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Nr. 9/25.01.2017
Către,

PRIM-MINISTRUL GUVERNULUI ROMÂNIEI
Domnul Sorin Mihai Grindeanu
Spre ştiinţă:
MINISTRULUI JUSTIŢIEI - Domnul Florin Iordache
MINISTRULUI FINANŢELOR PUBLICE - domnul Viorel Ştefan
Subscrisa FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ PROJUST,
federaţie reprezentativă la nivel naţional pentru personalul din cadrul instanţelor şi
parchetelor din România,
Având în vedere că în prezent se lucrează la elaborarea bugetului de stat pe
anul 2017;
Faţă de prevederile Deciziei nr. 794/2016, pronunţată de Curtea
Constituţională la data de 15.12.2016, publicată în Monitorul Oficial nr.
2019/21.12.2016, partea I, decizie definitivă si general obligatorie, referitoare la
recunoaşterea valorii de referinţă sectoriale unice la nivelul familiei ocupaţionale
„Justiţie”;
Având în vedere că angajatorii noştri au fost informaţi încă din decembrie
2016 cu privire la prevederile Deciziei nr. 794/2016 a Curţii Constituţionale,
precum şi faţă de împrejurarea că FNS PROJUST a solicitat acestora să procedeze
la emiterea deciziilor cu privire la salarizarea potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare;
întrucât la data de 10.01.2017 a avut loc o întrevedere între Ministrul
Justiţiei şi reprezentanţii organizaţiei noastre sindicale, în cadrul căreia au fost
purtate discuţii cu privire la aspectele salariale prin prisma prevederilor Deciziei
nr. 794/2016, respectiv aplicarea valorii de referinţă sectorială unică la nivelul
familiei ocupaţionale „Justiţie”;
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Ţinând seama că în şedinţa din 17.01.2017, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a recomandat ordonatorilor de credite, în raport de Decizia
nr.794/15.12.2016 a Curţii Constituţionale, ca în cadrul aceleiaşi categorii
profesionale şi familiale ocupaţionale să nu existe o salarizare diferită,
raportată la mai multe valori sectoriale, valoarea de referinţă sectorială fiind
o constantă, astfel că, diferenţele de salarizare în cadrul familiei ocupaţionale
„Justiţie” trebuie să rezulte exclusiv din coeficienţii de multiplicare specifici
fiecărei funcţii şi grad, care se aplică valorii de referinţă sectorială maximă, aflată
în plată, de 405 lei, la care se adaugă majorarea de 10% prevăzută de Legea nr.
293/2015:
Faţă de împrejurarea că Ministerul Justiţiei nu a răspuns în nici un mod
adreselor transmise de către FNS PROJUST cu privire la aplicarea corectă şi în
concordanţă cu dispoziţiile legale a valorii de referinţă sectorială, sens în care
ataşam adresele noastre cu nr. 2/11.01.2017, 6/17.01.20172017 şi 7/19.01.2017;
Având în vedere adresa nr. 2/1244/19.01.2017 a Ministerului Justiţiei,
transmisă Consiliului Superior al Magistraturii, comunicată preşedinţilor Curţilor
de Apel, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, secretarului general al
Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Finanţelor prin care se aduce
la cunoştinţă că în proiectul de buget pentru anul 2017, transmis Ministerului
Finanţelor Publice s-au inclus fondurile pentru achitarea drepturilor salariale pentru
magistraţi, raportate la o valoare de referinţă sectorială de 405 lei, la care se
adaugă majorarea de 10% prevăzută de Legea nr. 293/2015, fără a se include
sumele necesare pentru plata salariilor în raport de acelaşi nivel al valorii de
referinţă sectorială si pentru personalul auxiliar de specialitate si conex;
Vă facem cunoscut că în cadrul personalului auxiliar de specialitate şi conex
din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea există o
nemulţumire profundă faţă de modul de aplicare a dispoziţiilor legale în materia
salarizării acestor categorii de personal, aspect ce va conduce, iminent, Ia
declanşarea unor forme de protest.
Totodată, vă facem cunoscut faptul că în cursul zilei de astăzi 25.01.2017, a
fost transmisă o nouă adresă Ministrului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie - adresa nr. 8/25.01.2017, prin care informam asupra
iminenţei declanşării formelor de protest faţă de modul discreţionar de interpretare
şi aplicare a dispoziţiilor legale, precum şi cu privire la faptul că Federaţia
A
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Naţională Sindicală PROJUST urmează a contacta mass-media cu privire la
aspectele anterior menţionate.
De asemenea, vă informam că vom recurge la toate acţiunile legale în
vederea respectării drepturilor acestor categorii, drepturi ce decurg din lege şi care
sunt încălcate abuziv. Totodată, va facem cunoscut că suntem în imposibilitatea de
a gestiona eventuale forme de protest spontan ce se pot declanşa la nivelul
instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.

Cu deosebită consideraţie,

ŞTE,
PREŞEDINTE EXECUTIV,
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