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Grefierul European vine la Bucureşti 

Introducerea Grefierului European îi va degreva de sarcini pe judecători. Aceasta va fi tema 

centrală a dezbaterilor la Adunarea Generală a Uniunii Europene a Grefierilor (EUR). Este 

pentru prima dată, în 44 de ani, când principalul eveniment statutar al EUR se desfăşoară  

într-o ţară est-europeană, România.  

Adunarea Generală EUR va dezbate “rolul grefierilor având în vedere creşterea volumului de 

sarcini judiciare în sistemele de justiţie din Europa“, aceasta fiind tema oficiala a evenimentului. În 

acest scop Adunarea Generală va discuta Cartea Verde a Grefierului European, iniţiată şi 

promovată de EUR şi cu contribuţia Confederaţiei Sindicale Naţionale MERIDIAN.  

“Grefierul este piesa de legătură dintre cetăţean şi judecător. Procedurile juridice conduse sau 

însoţite de un grefier nu prevăd neapărat un avocat. Prin aceasta cetăţeanul are un acces mai 

rapid, direct şi favorabil la justiţie”, explică preşedintele CSN Meridian, Ion Popescu. 

În România, Ministerul Justiţiei va promova o propunere legislativă de modificare a atribuţiilor 

grefierului, pe baza recomandărilor din Cartea Verde a Grefierului European. 

La sesiunea de deschidere vor participa reprezentanţi ai grefierilor cu funcţii importante în statele 

membre EUR. De asemenea vor fi prezenţi oficiali din Directoratul General pentru Justiţie al 

Comisiei Europene, Ministerul Federal de Justiţie din Germania, Comisia Europeană pentru 

Eficienţă în Justiţie, Asociaţia Internaţională pentru Administrarea Curţilor de Justiţie, Asociaţia 

Europeană a Registrului Funciar. România va fi reprezentată de oficiali ai principalelor instituţii ale 

sistemului juridic, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai CSN MERIDIAN şi FNS JUSTIŢIA.   

Sesiunea de deschidere are loc pe 15 septembrie, orele 9.30 – 13.00, în Bucureşti, hotel Ramada 

Majestic, Calea Victoriei 36-38. Jurnaliştii sunt rugaţi sa confirme participarea în vederea 

acreditării la tel. 021 2125623; 021 3168017/18 sau email: csnmeridian@csnmeridian.ro sau 

csnmeridian@yahoo.ro  cel mai târziu pînă pe 14 septembrie. 
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Extrase din Cartea Verde a Grefierului European 

(proiect în lucru al EUR pe baza căruia se va definitiva statutul grefierului european) 

Grefierii sunt funcţionari din sistemul judiciar, cărora iniţial li se pot încredinţa atribuţii ale 

judecătorului în vederea rezolvării lor în mod independent şi pe proprie răspundere. În cadrul 

instanţelor ei aparţin de nivelul superior de competenţă. Cartea Verde prevede că grefierului i se 

vor transfera atribuţii juridice precum şi sarcini de grefier care ţin de alte instituţii decât cele 

judecătoreşti. Astfel se poate evita supraîncărcarea judecătorilor, constatată în practica judiciară, 

care prelungeşte excesiv procesele şi produce mari deficite de dreptate.  

Introducerea grefierului european deschide justiţiei posibilitatea de a evita risipirea timpului 

judecătorului. Acesta prestează acum şi activităţi de prevenire şi de asistenţă, care nu aparţin 

jurisdicţiei propriu-zise. De exemplu, atribuţii de jurisdicţie voluntară şi executare silită. Pentru o 

justiţie dinamică şi economic eficientă se impune ca judecătorul să se concentreze pe pronunţarea 

deciziilor în cazul litigiilor şi în exercitarea jurisdicţiei penale. Alte atribuţii, care nu sunt neapărat 

judecătoreşti, pot fi delegate unor funcţionari calificaţi din justiţie, eventual către grefieri. Acelaşi 

lucru este valabil şi pentru procurori.  

