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Nr. 32/11.04.2017
Domnului Ministru al Justiției
Tudorel TOADER

Stimate domnule ministru,
Subscrisa FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ PROJUST, federaţie
reprezentativă naţional la nivel de ramură - justiţie prin sentinţa civilă nr.6 din
31.10.2008 a Tribunalului Bucureşti, organizație profesională ce reprezintă mai mult
de 50% din personalul de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor de pe
lângă acestea,
Luând cunoștință de prevederile proiectului de Lege privind salarizarea
personalului bugetar, vă adresăm rugămintea de a analiza următoarele observații
pe care le formulăm la acest proiect.
Considerații preliminare:
1. Începând din anul 2006, Școala Națională de Grefieri organizează concurs de
admitere doar pentru persoane care dețin deja licență în Drept (a se vedea
adresa S.N.G. nr.1/10.03.2017, atașată prezentei).
2. Grefierii au preluat în ultimii ani (și continuă să preia) atribuții
transferate de la magistrați, rolul, importanța și răspunderea muncii crescând
în mod corelativ. Aceste transferuri de atribuții s-au realizat prin intrarea în vigoare
a noilor coduri și prin adoptarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a unor
noi regulamente de ordine interioară;
3. În timp ce atribuțiile profesionale sunt transferate de la magistrați către
grefieri, pe fondul recrutării în profesie, în ultimii 10-15 ani, a unor juriști extrem de
bine pregătiți profesional, diferențele salariale între magistrați și grefieri cresc
exponențial, un trend total nefiresc și nejustificat. Astfel, dacă în anii 2000-2004,
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salariul unui grefier cu studii superioare juridice era de 80% din salariul unui
magistrat, astăzi acel procent de abia mai ajunge la 25-30%.
În aceste condiții, propunerile regăsite în Anexa V Capitolul II – „Salarii de
bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor”
sunt acceptabile (deși încă extrem de departe de procentul de 80% din salariul unui
magistrat de care beneficiau grefierii la începutul anilor 2000) doar pentru
funcțiile de conducere aferente personalului, însă, în mod total inexplicabil, atât
ca tehnică legislativă, cât și ca rațiune de construcție a grilei de salarizare, proiectul
creează o imensă prăpastie între funcțiile de conducere și funcțiile de execuție.
În toate legile de salarizare de până acum, cât și pentru toate celelalte categorii
profesionale din actualul proiect, salarizarea funcțiilor de execuție este plasată
imediat lângă funcțiile de conducere, continuând, în mod firesc și cursiv. Or, în
cazul grefierilor, proiectul se abate de la această regulă, fără justificare, fără o
rațiune previzibilă și fără a putea identifica vreun beneficiu. Mai mult decât atât,
salarizarea propusă pentru anul 2022 pentru grefierii cu funcții de execuție este
similară cu cea existentă în plată în prezent, ceea ce s-ar traduce prin aceea că
grefierii vor fi categoria profesională cu cea mai mare infuzie de profesioniști din
ultimii ani, care preia atribuții de la magistrați, dar ignorată și lăsată în nepăsare de
către legiuitor. Totodată, există și o perspectivă sumbră, aceea a scăderii
veniturilor grefierilor, prin limitarea sporurilor la un procent maxim de 30%,
având în vedere că întreg personalul beneficiază atât în prezent, cât și prin proiectul
propus, de sporuri totale ce ajung la un procent de 45%.
Menținerea categoriei grefierilor la o salarizare inferioară, comparativ atât cu
colegii magistrați, dar și raportat la creșterile propuse pentru alte categorii
profesionale, nu va face altceva decât să creeze tensiuni inutile în cadrul
instanțelor și parchetelor, cu consecințe negative asupra activității actului de
justiție, știut fiind că niciun proces nu se poate judeca dacă din compunerea
completului de judecată nu face parte grefierul.
În concluzie, stimate domnule ministru, vă adresăm rugămintea de a susține
aceste observații în faza dezbaterilor parlamentare asupra proiectului, în sensul de a
remedia deficiențele semnalate anterior, cel puțin prin intervenția asupra grilelor
propuse, constând în aceea ca salariul de bază al grefierului cu studii superioare
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juridice, cu gradul I și vechime maximă (poziția nr.5 din tabelul anexă) din să
fie plasat la nivelul grefierului șef serviciu (poziția nr.2), adică la un coeficient de
3,79, urmând ca de acolo să fie corectate, corespunzător, celelalte salarii și
coeficienți propuși.
În speranța unei bune colaborări, vă asigurăm, stimate domnule ministru, de
întreaga noastră considerație.
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