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CAPITOLUL I
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ÎN CADRUL
RĂSPUNDERII JURIDICE

Secţiunea 1. Conceptul de răspundere juridică
1.1. Noţiune
Răspunderea juridică este atrasă în situaţia în care
individul are un comportament ilicit prin încălcarea
prevederilor normelor juridice.
Dintr-o perspectivă mai largă se poate aprecia că
răspunderea juridică este o parte specifică a ideii de
responsabilitate socială în conformitate cu care, fiecare om
trebuie să îşi asume faptele sale şi să suporte consecinţele
lor1 .
Într-o altă opinie2, răspunderea juridică a fost definită
ca “un raport statornicit de lege, de norma juridică, între
autorul încălcării normelor juridice şi stat, reprezentat prin
agenţii autorităţii, care pot să fie instanţele de judecată,
funcţionarii de stat sau alţi agenţi ai puterii publice.
Conţinutul acestui raport este complex, fiind format în
1

N. Popa, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1996,
p.202.
2
I. Craiovan, Tratat de teoria generală a dreptului, Ediţia a II-a revăzută
şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p.432.
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esenţă din dreptul statului ca reprezentant al societăţii de a
aplica sancţiunile prevăzute de normele juridice persoanelor
care încalcă prevederile legale şi obligaţia acestor persoane
de a se supune sancţiunilor legale în vederea restabilirii
ordinii de drept”.
În doctrină3 se fac diferenţieri între răspunderea
juridică şi răspunderea politică, între răspundere şi reparaţie
cât şi între răspundere şi sancţiune.
În ceea ce priveşte răspunderea juridică şi răspunderea
politică, se consideră că răspunderea juridică implică ideea
de vinovăţie şi de încălcare a dreptului, în schimb
responsabilitatea politică nu este neapărat angajată datorită
unor comportamente contrare dreptului.
Cu privire la relaţia dintre răspundere şi reparaţie,
pornind de la faptul că termenul „responsabilitate” vine din
latinescul spondeo, care în dreptul roman, însemna obligaţia
solemnă a debitorului faţă de creditorul său de a-şi îndeplini
prestaţia asumată prin contract, unii autori au concluzionat că
noţiunii de responsabilitate în general şi de responsabilitate
civilă, în special, trebuie să i se dea sensul de obligaţie în
reparaţiune4.
Având în vedere că dreptul civil are un rol
predominant în sistemul de drept, se tinde să se facă o
legătură între răspundere şi ideea de reparaţie pecuniară.
Conform doctrinei majoritare, această viziune este însă prea
restrânsă. În primul rând, această confuzie duce la
identificarea răspunderii juridice cu sancţiunea, ceea ce este
greşit. În al doilea rând, obiectivul prim al oricărei acţiuni în
3

A se vedea în acest sens D. C. Dănişor, I. Dogaru, Gh. Dănişor, Teoria
generală a dreptului, Ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008,
pp. 537 -538.
4
Gh. Boboş, Teoria generală a dreptului, Editura Dacia, Cluj, 1994,
p.258.
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responsabilitate este de a obţine, în favoarea persoanei
lezate, o restitutio in integrum, adică o ştergere a tuturor
consecinţelor violării dreptului şi o repunere în situaţia
anterioară. Reparaţia pecuniară intervine doar în subsidiar,
dacă această restituţie in integrum nu este posibilă5.
Se apreciază6 că între răspunderea juridică şi
sancţiunea juridică se instituie relaţii complexe. Astfel,
sancţiunea juridică apare ca o premisă a instituţiei
răspunderii juridice, deoarece răspunderea juridică are ca
temei încălcarea normelor juridice dotate prin excelenţă cu
sancţiuni juridice. Apoi, sancţiunea juridică constituie aşa
cum am arătat, obiectul răspunderii juridice, ea aflându-se la
capătul acesteia ca scop, ca finalitate a răspunderii juridice.
Din această perspectivă, răspunderea juridică apare ca un
cadru juridic de realizare a sancţiunii juridice. Nu de fiecare
dată în mod automat, întrunirea condiţiilor răspunderii
juridice, conduce la executarea sancţiunii juridice. Aşa de
exemplu, în materie penală, graţierea are ca efect înlăturarea
în total sau în parte a executării pedepsei ori comutarea
acesteia în alta mai uşoară. Poate de asemenea, interveni
prescripţia executării pedepsei sau prescripţia dreptului de a
dispune o sancţiune disciplinară ca urmare a depăşirii unor
termene strict prevăzute de lege.

