2. ca sancţiune disciplinară; 

3. condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni; 

4. neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute de lege pentru numirea în funcţie; 

5. incapacitate profesională; 

6. pensionare” 

 

Dorim să precizăm faptul că solicitarea noastră se bazează, pe de o parte, pe 

modificările legislative intervenite și care nu au fost transpuse în legislația terțiară specială 

aplicabilă categoriei noastre profesionale, precum și în urma sesizării membrilor în ceea ce 

privește acordarea concediului de odihnă neefectuat doar pe o perioadă de un an de zile, iar 

nu 18 luni astfel cum prevede Codul muncii, motivat de faptul că nu a fost modificat 

regulamentul care prevede condițiile de acordare și efectuare a concediilor pentru personalul 

auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete. 

 

Vă asigurăm de întreaga noastră considerație,  
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