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Nr. 18/24.02.2017

Domnului Ministru al Justiției
Tudorel TOADER

Stimate domnule ministru al justiției,
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,
În interesul reluării dialogului instituțional și a colaborării pro-active dintre
minister şi organizațiile sindicale ale personalului din instanțe și parchete, aflate în
prezent la un nivel nesatisfăcător, am aprecia, stimate domnule ministru,
organizarea unei întâlniri de lucru cu reprezentanții organizației noastre
sindicale în care să fie analizate principalele aspecte ce necesită atenția ministerului
pe care îl conduceți, identificarea în comun a soluțiilor la principalele dificultăți cu
care se confruntă în prezent categoria de personal pe care o reprezentăm și
asigurarea pentru viitor a unui climat de normalitate în dialogul instituțional care,
atunci când a existat, a generat experiențe benefice și rezultate pozitive pentru
sistemul de justiție.
Prezentăm în cele ce urmează principalele subiecte de discuție pe care
intenționăm să le aducem în atenția dumneavoastră cu ocazia respectivei întâlniri de
lucru, exprimându-ne, totodată, disponibilitatea de a aduce completări și lămuriri
suplimentare în situația în care dumneavoastră sau echipa de la minister va
considera necesar acest lucru:
1. Uniformizarea salarizării personalului auxiliar de specialitate şi a
personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe
lângă acestea.
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Precizăm că din cauza aplicării discreţionare a prevederilor legale în materia
salarizării, a nerespectării deciziilor Curţii Constituţionale şi a lipsei implicării
Ministerului Justiţiei în această materie, s-a ajuns ca în prezent fiecare angajator să
salarizeze în mod diferit personalul pe care îl reprezentăm.
O situaţie deosebită e cea a grefierilor-arhivari şi grefierilor-registratori a căror
salarizare a ajuns undeva la limita de jos a grilei aplicabile în sistemul de justiţie,
majorarea salariului minim pe economie conducând la situaţii absurde precum o
salarizare mai mare a personalului contractual (muncitori necalificaţi, îngrijitori,
fochişti, etc.) şi a personalului conex (aprozi, agenți procedurali, șoferi) comparativ
cu cea a grefierilor arhivari și registratori.
Apreciem că în privinţa grefierilor-arhivari şi grefierilor-registratori situaţia
poate (şi trebuie) rezolvată chiar şi înainte de o eventuală nouă lege a salarizării
personalului bugetar.
De altfel, în prezent, categorii care nu au atribuţii directe în îndeplinirea actului
de justiţie (personalul contractual, funcționarii publici etc.) au venituri salariale mai
mari decât cele ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalul conex, chiar
dacă am rămas (alături de magistraţi) singurii bugetari ce au interdicții și
incompatibilități legale în a desfășura orice altă activitate ce ne-ar putea majora
veniturile.
2. Gestionarea corectă și eficientă a carierei profesionale a personalului de
specialitate din instanțe și parchete prin elaborarea unui nou Statut al profesiei și,
subsecvent, a actualizării legislației secundare în domeniu.
Personalul auxiliar de specialitate reprezintă cea mai numeroasă categorie
profesională din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea,
contribuind în mod nemijlocit şi indispensabil la buna funcţionare a sistemului de
justiţie.
Gestionarea corectă a carierei profesionale a grefierilor și a celuilalt personal
de specialitate din instanțe și parchete, precum și managementul eficient al
resurselor umane disponibile sunt aspecte de o importanță deosebită și cu un
puternic impact asupra calității actului de justiție, inclusiv asupra modului în care
acesta este resimțit de către justițiabilul român.
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În vara anului 2010, în perspectiva modificării cadrului legislativ în ceea ce
priveşte personalul auxiliar de specialitate, îndeplinirea condiţionalităţilor MCV
privind transferul atribuţiilor de la judecători la grefieri1, la nivelul Ministerului
Justiției a fost constituit un grup de lucru extins care a avut drept sarcină
identificarea principalelor direcții pentru elaborarea unui nou statut al grefierilor,
fundamentat pe modelele europene consacrate2. În anul 2011 a fost elaborat
proiectul de Lege privind statutul personalului de specialitate din instanțe și
parchete, act normativ menit să înlocuiască actuala reglementare în vigoare (Legea
nr.567/2004) și să aducă modificări substanțiale, pe fundamentul profesiilor similare
din U.E.. În elaborarea proiectului s-a efectuat o analiză detaliată a modului în care
este gestionată în prezent recrutarea şi cariera profesională a personalului din
instanţe şi parchete, având în vedere numărul foarte mare de angajatori diferiţi (34
în total: 15 curţi de apel, 15 parchete de pe lângă curţile de apel, Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia
Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism).