1.2. Elementele răspunderii juridice
Pentru ca răspunderea juridică să existe trebuie să fie
întrunite următoarele elemente: o conduită ilicită; vinovăţia;
un rezultat vătămător al acestei conduite; legătura de
cauzalitate între conduita ilicită şi rezultatul vătămător.
5
6

D. C. Dănişor, I. Dogaru, Gh. Dănişor, op.cit., p. 538.
Ion Craiovan, op.cit., pp.432-433.
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a) Conduita ilicită poate consta fie într-o acţiune (faptă
comisivă) fie într-o inacţiune (faptă omisivă) care să
contravină normelor juridice.
Pentru a avea caracter ilicit, inacţiunea trebuie să
intervină în situaţia în care subiectul activ avea obligaţia
juridică de a acţiona într-un anumit fel iar acesta nu
acţionează ca atare.
b) Vinovăţia desemnează latura subiectivă a încălcării
dreptului. Premisele stabilirii vinovăţiei constau în caracterul
conştient şi al voinţei libere pe care o are o persoană atunci
când săvârşeşte o faptă ilicită.
Existenţa vinovăţiei implică o anumită capacitate capacitatea de a răspunde - care a fost definită ca aptitudine a
persoanei fizice de a da socoteală în faţa societăţii pentru
faptele ilicite săvârşite de ea, de a evalua corect semnificaţia
sancţiunii juridice corespunzătoare acestor fapte şi de a
suporta consecinţele negative, pe care exercitarea
constrângerii de stat, cu ocazia aplicării şi executării acestei
sancţiuni, le presupune ca necesare şi inevitabile7.
Această capacitate a fost tratată în literatura juridică
drept o formă a capacităţii juridice, deosebită de capacitatea
de folosinţă şi de capacitatea de exerciţiu sau ca o formă de
manifestare a capacităţii de exerciţiu8.
Vinovăţia este atitudinea psihică a unei persoane de
prefigurare şi conştientizare în diferite forme şi grade, a
faptei socialmente periculoase săvârşită de ea, precum şi a
consecinţelor acelei fapte. Vinovăţia se exprimă sub forma
7

I. Craiovan, op.cit., p.439.
A se vedea Gh. Boboş, Teoria generală a statului şi dreptului,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, p. 271; M. Costin,
Răspunderea juridică, Editura Dacia, Cluj, 1974, pp. 189 şi urm.; R.
Motica, Gh. Mihai, Introducere în studiul dreptului, vol. 2, Editura Alma
Mater, Timişoara, 1995, pp. 261 şi urm..
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intenţiei sau culpei. Încălcarea normelor legale se consideră
săvârşită cu intenţie când persoana care a comis faptele
ilicite a cunoscut caracterul ilicit al acţiunii sau inacţiunii
sale, a prevăzut consecinţele ei ilicite, le-a dorit sau le-a
admis. Când aceste consecinţe ilicite au fost urmărite de
persoana care le-a provocat, avem de-a face cu o intenţie
directă, iar când producerea consecinţelor a fost numai
admisă, acceptată, intenţia este indirectă9.
În cazul culpei, persoana prevede rezultatul faptei sale,
dar nu-1 acceptă, sau nu prevede rezultatul faptei sale, deşi
trebuia şi putea să-l prevadă. Când persoana care a comis
acţiunea sau inacţiunea ilicită a prevăzut posibilitatea
survenirii unor urmări ilicite, pe care nu le-a dorit, nici nu
le-a acceptat, dar a crezut în mod uşuratic că le-ar putea
preveni, ne aflăm în prezenţa culpei săvârşită cu previziune
sau imprudenţa, iar când persoana care a comis acţiunea
(inacţiunea) ilicită nu a prevăzut posibilitatea survenirii unor
urmări ilicite, deşi trebuia sau putea să le prevadă, ne aflăm
în cazul culpei fără previziune (neglijenţa).
În materia dreptului civil, culpa nu desemnează o
anumită formă a vinovăţiei, ci vinovăţia cu toate formele ei.
Este suficientă şi cea mai simplă formă de culpă pentru a
interveni o răspundere civilă.
c) Rezultatul vătămător produs în urma conduitei ilicite
aduce întotdeauna atingere valorilor apărate de normele de
drept, în funcţie de pericolul social al faptei.
Importanţa rezultatului pentru stabilirea răspunderii nu
este aceeaşi în toate ramurile de drept. Astfel, în dreptul
civil, răspunderea juridică survine numai atunci când s-a
produs rezultatul ilicit - prejudiciul. În dreptul penal şi
administrativ, cu toate că, caracterul ilicit al unei conduite
9

