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Nr.17/21.03.2016
CĂTRE
SENATUL ROMÂNIEI
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări
Subscrisa FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ PROJUST, federaţie reprezentativă
naţional la nivel de ramură – justiţie reprezentând interesele personalului auxiliar şi ale personalului
conex din instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea,
Vă înaintează alăturat tabelele conținând un număr de peste 6700 de semnături ale
personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor din România (dintr-un
total de aproape 9000 de posturi existente la nivel național) care au răspuns apelului organizației
noastre profesionale de a reacționa față de neimplicarea Ministerului Justiției în finalizarea
procesului legislativ de adoptare a proiectului de Lege privind Statutul personalului de
specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea (L700/2011),
în special în ceea ce privește introducerea amendamentului privind eliminarea condiției de vârstă la
acordarea pensiei de serviciu, astfel cum prevedea reglementarea în vigoare până în anul 2010,
soluție legislativă ce a fost propusă și de către Comisia dumneavoastră.
Vă adresăm rugămintea personalului pe care îl reprezentăm de a considera adoptarea unui
raport favorabil care să țină seama de soluția legislativă rezultată din forma adoptată de Camera
Deputaților, în sensul gestionării carierei profesionale a personalului de către Ministerul Justiției,
inclusiv coordonarea Școlii Naționale de Grefieri, cu amendamentul suplimentar al eliminării
condiției de vârstă, ci menținerea doar a celei de vechime neîntreruptă în profesie, în ceea ce privește
acordarea pensiei de serviciu categoriei noastre profesionale, luând în considerare, în principal,
reglementarea identică (în vigoare și în prezent) cu cea a magistraților în ceea ce privește
incompatibilitățile și interdicțiile cărora trebuie să ne supunem.
Cu considerație,
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