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Nr. 273/SNGJ
Timișoara,
8 septembrie 2020
Domnului Judecător Lucian NETEJORU
Inspector-Şef,
Inspecţia Judiciară

Stimate domnule inspector-şef,
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 răspunsul curţilor de apel, atât
pentru aparatul propriu, cât și pentru instanțele aflate în aria teritorială de competență, la
solicitarea Inspecției Judiciare de la pct. IV.3 din adresa anterior indicată, 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)”.
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sindicatuldicasterial@yahoo.com.
În speranţa unei colaborări fructuoase pe viitor, vă asigurăm de întreaga noastră
consideraţie,

