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Procesul Verbal al Sedintei

Comisiei de Dialog Social

Din data de 21 iunie 2012

Comisiei de Dialog Social

Domnul secretar de stat Ovidiu PUTURA

La sedinta , din data 21 iunie 2012, au participat 

urmatoarele persoane:

1. Domnul Ovidiu PUTURA– secretar de stat – Ministerul Justitiei 

2. Dna Alina RADOI –  director -  Directia Elaborare Acte Normative

3. Doamna Corina GHIZDAVU – director – Directia Resurse Umane

4. Doamna Laura TIGANUCA – director – Directia Financiar – Contabila

5. Dna. Rodica VARZARU – consilier – Directia Elaborare Acte Normative

6. Dna. Melinda POPESCU- STOICA - consilier juridic - Directia Elaborare 

Acte Normative

7. Doamna Arabela PISCOCIU – Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei 

Sociale

8. Dl. Ion ALBU – Confederatia Sindicala Nationala „Meridian”

9. Dl. Lucian VASILESCU – Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din 

România Fratia

10. Dl. Ion MARIN - Confederatia Patronala din Industria României

În data de 21 iunie 2012 a avut loc, la sediul Ministerului Justitiei, sedinta 

Comisiei  de Dialog Social, prezidata de domnul Ovidiu Putura, secretar de stat în 

Ministerul Justitiei.

a deschis lucrarile sedintei, 

multumind partenerilor sociali pentru ca au raspuns invitatiei Ministerului Justitiei de 

participa la sedinta, având ca tema de dezbatere solicitarile formulate de instantele 

judecatoresti privind suplimentarea numarului de posturi de asistenti judiciari. Astfel, 
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domnul secretar de stat precizeaza ca la o prima citire a materialului primit, a 

observat ca datele sunt oarecum neactualizate, întrucâ  toate informatiile se refera la 

lunile noiembrie si decembrie a anului 2011, si prin urmare, prima problema care se 

ridica în sedinta, este chiar aceea de a actualiza dat le pentru a se face analiza la zi 

a situatiei numarului de posturi de asistenti judiciari. De asemenea, domnul secretar 

de stat precizeaza ca, fata de datele de anul trecut, exista o solicitare de 

suplimentare a numarului de asistenti judiciari cu 53    posturi, solicitare facuta de 

17 tribunale, dintre care, din cele 53 de posturi, 20  unt solicitate de Tribunalul 

Bucuresti. Domnul secretar de stat Ovidiu PUTURA mentioneaza ca aceasta 

solicitare este justificata de modul de compunere a completelor de judecata si de 

numarul de cauze din perioada respectiva, dorind totodata sa afle parerea 

participantilor cu privire la situatia existenta si cu privire la materialele primite. 

   

, precizeaza ca suplimentarea numarului de 

posturi de asistenti judiciari este justificata nu numai de numarul de cauze, ci si de 

trenarea litigiilor de munca, în special a celor care au ca obiect acordarea drepturilor 

salariale personalului din sistemul bugetar. Sunt putine complete care judeca litigiile 

de munca, si tocmai de aici si tergiversarea acestor cauze Un litigiu de munca  ar fi 

ideal ca in maxim un an de zile sa fie solutionat, iar celeritatea solutionarii unor a tfel 

de cauze ar însemna si o economie pentru bugetul de stat, lucru care ar putea fi 

evidentiat daca departamentul economic al Ministerului Justitiei ar      un calcul în 

acest sens. Domnul Lucian VASILESCU mentioneaza ca nu stie daca este necesara 

suplimentarea numarului de posturi de asistent judiciar cu 53 de posturi, dar sigur 

trebuie suplimentat numarului actual. Totodata, dumnealui propune ca în solicitarea 

pe care Ministerul Justitiei o va adresa instantelor j decatoresti, sa se ceara si date

cu privire la încarcatura instantelor în privinta litigiilor de dreptul muncii

considera ca trebuie majorat numarul asistentilor judiciari; precizeaza, 

totodata, ca stie mai bine situatia de la Tribunalul Bucuresti unde se lucreaza pe 2 

schimburi, inclusiv în ziua de vineri (cu titlu exemplificativ, mentioneaza ca a fost 

prezent în sala de judecata într-o zi de vineri,  si poate spune ca situatia de acolo 

este pur si simplu dramatica, motiv pentru care, cel p tin la nivelul Tribunalului 

