FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ

FEDERAŢIA PROJUST
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 5 sector 4
Parter, camera P.75

Cod fiscal: 22811151
Telefon: 0723.641.877
Fax: 0352.814.059
hhttttpp::////w
ww
ww
w..pprroojjuusstt..rroo//

email: grefieri-owner@yahoogroups.com

16.10.2012

COMUNICAT
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ PROJUST, federaţie reprezentativă naţional la
nivel de ramură - justiţie prin sentinţa civilă nr.6 din 31.10.2008 a Tribunalului Bucureşti,
Ca urmare a invitaţiei din 15.10.2012 a Ministerului Justiţiei, o delegaţie a FNS Projust
se va deplasa în data de 18.10.2012 la Ministerul Justiţiei pentru a participa la o întâlnire
comună cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi cei ai Consiliului Superior al Magistraturii,
în scopul de „punere de acord în ceea ce priveşte prevederile Proiectului de lege privind
personalul de specialitate, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul
justiţiei”.
Dorim să subliniem că această întâlnire are loc ca urmare a solicitării exprese a FNS
Projust nr.26/10.10.2012, având în vedere că au trecut peste 35 de zile de la întâlnirea
anterioară (10.09.2012), perioadă de timp în care Ministerul Justiţiei nu a comunicat nici un
răspuns cu privire la decizia care se impune a fi luată faţă de proiectul de Lege.
Având în vedere obiectul acestei întâlniri, FNS Projust doreşte să precizeze că, în
cadrul acestei şedinţe, va susține în totalitate reintroducerea pensiei de serviciu
pentru personalul de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor, potrivit de
altfel amendamentelor formulate de FNS Projust și comunicate Ministerului Justiției
atât prin adresa nr.22/13.09.2012, precum și prin adresa nr.15/25.05.2012.
Apreciem că Ministerul Justiției a avut tot timpul necesar pentru a formula propriile
amendamente la proiectul de Lege în sensul introducerii pensiei de serviciu pentru
personalul de specialitate, precum și pentru solicitarea avizelor necesare, de la instituțiile
abilitate în acest sens, pentru a le trimite ulterior către Senatul României, în vederea
adoptării proiectului de lege, cu amendamentele anterior menționate.
De asemenea FNS Projust va susţine forma Proiectului de lege, astfel cum a fost
adoptată de Camera Deputaţilor şi se va opune oricărei propuneri de amânare a luării unei
decizii privind acest proiect de Lege, având în vedere importanţa acestuia, inclusiv prin
prisma Mecanismului de Cooperare şi Verificare.
Având în vedere observaţiile anterioare exprimate de Ministrul Justiţiei, precum şi cele
ale Consiliului Superior al Magistraturii, FNS Projust arată că nu va fi de acord cu
propuneri privind schimbarea radicală a Proiectului de lege şi nici nu va accepta
compromisuri ori promisiuni nerealiste, făcute fie cu scopul tergiversării adoptării
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proiectului de Lege, fie al adoptării unei forme a legii contrare intereselor personalului de
specialitate pe care FNS Projust îl reprezintă.
Facem de asemenea observația că au trecut peste 7 luni de la adoptarea Proiectului
de lege de Camera Deputaţilor, perioadă de timp în care Ministerul Justiţiei nu a reuşit să
ia o decizie privind situaţia acestui proiect, deşi acesta se află în procedura de urgenţă.
FNS Projust precizează că a susţinut şi va susţine orice propuneri, atât cu privire la
acest proiect de Lege cât şi faţă de alte acte normative care pot conduce la îmbunătăţirea
activităţii personalului de specialitate, dar care să aibă o bază reală şi legală de
fundamentare.
Vă mulţumim.
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