
 

 

Ion Popescu - Presedinte Federatia Nationala Sindicala JUSTITIA 

Cuvant de deschidere   

 

Domnule Gabriele Guarda, Presedinte al Uniunii Europene a Grefierilor 

Doamnelor si domnilor ministri, 

Onorata asistenta,  Stimati colegi,  

 

 Am onoarea, ca in numele Confederatiei Sindicale Nationale MERIDIAN si al Federatiei 

Nationale Sindicale JUSTITIA, sa va transmit un calduros salut de “Bun venit”, dumneavoastra domnule 

presedinte Gabriele Guarda si tuturor reprezentantilor tarilor europene prezenti in sala, cu urarea,  sa aveti 

o sedere cat mai placuta si  constructiva in Romania. 

 Salut de asemenea prezenta la acesta manifestare a oficialitatilor din Romania , cat si a celorlalti 

participanti din sistemul judiciar romanesc. 

 

Domnule Presedinte , 

 

 Faptul ca aceasta prima actiune din anul 2007 a E.U.R. se desfasoara acum in Romania, este 

efectul consolidarii relatiilor noastre, ca urmare a afilierii Federatiei Nationale Sindicale JUSTITIA la 

Uniunea Europeana a Grefierilor, in septembrie 2006, cu prilejul vizitei delegatiei noastre la Wels-Austria. 

Impresia dumneavoastra despre colegii romani in urma intrevederii din Austria, cu siguranta a fost un 

factor hotarator care v-a determinat sa ne vizitati intr-un interval de timp relativ scurt. Acest fapt este 

pentru noi toti un prilej de profunda si reala  satisfactie. 

 Iata de ce trebuie sa va multumesc pentru onoarea pe care ne-ati facut-o de a organiza aceasta 

reuniune a E.U.R. in tara noastra, cat si pentru sansa data Federatiei Nationale Sindicale JUSTITIA de a 

intra in marea familie europeana a grefierilor, eveniment care a fost primit cu deosebit interes de membrii 

organizatiei noastre. 

 Permiteti-mi sa folosesc acest prilej pentru a adresa un sincer si calduros “La multi ani “, tuturor 

membrilor E.U.R., conducerii acestei organizatii , pentru cei 40 de ani de activitate  si succese in viitor. 

 

 Stimati participanti, 



 

 Dezbaterea cu tema de larg interes “Calitatea si eficienta in organizarea sistemului de Justitie in 

statele membre ale Uniunii Europene; Contributia grefierilor la acest proces”, este un bun prilej de a 

defini mai concret  ce obiective avem, ce eforturi trebuie sa intreprindem pentru eficientizarea actului de 

justitie, a profesiilor din sistemul judiciar implicat in mod direct in realizarea acestui proces. Iata numai 

cateva provocari , la care, cu siguranta se vor da raspunsuri in cadrul acestei actiuni. 

 Doamnelor si domnilor, 

 

 Federatia Nationala Sindicala JUSTITIA este un partener activ in relatia sa cu Ministerul Justitiei, 

Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Administratiei si Internelor, cu alte institutii ale statului 

implicate in realizarea politicilor cuprinse in capitolul 24 - “Justitie si Afaceri Interne” din Tratatul de 

aderare al Romaniei la Uniunea Europeana” 

 In colaborarea sa cu toate aceste institutii, Federatia Nationala Sindicala JUSTITIA, urmareste cu 

responsabilitate ca  evolutia sistemului judiciar din Romania sa fie insotita de imbunatatirea conditiilor de 

munca ale personalului ce-si desfosoara activitatea in sistem;  normarea echitabila a muncii;  incheierea 

cat mai buna a contractelor colective de munca intre parti;  salarizarea personalului din sistemul judiciar 

din tara noastra raportat si la situatia din statele membre ale U.E.;  pregatirea profesionala continua a 

personalului pe care il reprezentam, astfel incat actul de justitie sa se desfasoare in spiritul si litera legii. 

 Iata de ce, consideram ca atat in aceasta dezbatere, cat si cu prilejul altora pe care E.U.R. le va 

organiza, vom avea posibilitatea de a face un schimb util de informatii, care vor contribui la imbunatatirea 

activitatii noastre viitoare. 

  In incheiere, permiteti-mi sa urez succes tuturor celor prezenti, in buna desfasurare a acestei 

manifestari organizate in Romania.  

 

Va multumesc.  

 


