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Nr. 23/09.03.2017
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,
Având în vedere informaţiile recente din mass-media, potrivit căreia la nivelul
Ministerul Muncii, Familiei şi Justiţiei Sociale a fost finalizat Proiectul Legii
salarizării unitare în sistemul public, proiect ce urmează ca, după discutarea cu
sindicatele ce reprezintă personalul bugetar, să fie pus în dezbatere publică;
Faţă de faptul 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);
Vă solicităm să ne sprijiniţi în participarea reprezentanţilor noştri la discuţiile
ce vor avea loc la Ministerul Muncii, Familiei şi Justiţiei Sociale (sau la Ministerul
Justiţiei), cu privire la Proiectul Legii unice de salarizare în ceea ce priveşte
personalul din ramura de activitate JUSTIŢIE, întrucât altfel ne vom afla în situația
în care cea mai numeroasă categorie de personal din cadrul sistemului de
justiție – grefierii - nu va fi reprezentată și nu va lua cunoștință de discuțiile și
propunerile ce sunt formulate pentru noua lege de salarizare unică, aspect
nefiresc, raportat inclusiv la poziţia publică a Guvernului României de dialog cu
toate sindicatele, referitor la actul normativ menţionat.
Apreciem că faţă de data declarată în mod public de Guvernul României de
intrare în vigoare a Noii Legi de salarizare unitară, respectiv 01 iulie 2017, se
impune evident organizarea, de urgenţă, a unor întâlniri comune, fie la sediul
Ministerul Muncii, Familiei şi Justiţiei Sociale fie la cel al Ministerului Justiţiei, la
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care să participe şi reprezentanţii FNS Projust, în care să fie discutate aspectele din
acest act normativ, cu incidenţă asupra personalului auxiliar de specialitate şi
personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă
acestea.
De asemenea, reiterăm solicitarea pe care v-am transmis-o prin adresa
nr.18/24.02.2017, în sensul organizării unei întâlniri comune între dvs. şi
reprezentanţii FNS Projust, în vederea discutării problemelor menţionate în adresa
anterior menţionată şi identificării unor posibile soluţii.
În acest sens menţionăm că din păcate asistăm în continuare la o amplificare a
problemelor categoriei profesională ce o reprezentăm şi nu o diminuare a acestora,
ceea ce nu va face decât că sporească tensiunile deja existente în acest sistem, cu
evidente consecinţe negative asupra actului de justiţie.
În speranța unei bune colaborări, vă asigurăm, stimate domnule ministru, de
întreaga noastră considerație.
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