
 

 

 

REUNIUNEA UNIUNII EUROPENE A GREFIERILOR  

 

15-16 MARTIE 2007-BUCUREŞTI (ROMÂNIA)  

 

Raport  

 

Această reuniune a avut un triplu obiectiv. 

 

1) Să fie o ocazie de a întâlni colegii din ramura JustiŃiei a sindicatului român 

MERIDIAN, care  solicită adeziunea lor la EUR odată cu viitorul congres al EUR. 

 

2) Să fie o ocazie de a dezbate lucrările elaborate de către CEPEJ, comisie  în care EUR 

beneficiază de statutul de observator şi a de a culege observaŃiile organizaŃiilor 

membre ale EUR. 

 

3) Să se pună la punct pregătirea congresului EUR care se va desfăşura la STOCKHOLM 

din 29 august până pe 2 septembrie 2007. 

 

Au asistat la reuniune aproximativ 40 de colegi români, cea mai mare parte militanŃi ai 

organizaŃiei lor sindicale, reprezentanŃii organizaŃiilor membre ale EUR: Germania, Austria, 

Italia, Danemarca, Suedia, Spania, FranŃa şi reprezentanŃi ai Lituaniei, ai Bosniei-

HerŃegovina şi ai Sloveniei. 

 



1) Colegii români ai sindicatului român ,,MERIDIAN”- Ramura JustiŃie”, care asistaseră 

la ultima Adunare Generală a EUR în Austria, îşi propuseseră să organizeze această 

reuniune la Bucureşti. 

Ei doreau astfel să consolideze relaŃiile cu EUR şi să contribuie la lucrările EUR pe 

lângă CEPEJ. 

 

Mai mulŃi intervenienŃi au subliniat contribuŃia meseriei de grefieri pentru o justiŃie 

mai independentă şi mai eficientă: reprezentantul Consiliului Superior al Magistraturii, 

Preşedintele Comisiei Juridice a Parlamentului român, Directoarea Şcolii de Grefierii, 

reprezentantul român pe lângă CEPEJ care a prezentat obiectivele CEPEJ şi lucrările 

elaborate, Ministrul JustiŃiei, care a citat progresele realizate în reforma justiŃiei 

române şi proiectele care rămân a fi realizate în ceea ce priveşte grefierii (transferul 

sarcinilor, rol crescut în gestiunea tribunalelor). 

 

2) J.J. KUSTER a asigurat cadrul de dezbatere pentru raportul de la ultima reuniune 

plenară a CEPEJ din 6-8/12/2006. Odată cu această reuniune mai multe rapoarte au 

fost adoptate, în special cele pregătite de grupul de lucru al CEPEJ asupra termenelor 

(Task-Force): 

• compendiu de bune practici 

• analiza termenelor judiciare în statele membre în privinŃa jurisprudenŃei      

CurŃii Europene a Drepturilor Omului. 

• reducerea termenelor judiciare în Ńările din Europa de Nord, care sunt tot atâtea 

documente care prezintă soluŃii şi exemple practice în materie de reducere a 

termenelor judiciare aşa cum au fost ele puse în aplicare în Ńări şi în tribunale, 

sau analiza cauzelor de disfuncŃiune de la caz la caz  de către Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului. 

 

EUR care a participat la grupul de lucru al CEPEJ a avut ocazia să realizeze faptul că în 

special, reducerea termenelor nu poate să fie atinsă decât printr-o muncă de echipă 

(magistrtaŃi-grefieri, Rechtspfleger şi auxiliari ai justiŃiei) şi  menŃionează exemplele de 



proceduri rapide şi eficace ca ordinul de plată aşa cum este cerut de către Rechtspfleger în 

Germania şi în Austria. 

 

Dezbaterea a făcut să reiasă atât printre intervenienŃii români cât şi printre reprezentanŃii 

EUR dificultăŃile pe care le cunosc jurisdicŃiile (penurie a mijloacelor materiale şi umane, 

suprasarcină de lucru…) care sunt tot atâtea cauze de încetineală în proceduri cât şi soluŃiile 

care au putut fi puse în practică, deseori precedate de o largă concertare între administraŃii. 

Nu e mai puŃin adevărat faptul că, colegii români au subliniat condiŃiile de muncă dificile şi 

un nivel de salariu foarte scăzut în privinŃa remunerării în comparaŃie cu magistraŃii. 

 

Programul de activitate al CEPEJ pentru 2007 a fost în continuare abordat. El se desfăşoară  

în jurul axelor (orientărilor) distribuite celor 4 grupe de lucru , care se vor reuni în 2007. 

