Federatia. Nationala Sindicala PROJUST
COMUNICAT
EMIS LA 11 IANUARIE 2008
Astazi, la sediul Ministerului Justitiei
a avut loc întâlnire a
,
reprezentantilor Federatiei PROmST si doamna Secretar de Stat Katalin Kibedi.
La întâlnire a fost prezent domnul Bogdan Hossu - Presedintele
Cartelului ALF A alaturi de reprezentantii Federatiei Projust, respectiv:
Presedintele Sindicatului Projust Bucuresti
si al Federatiei Nationale
PROmST -doamna Stefania Teleman, vicepresedintii federatiei - doamnele
Mariana Dudu- Vaida (Sindicatul Justitia-Parchet), Carolina Marian (Sindicatul
Liber din Justitie "GREFIERUL"Alba-Iulia),
Maria Olaru (Sindicatul PAJCluj), domnii Eugen Purcaru (Sindicatul Justitia Mehedinti), Raducu Petcu
Clementin (Sindicatul Fortuna Tulcea), Marian Pintilie (Sindicatul personalului
auxiliar Bacau) si domnisoara Viviana Dudas - reprezentantul grupei sindicale
Arad.
Discutiile s-au purtat pe marginea
drepturilor salariale,
reconfirmate prin hotarâri judecatoresti si care nu au fost puse în executare.
Astfel, au fost prezentate datele rezultate din adresele remise de catre ordonatorii
secundari si terti ari de credite (curti de apel si tribunale), din care rezulta ca
sumele alocate de ordonatorul de credite (Ministerul Justitiei) au fost însotite de
instructiuni privind drepturile ce urmeaza a fi platite si categoriile de personal
ce urmeaza a beneficia de aceste plati.
Totodata, conform instructiunilor cuprinse în adresa Ministerului
Justitiei llf. 38063/10.07.2007, ce a fost remisa federatiei, rezulta ca Ministerul
Justitiei a stabilit ordinea platii acestor drepturi, însa nu si categoriile de
personal ce urmau a beneficia de aceste sume conform hotarârior judecatoresti.
S-a convenit ca hotarârile judecatoresti neexecutate sa fie înaintate
Ministerului Justitiei, împreuna cu dovada înregistrarii acestora la ordonatorul
secundar sau tertiar
. de credite. S-a mai adus la cunostinta.. Ministerului Justitiei
ca s-au formulat cereri de plata a acestor drepturi, în baza art. 277 din Codul
Muncii, iar în situatia neplatii acestor drepturi în termenul legal se vor depune
plângeri penale împotriva persoanelor responsabile.
Fata de aceasta împrejurare, doamna Scretar de Stat K.Kibedi a
aratat ca se vor face verificari privind modul în care s-au facut aceste plati si
daca vor fi constate neregulile sesizate, persoanele responsabile vor raspunde
conform legii.
În ceea ce priveste plata primelor de vacanta, s-a adus la cunostinta
federatiei ca urmeaza a se face plati în cursul lunii ianuarie, în baza hotarârilor
judecatoresti, acesta fiind un drept confirmat printr-o decizie a Înaltei Curti de
Casatie si Justitie si ulterior pentru celelelate drepturi recunoscute prin hotarâri
irevocabile. De altfel, Ministerul Justitiei a aratat ca instructiunile privind plata

drepturilor salariale restante au fost date având la baza hotarârile pronuntate de
Înalta Curte de Cssatie si Justiei, respectiv, primele de vacanta, fara a se face
distinctie Între categoriile de personal (magistrati sau personal auxiliar si
conex), sporul anticoruptie si sporul de vechime (cele din urma pentru
magistrati).
Urmatorul punct al discutiei a vizat plata sporului de 10%
(discriminare între categoriile de grefieri), sens În care Ministerul Justitiei a
comunicat ca se afla În lucru o ordonanta prin care se va reglementa acordarea
acestuia tuturor categorii lor de personal auxiliar de specialitate, precum si a altor
drepturi recunoscute prin hotarâri judecatoresti, plata acestora fiind conditionata
de alocarea fondurilor de catre Ministerul Finantelor Publice, sens În care se vor
face demersurile legale. Fata de sporul de 10%, s-a aratat ca situatia este
cunoscuta la nivelul Ministerului Justitiei, În sensul ca exista zone În care
salariul de Încadrare al personalului auxiliar de specialitate este mai mare (cu
procentul indicat), prin includerea în drepturile salariale si ca În acest sens În
toamna anului 2007 s-a promovat recurs În interesul legii.
S-a solicitat Ministerului Justitiei sa faca demersuri pe lânga
Consiliul Superior al Magistraturii privind organizarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate, dat fiind faptul
ca Ministerul Justitiei nu poate solicita marirea schemei de personal pâna la
momentul ocuparii posturilor vacante, precum si pe aspectul normarii muncii
acestei categorii profesionale.

Astfel, hotarârea Federatiei Nationale Sindicale PROJUST a
fost În sensul amânarii deciziei declansarii conflictului de munca pâna la
Începutul lunii februarie 2008, cînd va avea loc urmatoarea Întâlnire cu
Ministerul Justitiei si cînd se va putea confirma sau infirma plata
drepturilor salariale restante, respectiv primele de vacanta.
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