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Nr. 272/SNGJ  

Timișoara,  

8 septembrie 2020 

 

În atenţia Curţilor de Apel din cadrul Autorităţii judecătoreşti 

 

Stimată doamnă/Stimate domnule preşedinte, 

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, în 

exercitarea atribuţiilor statutare şi în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 62/2011 privind 

Dialogul social, precum și cele ale prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, 

 Având în vedere adresa Inspecției Judiciare nr. 20-2970 din 19 august 2020 trimisă 

tuturor instanțelor din cadrul Autorității judecătorești,  

Adresăm respectuoasa rugăminte de a ne comunica, atât pentru aparatul propriu al 

curții de apel pe care o conduceți, cât și pentru instanțele aflate în aria teritorială de 

circumscripție, următoarele: 

1.   răspunsul comunicat la solicitarea Inspecției Judiciare de la pct. IV.3 cu 

privire la ”mențiunea, pe scurt, a modului de organizare a activității de redactare în cadrul 

instanței: dacă există tipuri de hotărâri judecătorești care se redactează de grefier, dacă acest mod de 

organizare este aplicabil tuturor completelor de judecată, motivele pentru o eventuală manieră 

neuniformă de redactare (unii judecători redactează toate hotărârile judecătorești în întregime, în 

timp ce pentru alte complete de judecată redactarea se face de către grefier cel puțin pentru partea 

introductivă)”; 

2.  dacă la nivelul curții de apel și/sau al instanțelor aflate în aria teritorială de 

competență au fost modificate fișele posturilor sau au fost emise note interne/decizii 

administrative/ordine de serviciu/hotărâri de colegiu cu privire la detalierea activității 
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grefierilor reglementată de art. 54 alin. (1) lit. h) din HCSM nr. 1375/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, potrivit cărora:  

”Art. 54 alin. (1) ”Grefierul care participă la şedinţa de judecată are următoarele atribuţii:  

h) tehnoredactează lucrările repartizate de conducerea instanţei şi hotărârile judecătoreşti, 

iar la solicitarea membrilor completului de judecată şi sub îndrumarea acestora, şi proiecte de 

hotărâri, pe baza modelului dat de aceştia; hotărârile vor cuprinde, în final, inițialele redactorului, 

ale tehnoredactorului, data tehnoredactării şi numărul de exemplare; la instanţele de control 

judiciar se trece, în plus, compunerea completului de judecată al instanţei a cărei hotărâre este 

supusă controlului judiciar”. 

3.  dacă la nivelul curții de apel și/sau al instanțelor aflate în aria teritorială de 

competență au fost adoptate hotărâri de colegiu în aplicarea art. 21 alin. (3) din R.O.I.J. cu 

privire la stabilirea modalității de aplicare a unor dispoziții din Regulament privitoare la 

activitatea grefierului care participă la ședințele de judecată, respectiv: 

„Art. 53 alin. (1) lit. h) tehnoredactează lucrările repartizate de conducerea instanței și 

hotărârile judecătorești, iar la solicitarea membrilor completului de judecată şi sub îndrumarea 

acestora, şi proiecte de hotărâri, pe baza modelului dat de aceștia; hotărârile vor cuprinde, în final, 

inițialele redactorului, ale tehnoredactorului, data tehnoredactării şi numărul de exemplare; la 

instanțele de control judiciar se trece, în plus, compunerea completului de judecată al instanței a 

cărei hotărâre este supusă controlului judiciar;” 

„Art. 53 alin. (3) Grefierul care participă la ședința de judecată îndeplinește orice alte 

sarcini de serviciu date de președintele instanței, președintele de secție sau de președintele 

completului de judecată.” 

4.  opinia dumneavoastră cu privire la întinderea și limitele legale în care se 

încadrează următoarele sintagme din textele enunțate, precum și exemple practice din care 

să rezulte, în mod concret, modalitatea în care trebuie interpretate și aplicate: 

- ”tehnoredactează (...) proiecte de hotărâri, pe baza modelului dat de aceștia (...)”; 

- ”orice alte sarcini de serviciu”. 

5. având în vedere că regulamentul nu conține dispoziții exprese în acest sens, 

adresăm rugămintea ca în cuprinsul răspunsului dvs. să calificați următoarele concepte, în 

funcție de practica din instanța dvs. și instanțele arondate: tehnoredactare, proiect de hotărâre, 

model de hotărâre, precum și dacă ”lucrările repartizate de conducerea instanței” se 

interpretează lato sensu, situație în care avem în vedere președintele instanței, 

președintele de secție sau președintele completului de judecată sau stricto sensu, 

referindu-ne strict la președintele completului de judecată. 
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În caz afirmativ, solicităm comunicarea acestor note interne/decizii 

administrative/ordine de serviciu/hotărâri de colegiu. 

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, 
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