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Nr. 271/SNGJ/2020 

 

 

Domnului Cătălin-Marian PREDOIU 

Ministru,  

Ministerul Justiţiei 

 

 

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,  

Vă comunicăm alăturat sesizarea primită de organizaţia noastră sindicală pe 

mail, în cuprinsul căreia sunt reclamante abuzuri şi nelegalităţi cu privire la activitatea 

administrativă a conducerii manageriale a CA Craiova de către domnul Constantin 

Vasilescu, care a avut calitatea de angajat al acestei instituţii în funcţia de psiholog. 

În conformitate cu prevederile art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, republicată, vă informăm că prin adresa nr. 

269/SNGJ/03.09.2020 sesizarea a fost înaintată şi Consiliului Superior al Magistraturii. 

Totodată, prin adresa nr. 270/SNGJ/03.09.2020 am înţeles să sesizăm şi noi 

Inspecţia Judiciară cu privire la aspectele prezentate în cuprinsul sesizării primite, în 

raport de cele învederate în cuprinsul acesteia şi întrucât organizaţia noastră sindicală 

reprezintă interesele şi ale personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul CA 

Craiova şi al instanţelor aflate în aria teritorială de competenţă. 

Precizăm faptul că organizaţia noastră sindicală reclamă un management 

defectuos la nivelul CA Craiova, motivat de faptul că această instituţie nu răspunde 

solicitărilor de informaţii de interes public, în plus, avem sesizări de la membri cu 

privire la abuzuri şi discriminări în ceea ce priveşte organizarea activităţii şi 
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funcţionarea instanţei şi plata discreţionară a unor drepturi de natură salarială, inclusiv 

refuzul nejustificat de a pune în executare hotărâri judecătoreşti definitive. 

Ataşăm prezentei două corespondenţe adresate CA Craiova la care nu am primit 

răspuns până în prezent, cu menţiunea că ne vom adresa instanţelor de judecată 

competente, inclusiv în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor legale pentru 

neîndeplinirea atribuţiilor legale. 

În plus, dorim să vă informăm că abuzuri şi nereguli sunt reclamante la nivelul 

mai multor instanţe şi parchete din cadrul Autorităţii judecătoreşti, astfel că vă adresăm 

rugămintea de a aprecia asupra declanşării unui control tematic în limitele mandatului 

pe care îl deţineţi prin intermediul corpului de control al Ministrului Justiţiei. 

În situaţia în care instituţiile naţionale abilitate nu vor lua atitudine împotriva 

abuzurilor şi neregulilor sesizate din sistemul judiciar, arătăm că suntem pregătiţi să 

sesizăm inclusiv organisme internaţionale abilitate, precum şi de a face publice aceste 

abuzuri într-un sistem care ar trebui să fie guvernat de principiul domniei legii. 

 

Vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie, 
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