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Nr. 22/06.03.2017
Doamnei Ministru al Muncii și Justiției Sociale
Lia-Olguța VASILESCU

Subscrisa FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ PROJUST, federație
reprezentativă la nivel național la nivel de ramură - justiție, reprezentând peste 50% din personalul
auxiliar de specialitate din instanțele și parchetele din România,
Față de informațiile apărute în mass-media conform căreia la nivelul ministerului pe care îl
conduceți se lucrează la elaborarea proiectul de lege privind salarizarea personalului bugetar,
Întrucât organizația noastră sindicală a decis să nu fie afiliată unei confederații sindicale
naționale, interesele categoriei profesionale pe care o reprezentăm nu sunt și nu vor fi
reprezentate prin intermediul reprezentanților respectivelor confederații, în cadrul discuțiilor
ce vor avea loc la Ministerul Muncii, astfel încât ne vom afla în situația în care cea mai
numeroasă categorie de personal din cadrul sistemului de justiție (grefierii) nu vor fi
reprezentanți și nu vor lua cunoștință de discuțiile și propunerile ce sunt formulate pentru noua
lege de salarizare a personalului bugetar;
Vă adresăm rugămintea de a sprijini interesele categoriei profesionale pe care o
reprezentăm prin facilitarea participării unui reprezentant al organizației noastre sindicale la
discuțiile și întâlnirile de lucru având ca subiect elaborarea legii de salarizare a personalului
bugetar.
Vă comunicăm în cele ce urmează propunerile noastre concrete privind salarizarea
grefierilor și a celuilalt personal de specialitate din instanțe și parchete, adresându-vă, totodată,
rugămintea de a le prelua și transmite grupului de lucru format la nivelul Ministerului Muncii,
aceasta fiind singura modalitate în care categoria noastră profesională își poate vedea susținute
eforturile.
Scurtă argumentație
 De mai bine de 10 ani, Școala Națională de Grefieri nu mai primește la înscriere decât
candidații care sunt licențiați în studii superioare juridice de lungă durată.
În aceste condiții, prin absolvirea SNG-ului, instituție de pregătire profesională organizată
pe principiul INM-ului, fiind orientată către dobândirea de aptitudini profesionale de practician al
dreptului (SNG și INM au unii dintre formatori comuni și își desfășoară activitatea în același
sediu), grefierii devin una dintre cele mai bine pregătite categorii profesionale.
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 Proiectul de Lege privind noul statut al personalului de specialitate din instanțe și
parchete, în forma discutată anul trecut în Parlament, reglementează în mod explicit condiția
obligatorie a studiilor juridice pentru grefieri. Persoanele care au intrat în sistem anterior și
care nu au decât studii medii sau studii superioare de altă specialitate, vor fi considerate că
îndeplinesc condițiile pentru menținerea în funcție, până la momentul încheierii activității.
 Același proiect de lege amintit anterior procedează la transferul efectiv de atribuții de la
magistrați la grefieri, transfer care se produce deja de câțiva ani, însă prin legislația de nivel
secundar (cel mai recent exemplu fiind din luna decembrie 2015, când Consiliul Superior al
Magistraturii a adoptat noul Regulament de ordine interioară al instanțelor judecătorești,
transferând atribuția redactării hotărârilor judecătorești către grefierii cu studii superioare juridice).
 Grefierii au exact aceleași interdicții și incompatibilități ca și magistrații, stabilite prin
statutul profesiei (Legea nr.567/2004).
 Necesitatea eliminării inechităților salariale, cu referire expresă la categoria profesională a
grefierilor arhivari și registratori – personal auxiliar de specialitate, a căror salarizare a ajuns în
prezent să fie inferioară personalului conex.
 În condițiile în care profesia de grefier traversează de mai mulți ani un proces amplu
de transformare, prin sporirea atribuțiilor, generalizarea condiției studiilor superioare
juridice și utilizarea efectivă a acestora prin preluarea unor atribuții îndeplinite până recent de
către magistrați (ex: judecătorul de serviciu a fost înlocuit de un grefier, judecătorul însărcinat cu
cartea funciară a fost înlocuit cu un grefier, redactarea hotărârilor judecătorești etc), asistăm la un
paradox extrem de grav, în sensul că poziționarea grefierilor în legea de salarizare unitară este
realizată prin asimilarea acestora cu personalul necalificat sau cu studii medii.

Cu deosebită considerație,
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