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Doamnelor şi Domnilor, 

Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

 

Se spune că un acuzat i-a scris unui judecător următoarea cerere: dacă tot mi-aţi găsit un avocat 

din oficiu foarte bun, vă rog să-mi găsiţi şi un martor foarte bun. Aceasta este o anecdotă clasică 

despre justiţie, căreia i-aş aduce un amendament: acuzatul trebuia să ceară un grefier foarte bun. 

Pentru că grefierul este o piesă de legătură între judecător şi cetăţean, prin care cel din urmă 

are un acces mai rapid, mai direct şi mai favorabil la justiţie.  

 

Justiţía este adevărul în acţiune, spunea un fost premier britanic acum mai mult de un secol şi 

jumătate. Adevărul este că grefierul, prin ceea ce consemnează, ţine pasul cu judecătorul şi, deci, 

ţine pasul cu justiţia. Dacă grefierul greşeşte, preţul poate fi libertatea unui om. În timpul 

procesului o eroare se poate repara. După redactarea deciziei finale, nu se mai poate face nimic. 

Acesta e grefierul nostru, cel care întocmeşte dosare, pregăteşte procese şi redactează încheierile 

de şedinţă. El poate să facă mai mult decât atât, dacă va deveni grefier european. Este 

principalul motiv pentru care ne aflăm astăzi, aici.  

 

Cu această ocazie, doamnelor şi domnilor!, în calitate de gazdă, doresc să vă salut şi să le 

mulţumesc celor care au onorat invitaţia noastră, sosiţi din România sau din străinătate. Suntem 

foarte satisfăcuţi că o temă atât de importantă se dezbate la noi acasă şi anume: grefierul 

european care îi va degreva de sarcini pe judecători. Dealtfel, este pentru prima oară în 44 de 

ani, când principalul eveniment statutar al EUR se desfăşoară  într-o ţară est-europeană.  

Alegerea României ne arată că organizaţia noastră sindicală de profil, afiliată la EUR, a trecut 

proba maturităţii organizatorice. E suficient să vă uitaţi în mapa de conferinţă ca să vă lămuriţi în 

privinţa experienţei noastre organizatorice. Ne-am adaptat rapid la principiile şi obiectivele 



Uniunii Europene a Grefierilor. Este mult mai uşor să ne identificăm nivelul de aspiraţie când 

suntem acceptaţi ca parteneri, într-o instituţie ca EUR. Din păcate, în România, partenerii sociali 

sunt trataţi în continuare doar cu titlu consultativ.  

Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, la care este afiliată Federaţia Sindicală Naţională 

JUSTIŢIA, constată că EUR trezeşte interes şi dincolo de graniţele Europei. Colegii din Coreea de 

Sud şi Japonia sunt prezenţi aici. Îi salutăm şi ne exprimăm consideraţia pentru modul exemplar în 

care poporul japonez face faţă marilor încercări prin care a trecut în acest an.  

 

Doamnelor şi Domnilor! 

 

Dacă noi nu avem grijă de justiţie, nici justiţia nu va avea grijă de noi. Cartea Verde a 

Grefierului European este o parte esenţială a preocupărilor noastre pentru justiţie. Promovată şi cu 

contribuţia CSN MERIDIAN, Cartea Verde prezintă oferta profesionistă a grefierilor, faţă de tot 

mai numeroasele sarcini ale instanţelor.  

Prin transferarea unor atribuţii către grefier, judecătorul se poate concentra pe pronunţarea 

deciziilor. Astfel se evită suprapunerile de competenţe, se scurtează termenele de judecată şi 

dispare nevoia de suplinire a personalului. Justiţia devine mai eficientă şi cetăţenii îşi sporesc 

încrederea în ea. Acestea au fost argumente suficiente pentru ca grefierul european să fie deja 

introdus în unele ţări.  

În România, Ministerul Justiţiei are intenţia salutară de a promova în Guvern o lege care adaptează 

profesia de grefier şi administrator de tribunal, pe baza recomandărilor din Cartea Verde. Contăm 

pe materializarea acestei intenţii şi pe sprijinul tuturor celor care lucrează în sistemul juridic 

românesc, pentru promovarea proiectului legislativ. Contăm şi pe buna credinţă a celor din sistem 

care au ezitări în a considera că grefierul poate deveni al doilea pilon al celei de a treia puteri în 

stat. Un grefier european înseamnă un cap mai limpede pentru judecător şi mai multă dreptate 

pentru cetăţean.  

 

Vă mulţumesc! 

 