Domnul Lucian VASILESCU, reprezentantul Confederatiei Nationale a 

Sindicatelor Libere din România Fratia

Domnul Ion MARIN reprezentantul Confederatiei Patronale din Industria 

din România,
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Bucuresti, trebuie intervenit de urgenta, pentru a nu se ajunge în situatia în care nu 

se mai poate desfasura activitatea). De asemenea, domn l Ion MARIN doreste sa 

atraga atentia si asupra situatiei existente la nivelul tribunalelor judetene, unde sunt 2 

sau chiar mai putin de 2 asistenti judiciari, cheltuindu-se astfel foarte multi bani prin 

aducerea unor asistenti judiciari de la tribunalele din judetele limitrofe. Confederatia 

Patronala a Industriei din România – COMPIROM are asistenti judiciari în cele mai 

multe judete, mai precis, în 22 de judete. Astfel, lipsa de personal, face ca asistenti 

judiciari de la Constanta sa se duca la Tulcea, cei de la Cluj se duc la Bistrita 

Nasaud, cei de la Cluj se duc la Bihor etc. Tocmai de aceea ar trebui facuta o analiza 

foarte serioasa la nivelul tribunalelor, în ceea ce priveste numarul asistentilor 

judiciari.

mentioneaza ca stie foarte bine 

situatia prezentata, atât aceea cu incompatibilitatile cât si cea cu transportul de la o 

instanta la alta, situatia care genereaza costuri. Din pacate nu exista o analiza a 

acestor cheltuieli, dar, ar fi indicat, sa se realizez    astfel de analiza la momentul la 

care Directia Resurse Umane solicita Curtilor de Apel informatii cu privire la situatia 

posturilor de asistenti judiciari si a completelor specializate în solutionarea cauzelor 

privind conflictele de munca si asigurari sociale. Totodata, domnul secretar de stat 

solicita participantilor la sedinta sa  verifice daca        un fenomen, sau doar sunt 

cazuri izolate la nivelul anumitor tribunale, precum cele din Constanta, Tulcea, 

Vâlcea, pentru a vedea ce cheltuieli genereaza aceasta „plimbare” a asistentilor 

judiciari, între tribunale.

sustine cele precizate de reprezentantul 

Confederatiei Patronale a Industriei din România, cu p       la situatia existenta la 

Tribunalul Bucuresti. 

aminteste ca trebuie avuta în vedere si situatia de la pensii care este mai 

dramatica decât litigiile de munca.

mentioneaza ca aceasta situatie a 

fost deja reglementata prin lege. Guvernul României a  ecunoscut ca s-a calculat în 

mod eronat contributia la sanatate din pensii, prin urma        sta situatie nu mai are 

Domnul secretar de stat Ovidiu PUTURA

Domnul Lucian VASILESCU, reprezentantul Confederatiei Nationale a 

Sindicatelor Libere din România Fratia,

Domnul Ion MARIN reprezentantul Confederatiei Patronale din Industria 

României,

Domnul secretar de stat Ovidiu PUTURA
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cum sa genereze, la momentul actual, litigii noi. Într-adevar sunt si alte litigii în 

domeniul pensiilor, însa, este recomandat sa se analizeze si legislatia care 

genereaza astfel de litigii, sa se gaseasca o solutie care sa contribuie la reducerea 

numarului acestor litigii, deci, sa gasim si alte solutii, nu numai cea a cresterii 

numarului asistentilor judiciari. Domnul secretar de stat Ovidiu PUTURA doreste sa 

afle daca exista date actualizate cu privire la numarul asistentilor judiciari.

, mentioneaza ca nu avem date actuale cu privire la 

numarul asistentilor judiciari, ultima analiza realizându-se la sfârsitul anului 2011, ca 

urmare a intrarii în vigoare a Legii nr.202/2010 privind unele masuri pentru 

accelerarea solutionarii proceselor. Conducerea Ministerului Justitiei, urmare a intrarii 

în vigoare a Legii nr.202/2010, a decis sa se transmita o circulara tuturor curtilor de 

apel  si în functie de volumul de activitate pe care î  au asistentii judiciari si 

constituirea  completelor de judecata ce urmau sa se constituie ca urmare a intrarii în 

vigoare a actului normativ mai sus-mentionat. Am solicitat tuturor curtilor de apel sa 

ne transmita o situatie privind necesarul numarului de posturi de asistenti judiciari 

pentru a putea constitui completele de judecata în sol   onarea litigiilor de munca. 

