
                                                                                                   
 

   

 

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă 

 

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 proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-

bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, care 

prevede că salariile de bază se vor menține la nivelul lunii decembrie 2020, iar cuantumul 

sporurilor și celelalte elemente ale sistemului de salarizare vor fi menținute ”cel mult” la nivelul 

cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, ceea ce deschide calea legală inclusiv la tăieri 

ale veniturilor în măsura în care nu vor fi bani la bugetul de stat,  

Constatând, din nou, lipsa de interes a Guvernului pentru dialog social atunci când se 

pun în discuție drepturile salariaților din sistemul de Justiție, măsurile nefiind discutate cu 

organizațiile sindicale și profesionale din sistem,  

Luând în considerare faptul că încă de la momentul în care a fost creionată Legea-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, categoria noastră 

profesională nu a fost susținută de niciun factor de decizie pentru a ni se recunoaște rolul vital în 

înfăptuirea actului de justiție, astfel că: 

1.  Salariile de încadrare sunt ”înghețate” încă de la elaborarea legii 153/2017 fiind  

greșit calculate prin raportare la o alta valoare de referință sectorială; 

2.  Deși sporurile de care beneficiază categoria noastră profesională sunt calculate prin 

raportare la salariul de bază/indemnizația de încadrare, prin OUG nr. 114/2018 au fost deja 

plafonate la nivelul lunii decembrie 2018; 

3.  Cuantumul total al sporurilor se acorda diferențiat și neunitar între angajatorii din 

cadrul Autorității judecătorești; 

4.  Indemnizația de hrană se acorda în cuantum diferit sau nu se acorda deloc la unii 

dintre angajatori din sistem; 

5.  Suntem singura categorie profesională care nu a beneficiat de creșterea salarială de 

25% reglementata prin legea de salarizare în vigoare; 

6.  În prezent, pe rolul instanțelor de judecată sunt sute de procese pentru rezolvarea 

inechităților salariale, iar această OUG nu va face altceva decât sa mențină dezechilibrele salariale 

generate de aplicarea neunitara sau neaplicarea legilor succesive de salarizare și să dea naștere 

unor noi litigii, ale căror dobânzi penalizatoare le va plăti Statul Român din banii contribuabililor; 



                                                                                                   
 

   

 

7.  În anul 2020, în urma unor proteste în stradă, prim-ministrul de la acea vreme, 

Ludovic Orban, a decis constituirea unui grup de lucru interministerial pentru rezolvarea 

inechităților salariale cu care se confruntă grefierii, grup de lucru care, în contextul adoptării 

acestei OUG, își va înceta activitatea întrucât propunerile de soluționare vor fi în contradicție cu 

prevederile actului normativ, 

 

În virtutea dreptului constituțional la liberă exprimare și în urma deciziei luate de organele 

colegiale de conducere ale organizațiilor noastre sindicale și profesionale,  

Din solidaritate sindicală și unitate de acțiune cu sindicatele afiliate la aceeași federație 

sindicală,  

 Față de locul și rolul categoriei noastre profesionale în înfăptuirea actului de justiție, 

Corpul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești şi al 

parchetelor de pe lângă acestea  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Susținerea formelor de protest organizate de sindicatele din Familia ocupațională 

”Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională”, ca reacție la măsurile de austeritate anunțate 

de Guvern; 

Ralierea și participarea cu efective de membri la acțiunile de protest din data de                    

31 decembrie 2020, între orele 10:00-12:00, privind pichetarea prefecturilor din țară, ca o primă 

formă de protest care va deschide calendarul acțiunilor ce se vor decide și organiza în anul 2021 

în urma deciziei adoptate de Consiliul federal al Federației PUBLISIND. 

 

 

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 


