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Nr. 80/SNGJ/2021                Din 8 decembrie 2021 

 

SCRISOARE DESCHISĂ 

  

 Adresată 

 Domnului Nicolae Ionel Ciucă 

 Prim-ministrul României 

 

Spre știință: 

Domnului Cătălin Marian Predoiu – Ministrul Justiției 

Domnului Marius-Constantin Budăi – Ministrul Muncii și Justiției Sociale 

Domnului Adrian Câciu – Ministrul Finanțelor Publice 

 

Cu privire la inechitățile și discriminările de ordin salarial  

care vizează categoria profesională a grefierilor  

din instanțele de judecată și parchetele de pe lângă acestea 

 

Stimate domnule Prim-ministru, 

Stimate domnule Ministru, 

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 80% 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,  

Dorim să vă aducem la cunoștință șituația inechităților salariale și a discriminărilor la care 

sunt supuși grefierii, cea mai mare categorie profesională din sistemul judiciar, care participă, 

alături de magistrați, la înfăptuirea actulului de justiție și ne exprimăm îngrijorarea față de 

nerezolvarea acestora de mai bine de 10 ani de zile, precum și față de faptul că nu există premisele 

soluționării lor în perioada imediat următoare. 

Anterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
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plătit din fonduri publice, salariul de încadrare al grefierilor din instanțe și parchete era 

compus din două elemente: 

- coeficient de multiplicare pentru fiecare funcție în parte în raport de vechimea în 

muncă și specialitate 

- valoare de referință sectorială. 

Angajatorii din cadrul Autorității judecătorești nu au aplicat sau au aplicat neunitar 

legile succesive de salarizare din anul 2007 și până în prezent, fapt dovedit prin hotărâri 

judecătorești definitive prin care s-a recunoscut modul greșit de calcul al salariilor și implicit, 

recalcularea acestora retroactiv și pentru viitor. 

La momentul elaborării legii nr. 153/2017 salariile de încadrare au fost greșit 

calculate, respectiv coeficientul prevăzut în grila de salarizare, anexă la Legea nr. 153/2017, 

este calculat prin raportare la o valoare de referință sectorială de 405 lei, mai mică decât cea 

rezultată din aplicarea legilor de salarizare succesive, respectiv 605 lei. 

Ulterior intrării în vigoare a legii nr. 153/2017, în raport de Decizia nr. 794/2016 a 

Curții Constituționale și de Decizia nr. 23/2016 a Înaltei Curți de Casație şi Justiție - CDCD,  

angajatorii din Justiție au emis acte administrative prin care au recunoscut și recalculat 

salariile de încadrare ale grefierilor, însă s-a atins și depășit nivelul salariului de bază 

prevăzut pentru anul 2022, ceea ce a însemnat pentru grefierii cu vechime mai mare de 5 ani: 

- anularea vechimii în muncă și specialitate; 

- neaplicarea creșterii salariale cu 25% a salariului de bază prevăzut de lege; 

- plafonarea salariilor pentru o perioadă de 6 ani (2018-2022). 

În raport de legile succesive de salarizare, valoarea de referință sectorială de care 

trebuiau să beneficieze grefierii și în raport de care trebuia calculat salariul de bază și, 

implicit, coeficientul din Legea nr. 153/2017 este următoarea: 

VRS Salariu de încadrare Coeficient 

305 5.417 2,17 

405 7193 2,99 

445,5 7912 3.16 

463,5 8232 3,29 

484,18 8599 3,44 

605,225 10749 4,30 
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În prezent, sunt admise definitiv și se află pe rolul instanțelor judecătorești acțiuni 

pentru uniformizarea modului de calcul al salariilor prin recalcularea indemnizației de 

încadrare şi a celorlalte drepturi raportat la o valoare de referință sectorială în cuantum de 

605,225 lei începând cu data de 01.08.2016 până la data de 31.12.2017 sau la zi și în 

continuare, pentru personalul care a fost salarizat prin raportare la VRS şi după 31.12.2017 

(cuantum ce cuprinde majorarea de 25% prevăzută de art. III din OUG nr. 20/2016). 

În acest sens s-a pronunțat și Decizia nr. 55/2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1102 din 19 noiembrie 2021, în vederea realizării unei salarizări la 

nivelul maxim aflat în plată pentru aceeași funcție, grad, gradație, vechime în muncă dacă 

persoanele își desfășoară activitatea în aceleași condiții. 

În concluzie, până la 31.12.2017 salariile de încadrare se calculau prin raportare la 

VRS şi un coeficient de multiplicare în funcţie de funcţia şi gradul deţinut, iar la momentul 

elaborării Legii nr. 153/2017 (februarie 2017) în plată pentru personalul auxiliar de 

specialitate și conex se aplica VRS 305 și coeficienţii din lege erau calculaţi prin raportare la 

salariile calculate la VRS 305. Ulterior, prin decizii administrative, atât în 2017, cât şi anii 

2018, 2019, 2020 și 2021 VRS a fost recunoscut ca fiind de o valoare mai mare, așa cum am 

arătat mai sus. 

Aşadar, câtă vreme prin hotărâri judecătoreşti definitive s-a stabilit că la data de 

31.12.2017 trebuia aplicat VRS 605,225, iar Legea nr. 153/2017 a fost edictată cu luarea în 

considerare a unui VRS de 305, este evident că salariul în urma reîncadrării pe noul VRS de 

605,225 este mai mare decât cel din grila prevăzută pentru 2022, de 305.  

