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Nr. 24/09.03.2017
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,
Revenim la adresa noastră anterioară nr.22/06.03.2017 şi având în vedere şi faptul că,
potrivit ultimelor informații apărute în mass-media, la nivelul ministerului pe care îl conduceţi a
fost finalizat proiectul de lege privind salarizarea personalului bugetar, proiect ce urmează
ca, după discutarea cu sindicatele ce reprezintă personalul bugetar, să fie pus în dezbatere
publică;
Reiterăm solicitarea noastră anterioară de a sprijini interesele categoriei profesionale pe
care o reprezentăm prin facilitarea participării reprezentanţilor organizației noastre sindicale
la discuțiile și întâlnirile de lucru având ca subiect legea unică de salarizare a personalului
bugetar.
Aşa cum am precizat şi în adresa noastră anterioară, organizația noastră sindicală a decis
să nu fie afiliată unei 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 încât 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, Familiei şi Justiţiei Sociale (sau la Ministerul Justiţiei în ceea ce priveşte
categoria profesională pe care o reprezentăm). Astfel, 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.
Vă rugăm să aveţi astfel în vedere aceste aspecte, precum şi argumentele pe care vi le-an
transmis prin adresa nr.22/06.03.2017.
În speranța unei bune colaborări, vă asigurăm, stimată doamnă ministru, de întreaga
noastră considerație.
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