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București, 8 martie 2019
Către,
Domnul Dumitru COSTIN
Președinte
BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL
Stimate domnule președinte,
Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial, în solidar cu:
Sindicatul SindJust Bihor
Sindicatul Grefierul Alba
Sindicatul Dreptatea Vrancea, organizații sindicale care reprezintă 75% din personalul
auxiliar de specialitate, personalul conex și personalul contractual din cadrul instanțelor
judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, din cadrul Direcției de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și din cadrul Direcției Naționale
Anticorupție, afiliate la Federația PUBLISIND (federație reprezentativă la nivelul sectorului de
activitate Administrație publică) și în colaborare cu
Asociația Grefierilor din România, organizație profesională a personalului auxiliar de
specialitate, constituită la nivel național din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentariști,
grefieri arhivari și grefieri registratori din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe
lângă acestea, organizează
Vineri, 15.03.2019, miting de amploare (1000 de participanți),
între orele 11:00-13:00, în Piața Victoriei.
Motivația acțiunii de protest o reprezintă diminuarea rolului personalului auxiliar de
specialitate din instanțe și parchete la înfăptuirea actului de justiție, lipsa unui statut adecvat al
profesiei care să corespundă nevoilor din instanțe și parchete, condiții de muncă inumane și
degradante, lipsa unei aparaturi tehnice moderne, neaplicarea legii salarizării unitar pentru
întreaga categorie profesională.
SNGJ Dicasterial și organizațiile sindicale și profesionale colaboratoare militeaza pentru
unitate de actiune si cheama alaturi in lupta sindicala toate organizatiile sindicale, toti membrii
de sindicat si toti salariatii interesati sa sustina revendicarile noastre legitime, pentru a lupta
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împotriva inechităților sistemului, drepturi decente dar, mai ales, pentru demnitate profesională.
Trebuie sa facem front comun impotriva discriminarii mai ales cand se materializeaza de la nivel
de guvern.
Personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete reprezintă cea mai numeroasă
categorie profesională din sistem, aproximativ 8000 de persoane, însă, în ultimii 10 ani
drepturile au fost câștigate prin instanță, iar modificările legislative au adus atribuții
suplimentare care ne-au grevat activitatea, mai ales prin transferul unor atribuții administrative
de la magistrați la grefieri, cum ar fi redactarea după model a hotărârilor judecătorești.
Legile succesive de salarizare au poziționat grefierul ca fiind cea mai prost plătită
categorie profesională din sistemul de justiție, astfel că, dacă în anii 2000 salariul unui grefier era
în procent de 70-80% din salariul unui judecător, în prezent, acesta a ajuns să fie în procent de
numai 25-30%.
Mai mult, modificarea regulamentelor interne de ordine interioară, au adus atribuții
numeroase în sarcina grefierilor care au devenit, pe rând, statisticieni, arhivari, informaticieni,
agenți procedurali și chiar factori poștali. Ce este de subliniat, însă, este faptul că aceste
modificări au fost făcute fără consultarea organizațiilor constituite la nivelul profesiei.
Cum sistemul judiciar nu este format numai din judecători și procurori, și cum 80% din
activitatea de judecată și de urmărire penală se desfășoară exclusiv de către personalul auxiliar
de specialitate din instanțe și parchete, prin grija și mijlocirea grefierilor, a venit vremea ca
opinia publică și mass-media să cunoască și să recunoască locul grefierului în înfăptuirea actului
de justiție.
Sistemul de justiție nu este puternic sindicalizat, conștiința sindicală începând să se
contureze, preponderent, în ultimii doi ani, tocmai ca urmare a neajusnsurilor din sistem.
Niciodata nu am amenintat in van si niciodata nu am iesit in strada pentru revendicari
minore. Intotdeauna ne-am mobilizat cand cutitul a ajuns la os, cand toate demersurile normale
au esuat, mereu am facut ceea ce am spus ca facem și vrem să obținem ceea ce solicităm.
Pentru ca nu cerem nimic altceva decat respectarea legii! La fel va fi si acum. Indiferent de
pret, indiferent de cat va dura!
Cătălin TRĂISTARU
Vicepreședinte,
Federația PUBLISIND
0747.02.77.11

