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Catre 
 
              Ministrul Muncii si Justitiei Sociale 

              Doamna Lia Olguta VASILESCU  

               

               
 

Stimata doamna ministru,  

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, concomitent cu transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului la angajați, aducem la 

cunoștință faptul că, pentru personalul auxiliar de specialitate cu vechime mai mare de 15 ani în muncă și 
în funcție, prin aplicarea majorării de 25% începând cu data de 1 ianuarie 2018, se depășește limita prevăzută 
de art. 25 din Legea nr. 153/2017 (salariul de bază prevăzut pentru anul 2022), iar consecința directă a aplicării 
acestui text de lege o reprezintă faptul că, pentru această categorie de personal, creșterea salarială efectivă nu 
va fi de 25% și nici nu va acoperi transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului la angajat, în 

fapt, având loc o scădere a salariului net cu sume cuprinse între 36 și 500 lei. 

 În acest context, apreciem că ne aflăm în fața unei duble discriminări, pe de o parte, întrucât creșterea 

salarială de 25% nu operează și pentru această categorie de personal, astfel cum operează pentru restul 
categoriilor din sistemul bugetar, iar, pe de altă parte, pentru că, în urma plafonării salariului de bază prin 
raportare la salariul prevăzut pentru anul 2022, acestei categorii de personal îi este diminuat salariul net și nici 

nu va mai beneficia timp de 5 ani de o creștere salarială. 

 Raportat la cele anterior precizate, am solicitat Ministerului Justiţiei o inițiativă legislativă pentru 
elaborarea unei ordonanțe de urgență în vederea reanalizării grilei de salarizare prevăzută în Anexa V pentru 
familia ocupațională de funcții bugetare ”Justiție” în ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate și 
conex, sub aspectul majorării cuantumului salariului de bază prevăzut pentru anul 2022. 

 Fundamentăm solicitarea având în vedere faptul că, în anul 2017, pentru această categorie de personal, 
au fost recunoscute drepturi salariale acordate prin hotărâri judecătorești încă din anul 2008, ca efect al 



modului greșit de calcul al salariilor, respectiv nu a fost avută în vedere aplicarea valorii de referință sectorială 
de 405 lei, respectiv 445,5 lei și uniformizarea salariilor potrivit legilor de salarizare succesive. 

 Precizăm faptul că această situaţie a generat tensiuni și nemulțumiri în cadrul instanțelor judecătorești 
și al parchetelor de pe lângă acestea, iar personalul auxiliar de specialitate din aproximativ 70% din 

instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, precum și Structurile teritoriale și Birourile 

Teritoriale ale Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a 

protestat față de scăderea salariilor personalului cu vechime în funcție și muncă mai mare de 15 ani, cu sume 
cuprinse între 36 și 500 lei prin purtarea unei banderole albe pe braț pe parcursul întregii activități 
desfășurate în data de 1 februarie 2018, fără a afecta activitatea instanţelor/parchetelor sau programul de 

lucru cu justiţiabilii. 

 Având în vedere declarația de presă a ministrului justiţiei în care a recunoscut că salariile vor 
scădea, faptul că nu s-a adoptat o măsură care să împiedice acest fapt, precum și pasivitatea de care a dat 

dovadă domnia sa față de problemele cu care se confruntă această categorie profesională, vă informăm 

că, începând cu data de 2 februarie 2018 această formă de protest va continua și ar putea conduce la 

întreruperea temporară a activității, dacă, în zilele ce urmează nu veți convoca, de urgență, organizațiile 

profesionale și sindicale reprezentative ale profesiei (respectiv, Asociația Grefierilor din România și 
Federația Publisind) pentru soluţionarea problemelor. 

 Precizăm faptul că delegaţia ce va participa la discuţii va fi formată din domnul Ştefan Teoroc – 
Preşedintele Federaţiei Publisind şi domnul Cătălin Trăistaru – Preşedintele Sindicatului Naţional al Grefei 
Judiciare. 

  

 

 
 
Cu deosebita consideratie 

 
PRESEDINTE 

STEFAN TEOROC 