Astfel, s-a propus suplimentarea numarului de posturi de asistenti judiciari cu 58 de 

posturi. De la centralizarea efectuata la data de 23 d    brie 2011, nu am mai primit 

decât o singura solicitare concreta, în data de 4 mai 2012, de la Tribunalul Ilfov, care 

ne-a solicitat sa se suplimenteze statul de functii cu înca 4 posturi de asistenti 

judiciari. Prin urmare, vom solicita, din nou, curtilo  de apel informatii cu privire la 

situatia posturilor de asistenti judiciari si a completelor specializate în solutionarea 

cauzelor privind conflictele de munca si asigurari sociale, pentru a analiza daca se 

impune sau nu, totusi o suplimentare a statelor de functii. Concluzia la care 

ajunsesem în urma centralizarii acestor situatii, ar f  aceea ca ar fi nevoie de o 

suplimentare cu 62 de posturi, daca luam în considerare si solicitarea Tribunalului 

lfov, un numar „ireal” din punctul meu de vedere, a precizat doamna director Corina 

GHIZDAVU.

mentioneaza ca Ministerul Justitiei 

împreuna cu Comisia de dialog social trebuie sa analizeaze trimestrial volumul de 

activitate al asistentilor judiciari, si prin urmare,  rebuie sa solicitam Curtilor de Apel, 

Doamna Corina GHIZDAVU, directorul Directiei Resurse Umane din 

cadrul Ministerului Justitiei

Domnul secretar de stat Ovidiu PUTURA
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informatii cu privire la situatia posturilor de asiste  i judiciari,la nivelul trimestrului II 

din anului 2012; aceasta solicitare de actualizare nu  rebuie, neaparat, sa aiba în 

vedere numarul litigiilor de munca, ci poate sa fie realizata în functie de  activitatea 

asistentilor judiciari, adica, tribunalele sa ne raspu da cu privire, strict la activitatea 

asistentilor judiciari, si anume: Câti asistenti judiciari au ? Câte cauze au în trimestrul 

I si II ale anului 2012 ? Având si situatia din anul trecut, sigur ca o sa putem face o 

comparatie si atunci sa ne facem o idee de ansamblu, daca exista un fenomen în 

crestere sau în descrestere, iar în functie de aceste          sa luam o decizie.    

mentioneaza ca, într-adevar, aceasta schema este cea 

stabilita din 2005. 

, precizeaza ca schema stabilita în anul 2005 a fost generata de 

argumentele care au stat la baza stabilirii numarului    locuri, si anume numarul de 

litigii. Cu privire la precizarea ca suplimentarea cu    de posturi ar fi ireala, domnul 

Ion ALBU apreciaza ca vorbim de un numar ireal, în sens financiar, pentru ca în 

sensul schemelor organizatorice, constatam lipsa tribu alelor muncii. Totodata, 

domnul Ion ALBU mentioneaza ca a solicitat colegilor sa verifice care      reactia 

celor care sunt prezenti în instanta, ale asistentilor judiciari. Trebuie avut în vedere,

ca argument deocamdata, Legea nr.62/2011, care a produs niste mutatii precum 

„apetitul” salariatilor de a mai actiona în instanta. Sunt convins ca pe legea veche, 

daca ar fi fost în vigoare, ar fi fost mai multe actiu   în instanta. Practic, pe 

procedurile existente în prezent, salariatii nu mai actioneaza în instanta, si de altfel, 

nici noi nu am actionat în acest sens, desi avem calitati procesuale si dreptul de 

interventie. Prin urmare ar trebui sa avem în vedere s  modificari legislative cu privire 

la litigiile de munca; când legea se va modifica, cel putin dintr-o perspectiva, 

echilibrata, deci vom avea o restauratie în legislatia muncii, atunci eventualele 

probleme se vor transa în instanta. Domnul Ion ALBU precizeaza ca s-a încercat 

împreuna cu Consiliul Economic si Social sa se faca un pas, în ideea de a duce jocul 

acesta spre mediatori, sa nu se mai ajunga cu solutionarea cauzelor în instanta, dar, 

institutia medierii nu prea a functionat. Institutia m   erii presupune un efort financiar, 

pe când solutionarea unei cauze în instanta, nu.

Doamna Corina GHIZDAVU, directorul Directiei Resurse Umane din 

cadrul Ministerului Justitiei

Domnul Ion ALBU, reprezentantul Confederatiei Sindicale Nationale 

Meridian
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Domnul secretar de stat Ovidiu PUTURA

Domnul Ion ALBU, reprezentantul Confederatiei Sindicale Nationale 

Meridian,

Domnul secretar de stat Ovidiu PUTURA

Domnul Ion ALBU, reprezentantul Confederatiei Sindicale Nationale 

Meridian

mentioneaza ca aceasta situatie 

poate fi schimbata, având în vedere ca, de curând, a fost aprobata o lege, potrivit 

careia partile dintr-un proces au obligatia sa se prezinte la o sedinta de informare cu 

privire la activitatea si competenta mediatorilor, ceea ce înseamna ca, aceasta 

institutie va functiona cel putin la nivel de informar   Partile vor ajunge în fata 

mediatorilor, vazând care sunt competentele mediatorilor. 

