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Nr. 275/SNGJ
București, 6 octombrie 2020
Domnului Cătălin Marian PREDOIU
Ministru,
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Stimate domnule ministru,
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,
În considerarea concluziilor grupului de lucru interministerial constituit prin
OMJ nr. 3685/C/15.09.2020 pentru identificarea unor soluții legislative pentru rezolvarea
problemelor de salarizare cu care se confruntă categoria noastră profesională,
Întrucât una dintre măsurile ce se prefigurează pentru înlăturarea limitării
plafonării cuantumului total al sporurilor de care beneficiază personalul auxiliar de
specialitate din instanțe și parchete o poate constitui includerea instituțiilor din cadrul
Autorității Judecătorești alături de instituțiile din sistemul sanitar și de asistență socială și
cele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în cuprinsul art. 25 alin.
(2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
Adresăm rugămintea de a ne comunica dacă adoptarea unei astfel de măsuri ar
permite ordonatorilor secundari și terțiari de credite să acorde sporurile în procent
integral de 45% prin depășirea plafonului de 30% și dacă în urma acestei măsuri
Ministerul Justiției ca ordonator principal de credite se va încadra în plafonul de 30%
instituit de art. 25 alin. (2) din lege.
Arătăm faptul că în urma discuțiilor purtate în anul 2017 și 2018 cu ministrul
muncii și justiției sociale de la acea vreme ni s-a comunicat faptul că legea a fost
elaborată prin raportare la ordonatorii principali de credite ai fiecărei familii
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ocupaționale de funcții bugetare în parte și care în urma calculelor efectuate nu
depășeau plafonul de 30% impus de art. 25 din lege.
Mai mult, în urma calculelor efectuate la nivelul Autorității judecătorești sunt
ordonatori principali, secundari și terțiari de credite care depășesc puțin plafonul de
30% impus de lege, de aceea au limitat cuantumul total al sporurilor individual pentru
fiecare salariat la 30%, precum și alți ordonatori care nu ating acest plafon însă care au
evitat acordarea diferențiată a sporurilor pentru a nu crea discriminări personalului din
instanțele arondate sau unitățile subordonate, după caz, iar o astfel de raportare a
limitei la ordonatorul principal de credite ar putea rezolva una dintre probleme.
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sindicatuldicasterial@yahoo.com.
În speranţa unei colaborări fructuoase pe viitor, vă asigurăm de întreaga noastră
consideraţie,

