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Adresa comună  

Nr. 7/AGR/2020 

Nr. 41/Projust/2020 

Nr. 282/SNGJ/2020 

București, 10 decembrie 2020 

Către,  

Domnul Cătălin Marian PREDOIU 

Ministrul Justiţiei  

 

Ref.: calendarul dezbaterii publice a Proiectului de Lege privind statutul personalului de 

specialitate judiciară și al altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti, al 

parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice 

 

 

 Stimate domnule ministru, 

 

ASOCIAȚIA GREFIERILOR DIN ROMÂNIA, asociație profesională a personalului 

auxiliar de specialitate, constituită la nivel național din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri 

documentariști, grefieri arhivari și grefieri registratori din cadrul instanțelor judecătorești și al 

parchetelor de pe lângă acestea; 

 FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ PROJUST, federație reprezentativă la nivel 

național pentru personalul din cadrul instanțelor și parchetelor din România; 

SINDICATUL NAȚIONAL AL GREFEI JUDICIARE DICASTERIAL, afiliat la Federația 

PUBLISIND (federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate Administrație publică), sindicat 

care reprezintă mai mult de 50% din personalul auxiliar de specialitate, personalul conex și 

personalul contractual din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, 

din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, 

precum și din cadrul Direcției Naționale Anticorupție; 

 

Având în vedere contextul politic actual şi faptul că în perioada următoare va urma 

învestirea unui nou Guvern al României, perioadă în care ministerele asigură numai buna 

desfăşurare a activităţii proprii, cât şi a instituţiilor aflate în coordonare sau subordonare,  
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Întrucât în perioada 25.11.2020-31.01.2021 are loc etapa I din calendarul dezbaterii publice 

a proiectului de lege privind statutul personalului de specialitate judiciară și al altor categorii de 

personal din cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului 

Naţional de Expertize Criminalistice,  

Fiind necesare atât înaintarea de propuneri şi observaţii pe marginea proiectului aflat în 

transparenţă decizională şi care să fie discutate cu factori cu rol de decizie şi asumare, precum şi 

întâlniri efective pentru dezbaterea acestora, 

 

Solicităm şi propunem ca Etapa I a calendarului dezbaterii publice a proiectului în 

discuţie să aibă loc după cum urmează: 

Durata: 25.12.2020-31.02.2021 

a. Consultare scrisă: 25.12.2020-08.01.2021; 

b. Întâlniri: 11.01.2020-31.01.2021; 

c. Analiza propunerilor, revizuirea proiectelor: 01.02.2021-până cel târziu 26.02.2021. 

Totodată, considerăm că nu se mai impune o a doua etapă de consultări întrucât în cadrul 

grupului de lucru ministerial s-a convenit asupra textelor de lege, atât prin dezbatere, cât şi prin 

consens, iar forma rezultată deşi diferă faţă de cea pusă în transparenţă decizională nu va avea o 

formă mult diferită faţă de propunerile pe care le vom avansa. 

 

Cu consideraţie, 

 

 

 

 

 

 

  


