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Nr. 260/SNGJ  

Revenire, 

Timișoara, 7 septembrie 2020 

 

 Domnului Cătălin Marian PREDOIU 

Ministru, 

 MINISTERUL JUSTIȚIEI 

 

Stimate domnule ministru, 

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, afiliat la Federația 

PUBLISIND (federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate Administraţie publică), 

sindicat care reprezintă mai mult de 50% din personalul auxiliar de specialitate, 

personalul conex şi personalul contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea, din cadrul Direcției de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi din cadrul Direcției Naționale 

Anticorupție,  

Având în vedere răspunsul dvs. nr. 11/19787/23.07.2020 la adresa noastră inițială 

nr. 260/SNGJ/05.06.2020,  

Constatând că problemele cu care se confruntă categoria noastră profesională 

subzistă de mai bine de 10 ani și până în prezent nu a fost adoptată nicio măsură 

menită să conducă la o rezolvare a acestora, revenim și solicităm, de urgență, 

organizarea unei întrevederi în cadrul căreia să fie discutate următoarele teme și să 

fie identificate măsuri concrete pentru rezolvarea următoarelor probleme de 

importanță deosebită: 

 

1.  Reluarea, de urgență, a lucrărilor grupului de lucru constituit la nivelul 

Ministerului Justiției pentru elaborarea unui nou statut al profesiei de grefier. 

 

Din cauza pandemiei Covid-19 și a măsurilor adoptate la nivelul întregii țări, 

lucrările grupului de lucru au fost suspendate, însă apreciem că se pot relua cu 

respectarea măsurilor de distanțare socială și având în vedere numărul redus al 

participanților la lucrări, sens în care solicităm reluarea lucrărilor, chiar și prin 

intermediul sistemelor de videoconferință.  
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Mai mult, în cadrul unei întâlniri oficiale la nivelul Ministerului Justiției, 

reprezentanții ministerului prezenți la discuție au precizat faptul că proiectul de lege 

privind noul statut al profesiei de grefier va fi inclus în pachetul de legi pe Justiție, iar 

potrivit postării de pe pagina dvs. de Facebook din data de 4 septembrie 2020, începând 

de săptămâna aceasta MJ va lansa în dezbatere publică mai multe proiecte de legi și 

politici publice, printre care și „legile justiției”. 

Astfel, apreciem că trebuie finalizat proiectul noului statut al profesiei de 

grefier pentru a putea fi pus în dezbatere publică și inclus în cadrul proiectului 

privind „legile justiției”. 

Întrucât proiectul de modificare a actualei legi care reglementează statutul 

personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, Pl-x nr. 317/2020, a fost 

respins luna trecută în Parlament, nu se mai poate pune în discuție menținerea sau nu a 

grupului de lucru, prin invocarea principiului care privește caracterul sistemic al 

legislației. 

Totodată, în măsura în care Ministerul Justiției va întreprinde consultări pentru 

modificarea legilor justiției, solicităm să fie invitați și reprezentanți ai organizațiilor 

profesionale și sindicale constituite la nivelul profesiei, cu atât mai mult cu cât 

efectele legilor adoptate la nivelul sistemului judiciar au impact direct și imediat asupra 

personalului pe care îl reprezentăm, indiferent că este vorba despre legi care vizează și 

categoria noastră profesională (statut, organizare judiciară) sau statutul magistraților, 

funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. 

  

2.  Constituirea grupului de lucru interministerial pentru identificarea și rezolvarea 

inechităților salariale cu care se confruntă grefierii cu vechime mai mare de 5 ani în specialitate, 

respectiv plafonarea salariilor în urma aplicării Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, din cauza modului eronat de stabilire a coeficienților de 

ierarhizare. 

 

În anul 2019, în cadrul unei întâlniri cu prim-ministrul României, domnul 

Ludovic Orban, s-a stabilit constituirea unui grup de lucru interministerial pentru 

identificarea problemelor privind aplicarea neunitară a dispozițiilor actualei legi a 

salarizării, din care să facă parte reprezentanți din Ministerul Justiției, Ministerul 
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Finanțelor Publice și Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu sprijinul și prin asigurarea 

suportului tehnic de către Federația PUBLISIND și Blocul Național Sindical. 

Cunoaștem poziția exprimată de Ministerul Justiției potrivit căreia au fost 

efectuate demersuri în acest sens însă din cauza pandemiei Covid-19 grupul nu a lucrat 

efectiv și că vor fi trimise adrese către MMJS și MFP și, totodată, cea exprimată de 

Ministrul Muncii și Justiției Sociale, potrivit căreia obligația stabilirii drepturilor 

salariale revine fiecărui ordonator de credite, însă, problematica salarizării din justiție în 

ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate este una care trenează de la aplicarea 

legilor de salarizare succesive, începând cu Legea nr. 330/2009 și modul eronat de calcul 

aplicat de fiecare ordonator în parte. 

Or, tocmai pentru corectare acestor inechități trebuie analizată problematica 

salarizării și a modului eronat de aplicare sau aplicare neunitară a legilor de salarizare 

succesive de către cele trei ministere care au atribuții conexe în ceea ce privește 

salarizarea grefierilor și cărora le revine, potrivit legii, responsabilitatea rezolvării 

acestor inechități salariale și corectarea lor. 

În raport de răspunsul dvs. din data de 23 iulie 2020 vă solicităm să ne 

comunicați demersurile efective efectuate în vederea funcționării grupului de lucru, 

chiar și adresele emise în acest sens. 