EUR a obŃinut de la CEPEJ statutul de observator în 3 grupe de lucru (evaluare, calitate, 

Saturn). 

 

• Prima axă (orientare) se defineşte în jurul punerii în practică a instrumentelor 

pentru analiza funcŃionării justiŃiei şi în special analiza şi exploatarea raportului 

,, servicii judiciare europene 2006” în care se găsesc de altfel preŃioase 

informaŃii asupra grefierilor şi Rechtspfleger în Europa, sistemelor şi 

echipamentelor informatice existente în tribunale, competenŃelor bugetare la 

nivelul tribunalelor. Acest studiu va face obiectul proiectelor de cercetare al mai 

multor universităŃi sau instituŃii din Europa. ExerciŃiul va fi din nou reînoit 

pentru 2008 plecând de la datele lui 2006 şi va permite astfel să se urmărească 

evoluŃia serviciilor judiciare din diferite Ńări. 

• A doua axă (orientare) va avea ca obiectiv să faciliteze punerea în aplicare a 

normelor europene în materie de eficacitate a justiŃiei prin cunoaşterea concretă 

şi precisă a termenelor judiciare şi de a dezvolta instrumente permiŃând 

respectarea de către jurisdicŃii a termenelor optime şi previzibile. Grupul de 

lucru s-a constituit în centrul ,,SATURN” pentru gestionarea timpului judiciar şi 

va relua în special raporturile deja existente în materie. 



• A treia axă (orientare) vizează să faciliteze punerea în aplicare efectivă a 

instrumentelor Consiliului Europei în materie de măsuri alternative în 

reglementarea litigiilor, încredinŃat grupului de lucru ,,mediere”. 

• A patra axă (orientare) acordă importanŃă îmbunătăŃirii calităŃii serviciului 

public al justiŃiei şi va fi studiată în sânul unui grup de lucru specific. Are ca 

misiune să colecteze informaŃiile privind metodele de evaluare a calităŃii muncii 

judiciare, de a dezvolta instrumente şi mijloace pentru a o măsura şi elabora 

soluŃii concrete pentru decidenŃii publici şi tribunale. De aici înainte grupul de 

lucru a elaborat o grilă de evaluare bazată pe eficienŃă (în gestiunea cotidiană a 

justiŃiei), independenŃă şi etică (comportament prin care judecătorii şi 

funcŃionarii cu funcŃie juridică contribuie la a face funcŃionarea justiŃiei 

compatibilă cu valorile fundamentale ale democraŃiei), legitimitatea (adică 

încrederea publicului în sistemul judiciar). 

• Ultima axă (orientare) priveşte utilizarea noilor tehnologii ale informaŃiei în 

cadrul tribunalelor pentru a facilita relaŃiile justiŃiabili-justiŃie şi organizarea 

gestiunii activităŃii jurisdicŃionale. O conferinŃă asupra justiŃiei va avea loc în 

acest sens la Bremen în Germania la 29-30 mai 2007. 

Reiese din dezbaterea care s-a angajat, că grefierul/ Rechtspfleger rămâne 

interlocutorul privilegiat al justiŃiabilului în termen de proximitate şi de 

accesibilitate şi că este bine să se sublinieze acest rol preponderent pe lângă 

CEPEJ. 

 

3) Pregătirea congresului EUR de la STOCKHOLM a fost abordată în continuare. Odată 

cu acest congres, a 40 a aniversare a EUR va fi celebrată. Astfel va fi judicios ca un 

mare număr de colegi să poată să participe şi ca, costul pentru participanŃi să nu fie 

prea ridicat. El se va desfăşura din 29 august până pe 2 septembrie 2007. ŞedinŃele de 

muncă se vor desfăşura pe 30 şi 31 august cu intervenŃia autorităŃilor judiciare suedeze 

şi a reprezentanŃilor organizaŃiilor profesionale.Este prevăzută o vizită la tribunale din 

Stockholm. Sâmbăta va fi consacrată unei vizite a Stockholmului şi a împrejurimilor. 

 



BilanŃul acestei reuniuni este extrem de pozitiv graŃie colegilor români care au asigurat 

organizarea (perfectă) şi care au îmbogăŃit dezbaterea asupra eficacităŃii şi calităŃii justiŃiei 

prin reflexiile lor şi experienŃele împărtăşite de către organizaŃiile membre ale EUR păstrând 

în suflet grija de a păstra sau de a ameliora condiŃiile de muncă ale funcŃionarilor care 

lucrează în sistemul de justiŃie. 

 

 

                         

                                                                                  Jean Jacques KUSTER 

                                                                                          


