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Nr. 15/13.02.2017

CĂTRE
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Doamnei ministru Ana Birchall
Spre știință: Direcției Contencios
Direcției Financiar-Contabile
Subscrisa FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ PROJUST,
federație reprezentativă la nivel național pentru personalul din cadrul instanțelor și
parchetelor din România,
În vederea clarificării modului de relaționare în activitatea de dialog social și
comunicarea unor date confidențiale ce, potrivit Codului muncii, pot fi comunicate
exclusiv la cererea organizațiilor sindicale,
Față de dispozițiile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, conform cărora:
Art. 163 - (1) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua
măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.
(2) În scopul promovării intereselor şi apărării drepturilor salariaţilor,
confidenţialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz,
reprezentanţilor salariaţilor, în strictă legătură cu interesele acestora şi în relaţia
lor directă cu angajatorul.
(…)
Art. 215 - Sindicatele participă prin reprezentanţii proprii, în condiţiile
legii, la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la tratative sau
acorduri cu autorităţile publice şi cu patronatele, precum şi în structurile specifice
dialogului social.
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Art. 221 - (1) La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la
care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii,
interesele salariaţilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi
mandataţi special în acest scop.
(2) Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a
salariaţilor, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor.
(3) Reprezentanţii salariaţilor nu pot să desfăşoare activităţi ce sunt
recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.
Vă transmitem solicitarea noastră fermă de respectare a cadrului legal
privind dialogul social și eliminarea oricăror demersuri sau cutume ce afectează
colaborarea dintre Ministerului Justiției și organizațiile sindicale reprezentative ale
personalului din instanțe și parchete, în principal prin asigurarea următoarelor
condiții minime de relaționare din partea ministerului:
1. Ministerul Justiției recunoaște și respectă rolul fiecărei entități în cadrul
dialogului social și în acest sens nu va da curs unor solicitări ale oricăror altor
persoane sau entităţi în legătură cu demersuri ce reprezintă, potrivit legii,
atributul exclusiv al organizațiilor sindicale.
2. La întâlnirile de lucru privind categoria profesională a personalului
de specialitate şi personalului conex din instanțele judecătorești și parchetelor
de pe lângă acestea, Ministerul Justiției va transmite invitații partenerilor
sociali, respectiv organizațiilor sindicale. În mod evident, nimic nu poate limita
dreptul ministerului la informare sau dialog și cu reprezentanți ai salariaților sau ai
unor ONG-uri, dar în ceea ce privește consultarea și identificarea punctelor de
vedere ale personalului de specialitate, apreciem că aceste întâlniri trebuie să fie
organizate exclusiv între reprezentanții Ministerului Justiției și cei ai organizațiilor
sindicale ale personalului. Precizăm că, față de experiențele anterioare în care
ministerul a convocat la asemenea discuții persoane ce nu au avut calitatea de
reprezentant sindical al personalului din justiție, generând un cadru nepotrivit
pentru dialog, cu poziții nearmonizate și din care nu se pot identifica soluții
comune, Federația Națională Sindicală Projust a luat decizia de a nu mai
participa la întâlnirile de lucru organizate de Ministerul Justiției la care nu
este respectat cadrul legal privind reprezentarea salariaților prin sindicate în
fața autorităților.
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3. Ministerul Justiției va asigura respectarea dispozițiilor legale în ceea ce
privește obligația de a consulta reprezentanții organizațiilor sindicale ale
personalului din instanțe și parchete, cu precădere în cazul oricăror intenții sau
propuneri de modificare a legislației primare privind statutul și cariera grefierilor
sau a celei secundare (regulamente de ordine interioară sau alte tipuri de
regulamente ori hotărâri de guvern).
Corelativ, Federația Națională Sindicală Projust se angajează, ca și până în
prezent, să colaboreze proactiv și onest cu Ministerul Justiției, în realizarea
scopului comun de eficientizare și îmbunătățire a actului de justiție, în general,
activitate în cadrul căreia grefierii și întregul personal de specialitate din instanțe și
parchete îndeplinesc un rol esențial.
Stimată doamnă ministru,
Vă stăm la dispoziție pentru organizarea unei prime întâlniri cu
federațiile sindicale ale personalului din instanțe și parchete la orice moment
agenda dumneavoastră va permite acest lucru.
Având convingerea că veți gestiona în mod echitabil, cu promptitudine și
legal această situație, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.
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