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Nr. 261/SNGJ/2020 

 

 

Doamnei Nicoleta-Margareta ȚÎNȚ  

Președinte, 

Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Stimată doamnă președinte, 

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,  

La solicitarea și în reprezentarea membrilor organizației noastre sindicale și în 

aplicarea disp. art. 71 din Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de 

specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (...) 

coroborate cu prev. art. 7 alin. (3) din HCSM nr. 96 din 16.03.2005 pentru aprobarea 

Regulamentului care cuprinde condițiile și procedura acordării Diplomei Meritul 

Judiciar,  

Faţă de minuta din data de 25.05.2020 a Comisiei nr. 2 Comună - Resurse umane 

şi organizare prin care, în urma analizării solicitărilor Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel Iaşi şi a Curţilor de Apel Iaşi şi Suceava de acordare a Diplomei Meritul Judiciar 

clasele II şi III personalului auxiliar de specialitate, s-a decis „cu majoritate, că este 

inoportună demararea unei proceduri pentru acordarea Diplomei Meritul Judiciar şi totodată că, 

în măsura în care se va aprecia necesară declanşarea unei eventuale proceduri viitoare, aceasta să 

vizeze o analiză la nivel naţional”, precizăm următoarele: 

 

1.  Comisia nr. 2 Comună Resurse umane şi organizare nu are competenţă în a 

decide cu privire la solicitările de acordare a Diplomei Meritul Judiciar personalului auxiliar de 

specialitate, cel mult poate analiza şi propune spre soluţionare punctele înscrise pe ordinea de zi 

a Plenului. 
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Avem în vedere atribuţiile de lucru ale comisiilor astfel cum sunt prevăzute în 

cuprinsul art. 31 din Hotărârea nr. 1.073 din 3 decembrie 2018 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

În acest sens înţelegem să contestăm soluţia comisiei, în primul rând pentru 

necompetenţă. 

Cu privire la temeinicia acestei soluţii, în lipsa unei motivări, la acest moment 

nu suntem în măsură să formulăm critici, însă arătăm următoarele: 

Potrivit dispoziţiilor art. 71 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului 

auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi 

al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 

Criminalistice: 

„(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 

lângă acestea, în activitate, cu o vechime de 25 de ani şi, respectiv, 20 de ani, poate fi distins cu 

Diploma Meritul judiciar clasele II şi III, prevăzută de Legea nr. 303/2004, pentru merite 

deosebite în activitate, respectarea în mod exemplar a îndatoririlor de serviciu şi obţinerea în 

decursul întregii activităţi numai a calificativului "foarte bine". 

  (2) Modalitatea de propunere şi condiţiile concrete pentru acordarea Diplomei Meritul 

judiciar clasele II şi III se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al 

Magistraturii.” 

Regulamentul prevăzut la alineatul 2 al articolului invocat, a fost aprobat prin 

Hotărârea nr. 96/16.03.2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.  

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din acest regulament,  

„(1) În vederea nominalizării persoanelor care vor fi propuse pentru acordarea Diplomei 

Meritul Judiciar clasele II și III, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintele 

curții de apel, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 

procurorul general al Parchetului Național Anticorupție și procurorul general al parchetului de 

pe lângă curtea de apel transmit Consiliului Superior al Magistraturii lista nominală a 

persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 sau 5. 

(2) Listele cuprinzând persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 vor fi 

întocmite de către colegiile de conducere ale instanțelor și parchetelor, cu consultarea prim-

grefierului sau grefierului-șef de la judecătorii sau de la parchetele de pe lângă acestea. 

(3) Consiliul Superior al Magistraturii realizează selecția finală și transmite propunerile 

pentru acordarea distincțiilor către Președinția României.” 
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După cum se poate observa din lecturarea dispoziţiilor din acest articol, atât 

conducătorilor instituţiilor judiciare prevăzute la alin. (1) – în ceea ce priveşte 

transmiterea către Consiliul Superior al Magistraturii a listei nominale a persoanelor 

care îndeplinesc condiţiile de acordare a diplomei, cât şi organelor colegiale de 

conducere – în ceea ce priveşte întocmirea listelor cuprinzând persoanele care 

îndeplinesc condiţiile de acordare, le este instituită o obligaţie de a face, norma fiind 

imperativă şi de strictă interpretare, iar nu facultativă. 