Însă, în raport de art. 38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017 grefierii ar trebui să 

beneficieze de o salarizare inferioară, plafonată, deși valoarea VRS 605,225 e recunoscută 

prin decizii administrative şi hotărâri judecătoreşti definitive și pentru viitor. 

Or, aceste dispoziții limitează/plafonează salariile de bază, soldele de funcţie/salariile 

de funcţie, indemnizaţiile de încadrare, la nivelul celor stabilite pentru anul 2022, exclusiv în 

situația în care devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate 

(evident de lege), deci nu și în cazul în care prin hotărâri judecătorești definitive sunt 

recunoscute și stabilite anumite majorări salariale.  

Altfel ar încălca art. 6 CEDO și principiul neretroactivității legii civile, o lege 
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adoptată în anul 2017 și care produce efecte începând cu anul 2018 nu putea reglementa 

situații juridice anterioare intrării ei în vigoare. În caz contrar, ar însemna ca o hotărâre 

judecătorească să rămână fără efect, deci debitorul să aibă posibilitatea de a nu executa o 

hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a dispus condamnarea sa, astfel încât, deși 

beneficiarul a obținut o astfel de hotărâre judecătorească definitivă, aceasta să nu producă 

deloc efecte juridice, ceea ce este de nepermis. 

Faptul că art. 38 alin. 6 din Legea nr. 153 din 2017, nu are în vedere și majorările 

salariale recunoscute prin hotărâri judecătorești, ci doar majorările reglementate de lege și 

stabilite prin acte ale ordonatorului principal de credite, rezultă și din aspectele statuate de 

ÎCCJ prin Decizia 7 din 2019, considerentele care se aplică mutatis mutandis și în ceea ce 

privește art. 38 alin. 6 din Legea 153 din 2017. 

 

Prin urmare, pentru rezolvarea inechităților salariale în ceea ce privește coeficientul 

de ierarhizare s-ar impune adoptarea următoarelor măsuri: 

- exceptarea personalului auxiliar de specialitate de la aplicarea disp. art. 38 alin. (6) 

din Legea nr. 153/2017 sau 

- iniţierea unei proceduri legislative de corectare a coeficienților din grila de salarizare 

prevăzuți pentru grefierii cu studii superioare juridice, vechime maximă, în sensul majorării 

acestora de la 2,17 la 4,30, urmând ca în jos să fie corectate corespunzător celelalte salarii și 

ceilalți coeficienți sau 

- majorarea cu 25% a salariilor de bază prevăzute în grila de salarizare pentru anul 

2022 pentru personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete. 

Măsurile se impun: 

- pentru a înlătura starea de discriminare ce a intervenit în interiorul aceleiași categorii 

profesionale (specialiștii IT sunt personal auxiliar de specialitate conform art. 3 alin. (2) din 

Legea nr. 567/2004 și au salarii de încadrare mai mari decât grefierii ca urmare a modificării 

intervenite prin Legea nr. 207/2018); 

- pentru ca această categorie de personal – grefierii cu studii superioare juridice – să 

beneficieze de creșterea de 25% a salariului de bază, astfel cum este prevăzut în art. 38 alin. 

(3) lit. a) din Legea nr. 153/2017, întrucât, toate celelalte funcții care compun categoria 

profesională vor beneficia de creșteri salariale până în anul 2022; 
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- pentru ca grefierii cu studii superioare juridice cu vechime mai mare de 5 ani să 

beneficieze de tranșele de vechime în muncă prevăzute de lege și pentru înlăturarea 

plafonării salariilor acestora, în caz contrar vor avea salariile înghețate timp de 6 ani de zile, 

perioadă în care nu vor beneficia de creșterea salariului ca urmare a trecerii într-o altă 

gradație, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă. 

- pentru a evita ca legea salarizării personalului plătit din fonduri publice să lase fără 

efect hotărârile judecătorești definitive prin care s-a dovedit că salariul de încadrare al 

grefierilor a fost greșit calculat în baza legilor succesive de salarizare și pentru a evita un 

conflict de constituționalitate intervenit între puterea judecătorească și legislativă; 

- pentru a evita, pe viitor noi procese, precum și dobânzi penalizatoare la sumele 

restante ce vor trebui să fie achitate acestei categorii de personal, cu impact financiar mult 

mai mare decât prin modificarea propusă. 

 

Ne fundamentăm solicitarea de a corecta coeficienții de ierarhizare prevăzuți de Legea 

nr. 153/2017 pe aceea că în anii 2000, salariul unui grefier ajungea la 80% din salariul unui 

judecător, în prezent, procentul fiind de 25-30%.  

La elaborarea grilelor de salarizare nu s-au avut în vedere rolul acestei categorii 

profesionale la înfăptuirea actului de justiție, alături de magistrați, realitatea din instanțele 

judecătorești și parchetele de lângă acestea privind condițiile de muncă și volumul de 

activitate, importanța muncii desfășurate și interdicțiile și incompatibilitățile instituite, 

aceleași ca și cele aplicabile magistraților, la care se adaugă atribuțiile suplimentare stabilite 

în sarcina grefierilor prin intrarea în vigoare a noilor coduri sau a regulamentelor de ordine 

interioară, sub forma preluării unor atribuții de la magistrați. 

Astfel, în timp ce alte categorii socio-profesionale pot desfășura activități în particular, 

sporindu-și veniturile, în acest fel, grefierilor le este interzisă desfășurarea oricăror alte 

activități, cu excepția celor didactice. 

 

În speranța unei colaborări fructuoase pe viitor, vă asigurăm de întreaga noastră considerație, 

 

În numele și pentru grefierii din instanțe și parchete,  

Cătălin Trăistaru - Președinte SNGJ Dicasterial 
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