FEDERAŢIA PROJUST
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 5 sector 4
Parter, camera P.75

Cod fiscal: 22811151
Telefon: 0723.641.877
Fax: 0372.001.624
hhttttpp::////w
ww
ww
w..pprroojjuusstt..rroo//

email: conducere@projust.ro

Nr. 36/24.05.2017
Domnului Ministru al Justiției
Tudorel TOADER
Spre știință: doamnei secretar de stat Marieta SAFTA
Stimate domnule ministru,
Stimată doamnă secretar de stat,
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,
Am luat cunoștință de adoptarea de către Senatul României a proiectului de Lege-cadru
privind salarizare personalului plătit din fonduri publice.
Așa cum am convenit urmare întâlnirii de lucru ce a avut loc în data de 26 aprilie 2017 la
sediul Ministerului Justiției, v-am înaintat, la data de 03.05.2017, amendamentele categoriei
noastre profesionale față de respectivul proiect, adresându-vă, totodată, rugămintea de le a
analiza, prelua și susține în cadrul dezbaterilor ce urmau să aibă loc la nivelul comisiilor
Senatului României.
Lecturând Raportul de fond întocmit de Comisia pentru muncă, familie și protecție
socială din cadrul Senatului României, am constatat că Ministerul Justiției nu a formulat
niciun fel de amendament la proiectul legislativ în cauză.
Stimate domnule ministru,
Stimată doamnă secretar de stat,
Reglementările din proiect ce privesc categoria profesională a personalului auxiliar de
specialitate și conex din cadrul instanțelor și parchetelor, în forma inițiatorului, precum și în
cea adoptată de prima cameră sesizată, sunt profund injuste, în totală neconcordanță cu
realitatea factuală și normativă privitoare la recrutarea, activitatea, cariera profesională și
importanța muncii categoriei noastre de personal, interdicțiile și incompatibilitățile la care
suntem supuși și atribuțiilor suplimentare preluate (și propus a fi transferate în continuare) de
la magistrați.
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În aceste condiții, apreciem că Ministerul Justiției are datoria de a depune toate
diligențele în a susține în fața Parlamentului României interesul categoriilor profesionale din
sistemul de justiție, în scopul de a se asigura că întreg personalul care contribuie în mod direct
și decisiv la înfăptuirea actului de justiție va beneficia de o salarizare decentă și
corespunzătoare pregătirii profesionale, importanței muncii depuse, ținându-se seama de
interdicțiile și incompatibilitățile la care este supus.
Iar dacă Ministerul Justiției, din motive care depășesc înțelegerea noastră, nu are în acest
moment capacitatea de a aduce argumente care să convingă membrii comisiilor parlamentare
de justețea și importanța celor susținute sau nu consideră potrivit să susțină obținerea unei
salarizări corecte și echitabile pentru personalul din sistemul de justiție, atunci poate ar trebui
ca actuala echipă de conducere să își reanalizeze rolul și oportunitatea continuării mandatului.
Apreciem că adoptarea proiectului de Lege-cadru privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în forma actuală va conduce la oprirea totală a activității în
sistemul de justiție.
În speranța unei bune colaborări, vă asigurăm, stimate domnule ministru, de întreaga
noastră considerație.
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