Astfel, au rezultat obiectivele principale ale proiectului de lege:
- regândirea rolului personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;
- responsabilizarea acestei categorii de personal;
- utilizarea eficientă a resurselor umane existente la nivelul sistemului judiciar,
prin transferul unor sarcini administrative şi jurisdicţionale în materie
necontencioasă de la magistraţi la grefieri3.
Raportul MCV din iulie2009, pagina 8, primul paragraf, apare recomandarea transferului de atribuții de la magistrați
la grefieri
2
A se vedea modelul Rechtspfleger-ului din Germania și Austria, precum și Cartea Verde pentru un Grefier European
elaborată de EUROPÄISCHE UNION DER RECHTSPFLEGER, pag.30: „Uniunea Europeană a Grefierilor
recomandă Miniștrilor de Justiție din Statele Uniunii Europene ca în baza recomandării nr. (86) 12 a Comitetului de
Miniștrii, ca Statele Membre să ia măsuri pentru învingerea si reducerea supraîncărcării cu lucrări a instanțelor
(promulgată de către Comitetul de Miniștrii la 16 septembrie 1986 în cea de a 399 ședință a reprezentanților
Miniștrilor conform articolului 15 b din Statutul Consiliului Europei) si a rezultatelor CEPEJ (Comisia Europeană
pentru Eficiența Justiției), astfel încât anumite atribuții de grefă si administrare a justiției să fie transferate către
funcționari superiori din justiție si să se creeze un profil profesional conform cărții verzi. Acest lucru contribuie la o
justiție eficientă si apropiată de cetățean”
3
Pentru mai multe detalii despre elaborarea proiectului de lege, principiile care stau la baza acestuia și obiectivele
urmărite prin implementarea sa, se pot consulta materialele existente la Direcția Elaborare Acte Normative din cadrul
ministerului și notele de informare întocmite în perioada 2010 – 2012 de către domnul grefier Eugen Purcaru,
consilier al ministrului justiției în acea perioadă.
1
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Din nefericire, interese și diferende politice, de neînțeles pentru categoria
noastră profesională (care este supusă, prin lege organică, acelorași interdicții ca și
magistrații)4, au făcut ca acest proiect să fie blocat la nivelul Comisiei Juridice a
Senatului – camera decizională, timp de 4 ani, după ce fusese adoptat de către prima
cameră sesizată a Parlamentului5, iar anul trecut să nu întrunească numărul de voturi
necesar adoptării unei legi organice în Plenul Senatului (au lipsit 4 voturi, în
condițiile unei prezențe extrem de scăzute a senatorilor la respectiva ședință).
Noul Statut al personalului de specialitate din instanțe și parchete
reprezintă, în opinia noastră, un pilon important în încercarea de a pune bazele unei
modernizări și eficientizări a activității grefierilor din instanțe și parchete, în
particular, dar și a actului de justiție, în general, astfel încât adoptarea acestui act
normativ va constitui, din punctul nostru de vedere, o urgență maximă.
3. Poziționarea în viitoarea lege de salarizare unitară, reglementarea
unitară a reîncadrărilor salariale (inclusiv o uniformizare a valorii de referință
sectorială).
Am aprecia din partea Ministerului Justiției o deschidere și colaborare în acest
domeniu extrem de sensibil pentru personalul pe care îl reprezentăm, având în
vedere cu prioritate aspectul că organizația noastră sindicală nu este afiliată vreunei
confederații sindicale naționale (din rațiuni ce ține de dorința noastră de a ne proteja
de orice interferențe sau interese politice sau de altă natură), astfel că întreg
personalul pe care îl reprezentăm nu va avea persoane desemnate la discuțiile ce
urmează a avea loc la nivelul Ministerului Muncii, Familiei și Justiției Sociale.
4. Analizarea şi, eventual, modificarea și completarea tuturor regulamentelor
elaborate de Ministerul Justiţiei ce privesc cariera şi atribuţiile personalului
auxiliar de specialitate şi ale personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti
şi ale parchetelor de pe lângă acestea.

4

Art.76-81 din Legea nr.567/2004
Inclusiv Raportul tehnic MCV din luna iulie 2011 reține următoarele:„Proposals recommended by the Commission
in July 2009 to modernise the internal operation of courts by introducing court managers and transferring certain
administrative tasks to auxiliary personnel, have still not yet been adopted nor implemented. Draft legislation was
published for consultation in March”
5
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5. Normarea muncii şi regândirea statelor de funcții ținând seama de
volumul de activitate, atribuțiile reglementate de lege și regulamente şi prin
raportare la modul de gestionare a resurselor umane în sistemele de justiție din
celelalte țări ale Uniunii Europene6.
În speranța unei bune colaborări, vă asigurăm, stimate domnule ministru, de
întreaga noastră considerație.

A se vedea datele din Raportul CEPEJ, conform cărora, în România, raportul dintre numărul magistraților și cel al
grefierilor se află mult sub media europeană.
6
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