
                                                                                                
 

   

 

Nr. 250/SNGJ 

Timișoara, 10 februarie 2020 

 

Către,  

Domnul Av. Dr. Traian Cornel BRICIU 

Decan, 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

 

Stimate domnule decan, 

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, afiliat la Federația 

PUBLISIND (federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate Administraţie publică), 

sindicat care reprezintă mai mult de 50% din personalul auxiliar de specialitate, 

personalul conex şi personalul contractual din cadrul instanţelor judecătorești şi al 

parchetelor de pe lângă acestea, din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism, precum și din cadrul Direcției Naționale 

Anticorupție, 

 

Având în vedere votul Plenului Camerei Deputaţilor din data de 28 ianuarie 

2020, în sensul adoptării proiectului de lege Pl-x nr. 292/2019 privind abrogarea 

dispozițiilor legale care reglementează dreptul la pensia de serviciu al personalului 

auxiliar de specialitate din instanţe si parchete, 

În raport de concluziile întâlnirii reprezentanţilor organizaţiilor sindicale cu 

prim-ministrul României din data de 28 ianuarie 2020, potrivit cărora în săptămâna           

3-7 februarie 2020 trebuia constituit un grup de lucru interministerial pentru analizarea 

inechităţilor salariale si identificarea măsurilor ce se impun a fi adoptate în vederea 

înlăturării acestora,  

Faţă de împrejurarea ca inechităţile salariale trenează de mai bine de 10 ani, iar în 

ultimii 3 ani acestea au fost prezentate tuturor factorilor decidenți, indiferent de 

culoarea politică a acestora sau de cine a ocupat portofoliul la Justiţie, reprezentând una 

dintre revendicările categoriei noastre profesionale, nesoluţionate încă, 

Ținând cont de contextul politic actual și starea de incertitudine cauzată de 

demiterea Guvernului Orban, prin moțiune de cenzură, precum și de hotărârile 

adoptate de Adunările generale ale magistraților, 



                                                                                                
 

   

 

 Față de imposibilitatea centralizării într-un termen scurt a rezultatelor votului 

exprimat în cadrul adunărilor locale sindicale ce au avut loc vineri, 7 februarie 2020, 

pentru ca activitatea instanțelor de judecată și a parchetelor de pe lângă acestea să nu 

fie afectată, 

Corpul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești şi 

al parchetelor de pe lângă acestea vă aduce la cunoștință faptul că în săptămâna          

10-14 februarie 2020 vor fi menținute formele de protest adoptate în data de 29 ianuarie 

2020, în sensul ralierii la formele de protest adoptate de magistraţi în cadrul Adunărilor 

generale ale judecătorilor şi procurorilor la nivelul fiecărei instanţe si unităţi de parchet, 

respectiv suspendarea judecării şi amânarea cauzelor, cu excepția celor urgente. 

 Totodată, vă informăm că, după centralizarea tuturor proceselor-verbale ale 

adunărilor locale sindicale și în raport de rezultatul voturilor exprimate, vă vom 

comunica, cu celeritate, formele de protest ce vor fi adoptate în perioada ulterioară 

acestei date. 

 Înțelegem că formele de protest au generat nemulțumire în rândul colegilor dvs. 

care s-au confruntat cu efectele acestora, însă formele de protest adoptate au fost 

generate de modul în care au acționat politicienii români cu privire la abrogarea pensiei 

de serviciu pentru magistrați și grefieri, care ne-a pus în fața faptului împlinit și ne-a 

determinat să luăm, la rândul nostru, decizii ad-hoc, fără a mai avea timp să 

comunicăm și să anunțăm formele de protest adoptate.  

Nemulțumirile sunt întemeiate pentru că formele de protest nu au fost unitare și 

simultane, iar asta se ”datorează” tot politicului care a premeditat dezbinarea între 

categoriile socio-profesionale și chiar în interiorul fiecărei categorii în parte. 

Apreciem sprijinul manifestat de majoritatea colegilor avocați și vă asigurăm de 

întreaga noastră considerație.  

 

 

 

 

 


