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Nr. 1/SNGJ/2022                Din 7 ianuarie 2022 

 

 

Domnului Marian-Cătălin PREDOIU 

Ministru, 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

 

 

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,  

 

La solicitarea și în reprezentarea intereselor economice, sociale și profesionale ale 

membrilor, precum și pentru aducerea la îndeplinire a scopului pentru care a fost constituită 

organizația noastră sindicală, 

În contextul întâlnirii din data de 17 decembrie 2021 cu organizațiile sindicale și 

profesionale constituite la nivelul categoriei noastre profesionale și întâlnirii din data de       

21 decembrie 2021 cu delegația Blocului Național Sindical, în cadrul cărora au fost dezbătute 

două probleme de interes pentru categoria socio-profesională pe care o reprezentăm, 

respectiv stadiul proiectului de statut și rezolvarea inechităților privind salarizarea,  

 

Având în vedere că în cadrul acestor două întâlniri s-a stabilit: 

1. emiterea unei dispoziții pentru reluarea activității grupului de lucru consituit la 

nivelul Ministerului Justiției în baza OMJ nr. 3610/C/2019 pentru elaborarea proiectului de Lege 

privind statutul personalului de specialitate judiciară și al altor categorii de personal din sistemul 

judiciar; 
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2. emiterea unei dispoziții pentru reluarea activității grupului de lucru interministerial 

constituit în baza OMJ nr. 3685/C/2020 în vederea analizării și identificării unor soluții legislative 

pentru rezolvarea problemelor de ordin salarial sesizate de personalul auxiliar de specialitate și conex 

din instanțe și parchete, 

 

Adresăm solicitarea de a dispune convocarea, de urgență, a celor două grupuri de 

lucru, în a doua decadă a lunii ianuarie 2022. 

 

Solicităm ca invitația de participare să ne fie comunicată pe adresele de email 

sindicatuldicasterial@yahoo.com  

 

 

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