I. Craiovan, op.cit., p.439.
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este strâns legat de rezultatul ei vătămător, legea stabileşte în
anumite cazuri răspunderea juridică chiar dacă rezultatul
vătămător nu s-a produs, dar s-a creat pericolul producerii
lui. În dreptul penal, astfel de fapte ilicite, fără rezultate
concret vătămătoare, se concretizează în forma tentativei10.
d) Pentru existenţa răspunderii juridice trebuie să se
examineze, în funcţie de fiecare caz în parte, legătura între
fapta ilicită şi rezultatul vătămător produs.
Între fapta ilicită, acţiune sau inacţiune, şi rezultat,
există un raport de cauzalitate când acesta este generat,
determinat de către fapta ilicită. În practică, există situaţii în
care se manifestă o cauzalitate complexă, la producerea
rezultatului concurând mai multe cauze.

1.3. Formele răspunderii juridice
Răspunderea juridică este întâlnită în toate ramurile
dreptului. Vom încerca să analizăm pe scurt principalele
forme de răspundere juridică.
a) Răspunderea civilă este forma tipică şi cea mai
dezvoltată a răspunderii juridice. Dreptul civil distinge iniţial
răspunderea civilă contractuală şi răspunderea civilă
delictuală. În doctrină11 se distinge însă şi a treia formă a
răspunderii civile, răspunderea legală, derivând, în lipsa
oricărui raport contractual sau delictual, direct din
dispoziţiile legii.
Prin răspundere civilă contractuală se înţelege cadrul
juridic ce impune obligaţia, pentru orice parte la un contract,
de a-şi asuma consecinţele prejudiciabile ce pot rezulta,
pentru cealaltă parte, din neexecutarea contractului, din
10
11

I. Craiovan, op.cit., p.439.
D. C. Dănişor, I. Dogaru, Gh. Dănişor, op.cit., p. 539.
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defectuoasa executare a acestuia sau din orice altă violare a
obligaţiilor contractuale, precum şi dreptul părţii prejudiciate
de a pretinde respectarea dreptului său.
Forma cea mai pregnantă de răspundere juridică civilă
este însă răspunderea civilă delictuală. Astfel, Noul Cod
civil12 stabileşte că „orice persoană are îndatorirea să
respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul
locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori
inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor
persoane. Cel care, având discernământ, încalcă această
îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind
obligat să le repare integral”.
Dreptul civil cunoaşte şi situaţia în care o persoană va
răspunde, deşi fapta proprie ilicită lipseşte. Este vorba de
răspunderea pentru fapta altei persoane (răspunderea
părinţilor pentru fapta copiilor minori13, răspunderea
comitenţilor pentru faptele prepuşilor14). Există, de ase12