precizeaza ca în concilierea în litigiile cu Ministeru  Muncii, Familiei si 

Protectiei Sociale, nu se întâmpla nimic, mediatorii   u au echilibrat, nu au reusit sa 

stabileasca nimic, mai concret, nu au reusit sa împace partile.

mentioneaza ca aceste lucru s-a 

întâmplat, probabil, pentru ca dumnealor se duc ca si organizatie, si proba     cu o 

presiune din partea organizatiei, e mai greu sa ajungeti la o întelegere cu o institutie, 

care la fel are si ea o presiune în spate si o anumita politica si o strategie. Când se 

duc 2 persoane care stau fata în fata, posibilitatea de mediere poate fi mult mai 

mare. Domnul secretar de stat Ovidiu PUTURA precizeaza ca a dorit sa faca referire 

la mediere doar ca o solutie alternativa care apare si      ligatie, cel putin în faza de 

informare. Daca va functiona sau nu, vom constata ulte ior, însa, domnul secretar de 

stat Ovidiu PUTURA precizeaza ca spera sa functioneze în proportie de 15 – 20 %.

, mentioneaza ca unul din aspectele care îl intereseaz  în mod deosebit 

este ca în materia litigiilor de munca, acestea sa fie solutionate cu celeritate; nu 

trebuie uitat ca este vorba de desfacerea unor contracte de munca, ca în aceasta 

perioada salariatul este lipsit de venituri, si prin u   re, indiferent care este solutia, 

aceasta trebuie pronuntata într-un termen cât mai scurt. De asemenea, doreste sa 

mentioneze ca dupa litigiile în materia asistentei sociale, a pensiilor, vor aparea litigii 

si în materia asigurarilor de sanatate de risc, a acci  ntelor de munca, astfel ca 

trebuie puse în discutie toate riscurile profesionale  e care România le-a agreat ca si 

stat, conventii europene, organizatii internationale si acum sunt prevazute prin 

Hotarâre de Guvern; este un domeniu pe care nu îl cunoastem foarte bine, nu 

stapânim foarte bine tot acel index de riscuri care afecteaza salariatul. Un lucru bun 
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în acest este sens este ca Inspectia Muncii a început sa se  cupe si de zona 

riscurilor profesionale. 

precizeaza ca este foarte 

important sa vedem unde sunt problemele, sa le rezolva , pentru ca aceste 

probleme devin probleme-cauza si de aici se ajunge la situatia în care trebuie ne 

judecam pentru orice problema. Or, decât sa ne judecam   ntru fiecare problema de 

genul acesta, sa vedem un pic unde sunt cauzele si sa    rezolvam. Astfel, în 

vederea remedierii acestor probleme, domnul secretat de stat Ovidiu Putura 

recomanda partenerilor sociali sa vina cu propuneri co          nd în vedere ca sunt 

reprezentantii unor organizatii sindicale si patronale puternice, organizatii care 

cunosc foarte bine nemultumirile legislative ale oamenilor pe care-i reprezinta. 

Important este sa gasim solutii legislative pentru rez  varea acestor nemultumiri, si 

poate în aceasta situatie nu vom mai discuta de suplimentarea numarului de asistenti 

judiciari.

mentioneaza ca un alt argument care sta 

la baza solicitarii de a suplimenta numarul actual al    stentilor judiciari este si 

propunerea legislativa potrivit careia tot ceea ce înseamna cauze de asigurari sociale  

sa fie trecute în competenta completelor de judecare a litigiilor de munca, ceea ce 

înseamna o încarcatura extrem de mare pentru aceste co plete.

mentioneaza ca a fost retinuta 

opinia partenerilor sociali si anume ca sunt în favoarea suplimentarii numarului 

asistentilor judiciari. Domnul secretar de stat precizeaza ca Directia Resurse Umane 

din cadrul Ministerului Justitiei va solicita Curtilor de Apel informatii cu privire la 

situatia posturilor de asistenti judiciari si a completelor specializate în solutionarea 

cauzelor privind conflictele de munca si asigurari sociale, urmând ca aceste situatii, 

imediat ce sunt primite si centralizate, sa fie dezbat te în cadrul Comisiei de Dialog 

Social. De asemenea, se va face si o analiza financiara a ceea ce presupune 

suplimentarea numarului asistentilor judiciari. De ase  nea, domnul secretar de stat 

Ovidiu PUTURA adreseaza rugamintea partenerilor sociali de a cere si dumnealor, 

de la asistentii judiciari, aceste informatii pe care Ministerul Justitiei le va cere de la 

Curtile de Apel.

   Domnul secretar de stat Ovidiu PUTURA

Domnul Lucian VASILESCU, reprezentantul Confederatiei Nationale a 

Sindicatelor Libere din România Fratia,

Domnul secretar de stat Ovidiu PUTURA
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