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Nr.4/12.01.2017

Domnului Augustin Lazăr
Procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Stimate domnule procuror general,
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, vă supune atenţiei următoarele:
Urmare discuțiilor purtate de organizația noastră cu ministrul justiției în data
de 10 ianuarie 2017, pentru o aplicare unitară a dispozițiilor privind salarizarea
personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete, vă supunem
atenției o problemă punctuală ce reclamă o rezolvare urgentă: aducerea la același
cuantum a valorii de referință sectorială pentru întregul personal din justiție
și eliminarea oricăror discriminări în aplicarea acesteia între magistrați și
grefieri.
Argumente suplimentare în sprijinul acestei solicitări, enunțate succint:
- Personalul auxiliar de specialitate și conex nu a beneficiat, așa cum în mod
eronat s-a susținut, de majorarea valorii de referință sectorială cu 18% în perioada
2007-2008. Este o idee falsă, singurele indexări negociate și obținute în perioada
respectivă s-au aplicat la cuantumul coeficienților de ierarhizare.
- Personalul auxiliar de specialitate și conex a obținut recunoașterea și
acordarea dreptului la majorarea de 18% prin hotărâri judecătorești irevocabile. În
foarte multe cazuri, hotărârile erau unele comune, adică priveau atât magistrați, cât
și grefieri. Prin lipsa de interes sau abuzul unor conducători de instanțe și parchete,
s-au pus în plată pentru viitor, în majoritatea cazurilor, doar drepturile stabilite în
favoarea persoanelor ce aveau calitatea de magistrat, nu și pentru cei care aveau
altă calitate.
- Există situații în care există în plată hotărâri ce consfințesc majorarea de
18% a valorii de referință sectoriale și pentru personalul de specialitate și conex (a
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se vedea situația de la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul teritorial
Ploiești). De asemenea, există situații în care personalul auxiliar are hotărâri
irevocabile privind aceste majorări care obligă angajatorul la plata acestor drepturi
și pentru viitor, dar conducătorul instituției nu a procedat, în mod abuziv spunem
noi, la punerea în plată (deși nu a existat nicio ezitare la punerea în plată în cazul
magistraților).
- Există deja grefieri care au decizii emise privind majorarea valorii de
referință sectorială (a se vedea decizia nr. 629 din 22 decembrie 2016 a
procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție).
- Decizia Curții Constituționale a României nr.794 din 15 decembrie 2016
clarifică modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor ce vizează acordarea
acestor majorări ale valorii de referință sectorială, stabilindu-se în mod neechivoc
faptul că: nu este relevant faptul dacă persoanele în cauză au sau nu hotărâri
judecătorești favorabile (paragraf 30 din Hotărârea CCR); majorările trebuie
incluse în salariu pentru întreaga familie ocupațională (paragraful 31), deci pentru
familia ocupațională „Justiție”; nu are importantă dacă personalul se află sub
jurisdicția aceluiași angajator, atât timp cât face parte din aceeași categorie
profesională sau familie ocupațională (paragraful 32); la nivelul aceluiași ordonator
de credite (în cazul grefierilor, ordonatorii principali de credite sunt Ministerul
Justiției, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) trebuie
avute în vedere salariile maxime, indiferent de angajator (paragraful 33).
- Este ilogic, ilegal și abuziv ca valoarea de referință sectorială (după cum îi
arată și denumirea, este vorba de întreg sectorul de activitate!) să aibă o valoare
pentru magistrați și o altă valoare pentru grefieri.
Vă adresăm rugămintea, stimate domnule procuror general, să identificați
modul optim de soluționare a acestui diferend și să asigurați aplicarea echitabilă,
uniformă și legală a majorărilor de valoarea de referință sectorială, prin emiterea
deciziilor corespunzătoare și pentru personalul auxiliar de specialitate și
conex din instituția pe care o conduceți și prin informarea unităților
subordonate ce au calitatea de angajator de a proceda în mod corespunzător.
Cu deosebită consideraţie,
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