 

3.  Stabilirea unui calendar concret de măsuri ce vor fi adoptate pentru uniformizarea 

salariilor personalului auxiliar de specialitate din punctul de vedere al cuantumului total al 

sporurilor, în procent total de 45%, astfel cum au fost stabilite de Curțile de Apel Bacău, Târgu 

Mureș și București pe baza recomandărilor Ministerului Muncii și Justiției Sociale, mod de 

calcul agreat de Curtea de Conturi. 

 

În cadrul întâlnirii din data de 20 decembrie 2019 cu reprezentanții organizațiilor 

sindicale și profesionale prezente la discuții v-ați asumat că veți întreprinde demersuri 

la președinții curților de apel pentru uniformizarea cuantumului total al sporurilor și 

veți îndeplini rolul de mediator pentru rezolvarea acestei probleme. 

Ulterior, prin adresa nr. 5/6972/11.02.2020, ne-ați asigurat că reuniunea de lucru 

va fi organizată la nivelul Ministerului Justiției în perioada imediat următoare 

finalizării procedurii de învestire a Guvernului României. 
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Nu dorim ca Ministerul Justiției să aducă atingere prerogativelor legale ale 

președinților curților de apel în ceea ce privește responsabilitatea stabilirii drepturilor 

salariale, ci să întreprindeți ceea ce ați afirmat și v-ați asumat în cadrul întâlnirii, anume 

că veți media o întâlnire cu președinții curților de apel în care veți sprijini organizațiile 

sindicale să atingă dezideratul înlăturării măcar a inechităților salariale generate de 

aplicarea neunitară a cuantumului total al sporurilor. 

Dorim să vă informăm că la nivel național avem câștigate hotărâri judecătorești 

definitive prin care s-au uniformizat salariile din punctul de vedere al cuantumului 

total al sporurilor, având în vedere modul de calcul aplicat de cele trei curți de apel 

anterior menționate, care însă nu sunt puse în plată de către președinții curților de 

apel. Atașăm în acest sens, una dintre aceste hotărâri de pe raza CA Craiova. 

Arătăm că dacă aceste hotărâri nu vor fi puse în plată, vom întreprinde 

demersurile legale pentru executare silită și vom sesiza organele de urmărire penală în 

conformitate cu prevederile art. 287 Cod penal. 

 

4.  Emiterea unei Hotărâri de Guvern pentru modificarea culorii robei purtate în 

ședințele de judecată de către grefieri 

 

În urma consultării membrilor organizației noastre sindicale, solicităm 

modificarea culorii robei grefierilor din gri în negru, bavetă de culoare verde. 

Întrucât schimbarea culorii robelor implică și înlocuirea acestora, ceea ce va 

genera impact financiar, reiterăm susținerea potrivit căreia organizația noastră sindicală 

și personalul auxiliar de specialitate și-a arătat disponibilitatea de a suporta o parte din 

contravaloarea acestora. 

În măsura în care apreciați că adoptarea unei astfel de hotărâri va fi împiedicată 

din cauza impactului financiar, suntem de acord ca într-o primă fază să fie adoptată 

Hotărârea de Guvern, urmând ca înlocuirea robelor să aibă loc începând cu anul 2021. 

 

 Domnule ministru,  

 În calitatea domniei voastre reprezentanți întreg personalul care își desfășoară 

activitatea în sistemul de justiție din România, inclusiv categoria noastră profesională 

și, prin urmare, vă adresăm rugămintea de a vă implica activ pentru o rezolvare cât mai 

urgentă a problemelor cu care ne confruntăm. 
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 Încercăm să fim adevărați parteneri de dialog social și să contribuim, la rândul 

nostru, la identificarea măsurilor optime ce se impun a fi adoptate în acest sens, implicit 

prin acordarea întregului nostru suport și încredere că în timpul mandatului domniei 

voastre vom ajunge să atingem acest deziderat. 

 Dorim să vă mai informăm că personalul auxiliar de specialitate a dat dovadă de 

toleranță și înțelegere în toată această perioadă însă, unele dintre probleme trenează de 

mai bine de 10 ani și nu se întrevăd nici măcar premisele unor măsuri concrete menite 

să conducă la rezolvarea lor.  

Vă informăm că în data de 5 septembrie 2020 a avut loc Adunarea generală a 

reprezentanților teritoriali ai SNGJ Dicasterial, în cadrul căreia s-au dezbătut inclusiv 

formele de protest pe care le vom întreprinde în perioada imediat următoare, având 

în vedere pasivitatea ministerului și nerezolvarea problemelor, iar respingerea PL-x nr. 

317/2020 pentru neîndeplinirea cvorumului legal pentru adoptarea legii, prin abținerea 

deputaților partidului din care faceți parte poate constitui elementul declanșator în 

situația în care nu întreprindeți de urgență consultări cu privire la aspectele punctate 

mai sus. 

Având în vedere calitatea de personal auxiliar de specialitate a reprezentanților 

organizațiilor profesionale și sindicale ale profesiei, apreciem că poate avea loc o 

dezbatere pe marginea acestor subiecte prin folosirea sistemului de videoconferință care 

se află în dotarea instanțelor și parchetelor. 

Solicităm ca răspunsul și/sau invitația de participare să ne fie comunicat pe 

adresa de e-mail sindicatuldicasterial@yahoo.com.  
 

În speranţa unei colaborări fructuoase pe viitor, vă asigurăm de întreaga noastră 

consideraţie, 
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