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COMUNICAT 

In data de 18.05.2009, la sediul Ministrul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti a avut loc intalnirea 

intre Ministrul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, domnul Catalin Marian Predoiu, Ministrul 
Finantelor, domnul Gheorghe Pogea si reprezentantii FNS JUSTITIA si FNS PROJUST,  unde s-au 

purtat discutii pe marginea solicitarile personalului auxiliar de specialitate si conex exprimate prin 

luarile de pozitie din cursul lunii aprilie-mai 2009. 

In urma discutiilor purtate, Ministrul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, dl.Catalin Marian 

Predoiu impreuna cu  Ministrul Finantelor, dl. Gheorghe Pogea au prezentat reprezentantilor celor 

doua federatii solutii asupra solicitarilor formulate de personalul auxiliar de specialitate si conex, 

respectiv: 

- Plata orelor suplimentare efectuate de la data de 01.11.2008 - la zi, dar si in continuare, va fi 

achitata integral incepand cu data de 01.07.2009, la data imediata fixata pentru plata salariilor; 

- Decontarea contravalorii chiriilor pentru personalul auxiliar de specialitate si conex incepand 

cu luna aprilie 2009; 

- Deblocarea posturilor vacante prin alocarea, incepand cu 01.07.2009, a sumelor necesare 

achitarii salariilor aferente; 

In ceea ce priveste plata sporului de risc si suprasolicitare neuropsihica nediscriminatoriu 
ministrul justitiei Catalin Marian Predoiu si ministrul finantelor Gheorghe POGEA sustin ca se vor 

lua masuri pentru ca sa nu se mai creeze discrepante intre cei ce beneficiaza de acest drept.  
In privinta punerii in plata a hotararilor judecatoresti pentru plata sporului de risc si 

suprasolicitare neuropsihica, ministrul de finante Gheorghe POGEA a solicitat organizatiilor sindicale 
intelegere pentru imposibilitatea actuala de plata a acestuia, fapt motivat de lipsa fondurilor in bugetul 

de stat care sa fie alocate decontarii acestor creante. Ministrul Pogea a sustinut in cadrul intalnirii ca 
posibilitati de achitare a acestor hotarari judecatoresti sunt incepand cu anul 2010. 

Fata de solicitarile organizatiilor sindicale de gasire a unei modalitati de normare a muncii a 

personalului auxiliar si conex din sistemul de justitie, precum si de instituire a unui organ profesional 

al personalului auxiliar de specialitate si conex din cadrul sistemului judiciar, MJLC a aprobat 

infiintarea a doua grupuri de lucru din care fac parte reprezentanti ai ministerului, Consiliului 

Superior al Magistraturii si reprezentanti ai organizatiilor sindicale din sistemul de justitie, a caror 

activitate a debutat cu o prima intalnire in cursul zilei de ieri 18.05.2009. Urmatoarea intalnire a 

grupurilor de lucru este stabilita pentru 25.05.2009. 

 Pentru concretizarea solutiilor inaintate de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si 

Ministerul Finantelor Publice se va organiza in perioada imediat urmatoare, cel tarziu luni 

25.05.2009, o noua intalnire cu reprezentantii federatiilor sindicale din sistemul de justitie. 
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