Mai mult, chiar şi Consiliul Superior al Magistraturii are obligaţia de a realiza 

selecţia finală şi de a transmite propunerile pentru acordarea distincţiilor către 

Preşedinţia României şi nu de a analiza asupra oportunităţii acordării acestora, întrucât 

regulamentul prevede la art. 4 şi 5 condiţiile ce trebuie îndeplinite în acest sens. 

Tot în susţinerea celor de mai sus sunt şi disp. art. 2 din regulament care prevăd 

că „Diploma Meritul Judiciar clasele II și III se acordă de Președintele României prin decret, în 

baza propunerilor formulate de Consiliul Superior al Magistraturii”, iar art. 6 din acelaşi 

regulament prevede că „Numărul de diplome acordat în fiecare an este propus de Consiliul 

Superior al Magistraturii”. 

Astfel, toate dispoziţiile din regulament sunt în sensul de a conduce la acordarea 

dreptului, Consiliul Superior al Magistraturii neputând să decidă dacă se vor acorda 

distincţiile, ci va propune numărul de diplome acordat în fiecare an şi va realiza 

selecţia finală pe baza listelor întocmite cu respectarea art. 4 şi 5 din regulament, iar, 

ulterior acestei selecţii, va transmite propunerile pentru acordarea distincţiilor către 

Preşedinţia României. 

Or, neacordarea dreptului de mai bine de 10 ani – deşi regulamentul trasează în 

sarcina Consiliului obligaţia de a propune numărul de diplome ce se va acorda şi 

soluţia de apreciere ca inoportună a procedurii de acordare a distincţiei, goleşte de 

conţinut norma de drept prevăzută de art. 71 din Legea nr. 567/2004. 

Nu în ultimul rând, arătăm faptul că, la acest moment, suntem indignaţi faţă de 

soluţia comisiei care a ales termenul de „inoportun” (conform dex: INOPORTÚN, -Ă, 

inoportuni, -e, adj. ♦ Care nu este oportun, care nu se întâmplă la timpul potrivit; 

nepotrivit. ♦ Care stingherește sau supără; neplăcut, supărător, plictisitor), însă avem 

speranţa că o motivare temeinică a acestei soluţii ne va face poate să înţelegem 

„inoportunitatea” şi să ne îndepărtăm de primul gând - această soluţie reprezintă 

expresia desconsiderării faţă de categoria noastră profesională. 
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2. În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de 

interes public şi al Legii nr. 62/2011 privind Dialogul social, în calitate de parte interesată şi 

organizaţie sindicală reprezentând interesele personalului auxiliar de specialitate din instanţe şi 

parchete, solicităm să ne comunicaţi motivarea soluţiei arătate, precum şi notele DRUO ce fac 

obiectul lucrărilor 22831/2019, 1/1778/2020 şi 2/1778/2020.  

 

3.  În conformitate cu art. 6 din Hotărârea nr. 96/16.03.2005 a Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii solicităm să propuneţi numărul de Diplome Meritul Judiciar clasele II 

şi III care va fi acordat în anul 2020 şi să aduceţi la îndeplinire prevederile art. 2 şi art. 7 alin. 

(3) din acelaşi regulament, respectiv să realizaţi selecţia finală şi să transmiteţi către Preşedinţia 

României propunerile pentru acordarea distincţiilor, pe baza listelor nominale comunicate de 

instituţiile din sistemul judiciar, conform prevederilor art. 7 alin. (1) şi alin. (2) din regulament. 

În acest sens, arătăm faptul că prin adresa nr. 237/SNGJ/09.01.2020 am solicitat 

tuturor curţilor de apel şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să 

procedeze la întocmirea listelor nominale pentru acordarea Diplomei Meritul Judiciar 

clasele II şi III în conformitate cu art. 7 alin. (1) şi alin. (2) din HCSM nr. 96/2005.  

Apreciem că un astfel de demers este necesar și reprezintă o recunoaștere a 

activității desfășurate de personalul auxiliar de specialitate și a rolului acestei categorii 

profesionale în înfăptuirea actului de justiție, a loialității și a fidelității față de profesie și 

de motivare pentru efectuarea în viitor a atribuțiilor de serviciu la un nivel ridicat de 

profesionalism, prin îndeplinirea în mod exemplar a îndatoririlor de serviciu, cu 

respectarea dispozițiile legilor, a regulamentelor și ale codului deontologic. 

 

Solicităm ca răspunsul 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, 

 

      PREŞEDINTE,  

Cătălin TRĂISTARU 

 

PREŞEDINTE FILIALA IAŞI,  

Lăcrămioara RUSU-CIPINIUC 
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