Care sunt avantajele unei asfel de delegări? 
 

 grefierului i se încredinţează sarcini nejudecătoreşti, evitându-se costurile cu angajarea de 
noi judecători.  

 judecătorii astfel degrevaţi pot să se dedice sarcinilor propriu zise ale unui judecător şi pot fi 
cooptaţi, în domenii care suferă de o supra-încărcare excesivă. Şi în acest caz se evită 
angajarea de noi judecători.  

 prin transmiterea integrală către grefier a unor atribuţii, pot fi evitate rezerve de transmitere 
şi competenţe duble, care în prezent conduc la mari deficienţe în derularea procesului şi 
organizarea instanţelor.  

 sinergiile apar în urma obţinerii, într-o mai mare măsură, a unei eficienţe economice 
procedurale. 

 

Grefierul european trebuie să obţină un nivel de pregătire profesională unitară. Acest lucru poate fi 

obţinut printr-o diplomă de licenţă în drept sau studii echivalente. Angajarea în această profesiune 

presupune în general absolvirea a minimum 3 ani de învăţământ superior de drept specializat. 

Formarea profesională în statele membre UE este foarte diferită. De aceea trebuie armonizată 

pentru obţinerea unei calificări profesionale unitare a Grefierului European: Scopul este ca într-un 

spaţiu juridic unitar, atribuţiile grefierului să fie coordonate de către instanţe. 

În Germania, de exemplu, cei 100 de ani de istorie a justiţiei au arătat că grefierul este un garant al 

onestităţii şi flexibilităţii unor structuri juridice funcţionale. De aceea grefierul poate fi considerat ca 

fiind al doilea pilon al celei de a treia puteri, plasându-l lângă judecători. Şi în acest caz 

introducerea Grefierului european va constitui un factor important de stabilizare a sistemelor 

juridice. 



 

ORGANIZATORI 

 

Uniunea Europeană a Grefierilor – EUR: organizaţie neguvernamentală europeană, înfiinţată la 

6 octombrie 1967. Este compusă din sindicate şi asociaţii ale grefierilor sau ale funcţionarilor din 

justiţie, cu sarcini comparabile cu cele ale grefierilor. EUR are statut consultativ pe lângă Consiliul 

Europei şi are 15 ţări membre cu drepturi depline, în Europa (Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, 

Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg, Norvegia, Polonia, România, Spania, Suedia, 

Olanda). Alte 6 state sunt asociate EUR (Chile, Corea de Sud, Japonia, Mali, Maroc şi Tunisia).  

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN – CSN MERIDIAN: organizație sindicală 

intersectorială, reprezentativă la nivel național în România, implicată constant în activități din zona 

dialogului social și a relațiilor industriale, dar şi în promovarea justiției. 

Federația Națională Sindicală JUSTIȚIA – FNS JUSTIȚIA: organizație sindicală ce reprezintă 

grefieri și alte categorii de personal angajat în sistemul de justiție din România. Este afiliată la CSN 

MERIDIAN şi la EUR.  

 

Documente prezentate în Adunarea Generală  

 Propunerile EUR pentru transferarea unor sarcini de la judecatori la grefieri 

 Propunerea EUR pentru un proiect de recomandare a Consiliului Europei pe tema 
Grefierului European  

 Propunerile EUR pentru un Registru Funciar Unic in Europa 

 Rapoartele vice-preşedinţilor EUR din statele membre ale organizaţiei 

 Mesajului domnului Peter Heesen, Preşedintele Confederaţiei Europene a Sindicatelor 
Independente şi Preşedintele Asociaţiei Germane a Funcţionarilor Publici  

 

Invitaţi străini: 

Eberhard Desch, Ministerul Federal de Justiţiei din Germania  

Amélie Leclercq, Directoratul General pentru Justiţie din cadrul Comisiei Europene  

Jeffrey Apperson, preşedintele Asociaţiei Internaţionale pentru Administrarea Curţilor de Justiţie  

John Stacey, preşedinte al Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei   

Chris Pitt-Lewis, membru al Consiliului de conducere al Asociaţiei Europene a Registrului Funciar 

 

 

 


