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Nr. 262/SNGJ  

București, 5 iunie 2020 

 

 Domnului Cătălin Marian PREDOIU 

Ministru, 

 MINISTERUL JUSTIȚIEI 

 

Spre știință: 

Doamnei Lidia Barac – Secretar de Stat 

 

Stimate domnule ministru, 

Stimată doamnă secretar de stat, 

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,  

Referitor la punctul de vedere al Guvernului României nr. 3723/28.05.2020 asupra 

propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul 

personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete (...), adoptată de Senatul 

României în data de 19 mai 2020 (PL nr. 163/2020) cu 120 de voturi pentru, 12 voturi 

împotrivă și 0 abțineri, precizăm următoarele: 

1. Soluțiile legislative din forma adoptată de Senatul României au la bază 

soluțiile preconizate în grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului Justiției prin 

OMJ nr. 3610/C/02.09.2019; 

2. În cursul derulării procedurii de legiferare la Senatul României au fost operate 

unele modificări/completări/amendamente, care vizează:  

- „Art. 23.- Absolvenții cu atestat ai Școlii Naționale de Grefieri vor fi repartizați, 

în ordinea mediilor de absolvire, pe posturile vacante de la judecătorii și parchetele de pe lângă 

acestea.” 
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- „Art. 36.- (l) În cazul în care activitatea instanțelor sau parchetelor nu se poate 

desfășura în condiții normale din cauza numărului mare de posturi vacante, recrutarea 

grefierilor se poate realiza prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Concursul se 

desfășoară la nivelul curților de apel, parchetelor de pe lângă curțile de apel, Înaltei Curți de 

Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției de 

Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată șl Terorism și Direcției Naționale 

Anticorupție, potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. 

(2) Posturile de grefieri vacante temporar pot fi ocupate prin concurs organizat de 

către instanțele și parchetele prevăzute la alin. (1), potrivit regulamentului aprobat de Consiliul 

Superior al Magistraturii. 

(3) La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.33 

alin.(l) lit.a) - e). 

(4) După numirea în funcția de grefier, persoanele prevăzute la alin.(l), dacă nu sunt 

absolvente ale Școlii Naționale de Grefieri, sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 3 luni, un 

curs de formare profesională în cadrul Școlii Naționale de Grefieri. 

(5) Concursul prevăzut la alin.(l) se poate desfășura doar dacă, în urma 

concursurilor/examenelor organizate pentru promovare, potrivit art.43 alin.(l), nu au fost 

ocupate posturile vacante de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție sau la Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a 

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, curțile de apel și parchetele de pe lângă 

curțile de apel, tribunal și parchetele de pe lângă tribunal.'' 

- „Art.38.- (l) Poate fi numită în funcția de grefier arhivar sau grefier registrator 

persoana care are studii medii sau studii superioare și îndeplinește condițiile prevăzute la art.33 

alin.(l) lit.a)-d).” 

„(l1) Poate fi numit în funcția de agent procedural, aprod sau șofer persoana care are 

studii medii și îndeplinește condițiile prevăzute la art.33 alin.(l) lit. a)-d).” 

„(2) Numirea pe posturile prevăzute la alin. (l) și (11) se face pe bază de concurs, 

organizat la nivelul curților de apel, al parchetelor de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta 

Curte de Casație și Justiție, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția 

de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau la Direcția 

Națională Anticorupție.” 

- „Art.43.- (l) Promovarea se face după cum urmează: 
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a) prin concurs sau examen, pentru promovarea în funcții de execuție vacante, la 

instanța sau parchetul imediat superior celei/celui în care își desfășoară activitatea; 

b) prin examen organizat de regulă anual, pentru promovarea în grade sau trepte 

profesionale superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet; 

(2) Concursul sau examenul prevăzut la alin.(l) se organizează de curțile de apel, 

respectiv parchetele de pe lângă curțile de apel sau, după caz, de Înalta Curte de Casație și 

Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a 

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Direcția Națională Anticorupție, 

potrivit unui regulament aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii.'' 

- „Art.44.- (l) În vederea participării la concursul/examenul de promovare, 

persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

a) să aibă o vechime minimă în funcție de un an, în cazul promovării prevăzute la 

art.43 alin.(l) lit.b), respectiv o vechime minimă de 3 ani în funcția în care este încadrat, în cazul 

promovării prevăzute la art.43 alin.(l) 

b) să nu fi fost sancționată disciplinar în perioada cerută, potrivit alin.(l), pentru 

vechimea minimă în funcție; c) să aibă calificativul „foarte bine” în perioada cerută, potrivit 

alin.(l), pentru vechimea minimă în funcție. 

(2) Modul de organizare și desfășurare a concursului sau examenului prevăzut de 

prezentul articol se stabilește prin regulament aprobat de către Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

(3) Pentru promovarea în funcții de execuție în cazul grefierilor informaticieni, la 

elaborarea regulamentului prevăzut la alin.(2) vor fi avute în vedere, după caz, și propunerile 

ministrului justiției, ale președintelui Înaltei Curți de Ca.sație și Justiție și ale procurorului 

generat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.'' 

- La articolul 685 , după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alin.(91) și (92) 

cu următorul cuprins: 

„(91) În cazul în care, la data decesului, personalul -de specialitate judiciară sau 

personalul care ocupă alte funcții de specialitate nu îndeplinește condițiile de acordare a pensiei 

de serviciu, copiii minori, precum și copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult 

de 26 de ani au dreptul Ia o pensie de urmaș în cuantum de 75% din indemnizația de încadrare 

netă lunară avută de susținătorul decedat în ultima lună de activitate, în condițiile prevăzute de 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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(92) Prevederile referitoare la pensia de serviciu și de urmaș se aplică și persoanelor care 

beneficiază de pensie de serviciu în temeiul hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile sau, 

după caz, al hotărârilor judecătorești definitive.” 

După articolul 685, se introduce un nou articol, art. 686, cu următorul cuprins: 

- „Art.686 .- Personalul de specialitate judiciară și personalul care ocupă alte 

funcții de specialitate, astfel cum este definit la art.3 alin.(2) și (3), din cadrul instanțelor 

judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la pensie de boală profesională și de 

invaliditate în cuantum de 80% din pensia de serviciu.” 

3. Aceste modificări sunt în concordanță cu soluțiile legislative promovate în 

cadrul grupului de lucru constituit la nivelul Ministerului Justiției, prin consens între 

reprezentanții ministerului și organizațiile sindicale; 

4. În cuprinsul programului de guvernare al Cabinetului Orban, din luna 

februarie 2020, printre măsurile asumate pe termen scurt în ceea ce privește domeniul 

Justiție, se regăsește și susținerea proiectului de modificare a statutului grefierilor aflat 

în procedură parlamentară; 

5. În prezent, proiectul se află înregistrat la Camera Deputaților sub nr. PL-x 

317/2020 și parcurge procedura avizării în comisiile permanente de specialitate; 

6. Luând în considerare că punctul de vedere al guvernului exprimat în sensul că 

nu susține propunerea de inițiativă legislativă a fost transmis la o dată anterioară 

operării modificărilor/completărilor/amendamentelor mai sus menționate, el fiind 

determinat de considerente legate de impactul bugetar, fapt care explică avizul 

nefavorabil;  

 

Adresăm rugămintea să reevaluați soluțiile normative preconizate și să solicitați 

Guvernului un nou punct de vedere, diferit, în raport cu noile reglementări legale, 

având în vedere interesul manifestat atât de domnia voastră, cât și de organizațiile 

sindicale constituite la nivelul profesiei. 

 

Vă asigurăm de întreaga noastră considerație, 
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