
PROTOCOL 
PRIVIND 

SOLUŢIONAREA REVENDICĂRILOR FORMULATE DE 
FEDERAŢIILE SINDICALE ALE PERSONALULUI AUXILIAR  

DE SPECIALITATE ŞI CONEX  
DIN CADRUL INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI 

 
 
 
Încheiat la data de ……………… 2009 între: 
 
MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, 
 
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ „PROJUST” ŞI 
 
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ „JUSTIŢIA”. 
 
 

Având în vedere faptul că în bugetul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti (MJLC) pe 
2009, aprobat prin Legea nr.18/2009 a bugetului de stat, nu au fost prevăzute sumele necesare 
pentru plata orelor suplimentare efectuate de grefieri, plata arieratelor potrivit Ordonanţei de 
Urgenţă ale Guvernului nr. 75/2008 şi a Ordonanţei de Urgenţă ale Guvernului nr.  225/2008, 
sumele necesare pentru plata pe tot parcursul anului a sporului de 50% de risc şi suprasolicitare 
neuropsihică, 
 

Constantând că această împrejurare a produs nemulţumirea organizaţiilor sindicale ale 
personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti, 
 

Luând act de solicitările organizaţiilor sindicale semnatare, 
 

Plecând de la intenţiile şi eforturile MJLC de a soluţiona favorabil revendicările formulate, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, 
 

Pe baza rezultatelor discuţiilor dintre MJLC şi MFP din data de 24 aprilie 2009 în legătură cu 
solicitările formulate de organizaţiile sindicale ale personalului auxiliar de specialitate şi conex din 
cadrul instanţelor judecătoreşti, 

 
Pe baza discuţiilor dintre MJLC şi federaţiile naţionale sindicale ale personalului auxiliar de 

specialitate şi conex, desfăşurate la 11 mai 2009, 
 

Părţile semnatare ale prezentului protocol au convenit stabilirea următoarelor acţiuni/măsuri 
necesare pentru soluţionarea revendicărilor formulate de cele două organizaţii sindicale ale 
personalului auxiliar de specialitate şi asigurarea bunului mers al sistemului judiciar în perioada 
imediat următoare: 
 

I. Plata orelor suplimentare 
 
Art. 1   - Orele suplimentare efectuate de personalul auxiliar de specialitate, în perioada 

noiembrie 2008 – decembrie 2009 se vor plăti în condiţiile prezentului protocol, pe baza 
evidenţelor nominale întocmite la nivelul fiecărei instanţe judecătoreşti, cu respectarea dispoziţiilor 
OG. nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei şi ale 
Contractului colectiv de muncă al personalului auxiliar de specialitate, în vigoare. 
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Art. 2 – MFP va deschide credite bugetare MJLC pentru plata orelor suplimentare prevăzute 

la art. 1, în condiţiile prevăzute în prezentul protocol. 
 

Art. 3 – (1) MJLC va efectua virări de credite bugetare în cadrul Titlului „Cheltuieli de 
personal” în vederea asigurării fondurilor necesare la alineatul ”Ore suplimentare”. 
 (2) MJLC va aloca creditele bugetare necesare pentru plata orelor suplimentare efectuate de 
personalul auxiliar de specialitate, în perioada noiembrie 2008 – decembrie 2009, pe baza 
evidenţelor nominale întocmite la nivelul fiecărei instanţe judecătoreşti. 

(4) Deschiderile creditelor se vor face pe baza evidenţelor nominale de la alin. (2) şi se vor 
înainta MFP în conformitate cu prevederile legale. 
 

Art. 4 – MJLC va dispune ca ordonatorii secundari şi terţiari să ia măsurile necesare pentru 
compensarea orelor suplimentare efectuate de personalul auxiliar de specialitate, cu timp liber 
corespunzător, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind 
salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei. 
 

Art. 5 – MFP va asigura fondurile necesare pentru plata orelor suplimentare potrivit art. 1 – 4 
din prezentul protocol, începând cu luna iulie 2009, dată de la care se pot face virări de credite 
bugetare potrivit art.47 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 
 
II. Decontarea chiriilor  
 
Art. 6 – Personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex din cadrul instanţelor 

judecătoreşti, care au dreptul la compensarea diferenţei dintre chiria datorată pentru o locuinţă de 
serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită pe baza contractului de închiriere încheiat în condiţiile legii, 
beneficiază de decontare în limita plafonului lunar, stabilit la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului 
Bucureşti, pentru localităţile în care funcţionează instanţe judecătoreşti şi parchete, potrivit Ordinului 
comun nr. 1397/C/11.05.09. 

 
 
III. Ocuparea posturilor vacante 
 
Art. 7. – MJLC va efectua toate demersurile necesare pentru obţinerea resurselor financiare 

necesare ocupării posturilor vacante, cu respectarea dispoziţiilor OUG nr. 34/2009 şi cu începere 
din trimestrul IV al anului 2009. 

 
 
IV. Normarea muncii: 
 
Art. 8 – (1) MJLC va analiza solicitarea formulată de organizaţiile sindicale privind normarea 

muncii pentru categoria personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti, 
sens în care va constitui, în cursul lunii mai 2009, un grup de lucru format din reprezentanţi ai 
MJLC, CSM şi ai celor două federaţii sindicale semnatare. 

(2) Grupul de lucru constituit potrivit alin. (1) va formula propuneri concrete în ceea ce 
priveşte fezabilitatea normării muncii personalului auxiliar de specialitate, acurateţea realizării sale 
şi opţiunile practice posibile, ţinând seama de atribuţiile MJLC de ordonator principal de credite în 
sistemul justiţiei şi de competenţele atribuite prin lege CSM. 

 
V. Ordinul Grefierilor 
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Art. 9.- (1) MJLC va constitui în cursul lunii mai 2009 un grup de lucru format din 
reprezentanţi ai MJLC, CSM şi ai celor două federaţii sindicale semnatare, grup care va proceda la 
analizarea dispoziţiilor legale în vigoare (Legea nr. 567/2004 şi alte acte normative incidente), 
relevante pentru proiectul de act normativ a cărui adoptare este necesară pentru înfiinţarea 
Ordinului Grefierilor, conform propunerii formulate de FNS PROJUST. 

(2) Grupul de lucru constituit potrivit alin. (1) va formula propuneri concrete de modificare a 
dispoziţiilor legale în vigoare şi principiile de reglementare, necesare în acest sens. 

 
VI. Executarea hotărărilor judecătoreşti 
 
Art. 10. – MJLC şi MFP vor conveni în luna mai 2009 şi vor supune discuţiei Guvernului 

modalităţile concrete pentru plata sumelor stabilite prin hotărârile pronunţate de instanţele 
judecătoreşti, în raport cu resursele bugetare disponibile şi potrivit unui calendar care să facă 
posibilă executarea treptată şi definitivă a obligaţiilor statului. 

 
VII. Dispoziţii finale 
 
Art.11 – Federaţiile sindicatele ale personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul 

instanţelor judecătoreşti vor înceta orice manifestare de protest sau de perturbare a activităţii 
instanţelor de judecată sau parchetelor.  
 

Prezentul protocol este încheiat în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI 
___________________________________ 
 
 
SECRETAR DE STAT GABRIEL TĂNĂSESCU 
 
 
 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
___________________________________ 
 
 
 
SECRETAR DE STAT GHEORGHE GHERGHINA 
 
 
 
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ „PROJUST” 
____________________________________ 
 
 
 
 
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ „JUSTIŢIA” 
____________________________________ 
 