Art. 1349 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409/2011, cu
modificările şi completările ulterioare).
13
Art. 1372 din Noul Cod civil care prevede că: (1) Cel care în temeiul
legii, al unui contract ori al unei hotărâri judecătoreşti este obligat să
supravegheze un minor sau o persoană pusă sub interdicţie răspunde de
prejudiciul cauzat altuia de către aceste din urmă persoane.
(2) Răspunderea subzistă chiar în cazul când făptuitorul, fiind lipsit de
discernământ, nu răspunde pentru fapta proprie.
(3) Cel obligat la supraveghere este exonerat de răspundere numai dacă
dovedeşte că nu a putut împiedica fapta prejudiciabilă. În cazul
părinţilor sau, după caz, al tutorilor, dovada se consideră a fi făcută
numai dacă ei probează că fapta copilului constituie urmarea unei alte
cauze decât modul în care şi-au îndeplinit îndatoririle decurgând din
exerciţiul autorităţii părinteşti.
14
Art.1373 din Noul Cod civil: (1) Comitentul este obligat să repare
prejudiciul cauzat de prepuşii săi ori de câte ori fapta săvârşită de
aceştia are legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate.
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menea, o răspundere pentru prejudiciile cauzate de
animale15, lucruri16 şi de ruina edificiilor17.
b) Răspunderea penală este definită ca „însuşi raportul
juridic penal de constrângere, născut ca urmare a săvârşirii
infracţiunii, între stat pe de o parte, şi infractor, pe de altă
parte, raport complex al cărui conţinut îl formează dreptul
statului ca reprezentant al societăţii de a trage la
răspundere pe infractor, de a-i aplica sancţiunea prevăzută
pentru infracţiunea săvârşită şi de a-1 constrânge să o
execute, precum şi obligaţia infractorului de a răspunde
pentru fapta sa şi de a se supune sancţiunii aplicate în
vederea restabilirii ordinii de drept şi restaurării autorităţii
legii“18.
(2) Este comitent cel care, în virtutea unui contract sau în temeiul legii,
exercită direcţia, supravegherea şi controlul asupra celui care
îndeplineşte anumite funcţii sau însărcinări în interesul său ori al altuia.
(3) Comitentul nu răspunde dacă dovedeşte că victima cunoştea sau,
după împrejurări, putea să cunoască, la data săvârşirii faptei
prejudiciabile, că prepusul a acţionat fără nicio legătură cu atribuţiile
sau cu scopul funcţiilor încredinţate.
15
Art. 1375 din Noul Cod civil : Proprietarul unui animal sau cel care
se serveşte de el răspunde, independent de orice culpă, de prejudiciul
cauzat de animal, chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa.
16
Art. 1376 din Noul Cod civil : (1) Oricine este obligat să repare,
independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza
sa.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul coliziunii unor
vehicule sau în alte cazuri similare. Cu toate acestea, în astfel de cazuri,
sarcina reparării tuturor prejudiciilor va reveni numai celui a cărui
faptă culpabilă întruneşte, faţă de ceilalţi, condiţiile forţei majore.
17
Art. 1378 din Noul Cod civil: Proprietarul unui edificiu sau al unei
construcţii de orice fel este obligat să repare prejudiciul cauzat prin
ruina lor ori prin desprinderea unor părţi din ele, dacă aceasta este
urmarea lipsei de întreţinere sau a unui viciu de construcţie.
18
C. Bulai, Drept penal român - parte generală, vol. II, Casa de Editură
şi Presă Şansa, Bucureşti, 1992, p.33.
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În cazul răspunderii penale, temeiul juridic este
reprezentat de infracţiune, adică de fapta care prezintă
pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea
penală19 (fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu
vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a
săvârşit-o20).
c) „Legea contravenţională apară valorile sociale,
care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie
contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi
sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a
Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local
al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului
municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti”21.
Utilitatea definiţiei dată de legiuitor este evidenţiată de
doctrinari22 considerându-se că aceasta este un instrument
utilizat cu prilejul aplicării legii contravenţionale şi că
permite delimitarea ilicitului contravenţional de alte forme
de ilicit.
După cum rezultă din definiţia dată de reglementările
juridice, contravenţiile sunt fapte care prezintă un pericol
social mai redus decât infracţiunile, însă sunt considerate
periculoase.
19

art. 17 din Codul penal (Legea nr.15/1968 republicată în Monitorul
Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările
ulterioare).
20
Art.15 din Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările
şi completările ulterioare, în vigoare de la 1 februarie 2014).
21
Art. 1 din Ordonanţa de Guvern 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 410/2001.
22
În acest sens V. Vedinaş, Drept administrativ, ediţia a VII-a revăzută
şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 294.
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d)
Răspunderea
administrativ-patrimonială
a
23
administraţiei şi a funcţionarilor ei .
Această formă de răspundere juridică are ca temei
prejudiciile aduse prin acte administrative ilegale. Răspunderea administrativ-patrimonială se poate cumula cu
răspunderea civilă, penală sau disciplinară, după cum fapta
funcţionarului constituie sau nu temei juridic pentru aceste
forme de răspundere.
e) Răspunderea disciplinară este o formă de răspundere
specifică dreptului muncii.
Temeiul răspunderii disciplinare este abaterea
disciplinară, sancţiunile şi procedura de aplicare a acestora
fiind specifice acestei ramuri de drept.
f) Răspunderea de drept constituţional este angajată în
cazul încălcării normelor constituţionale. Astfel, deţinătorii
unui mandat politic sunt ţinuţi să răspundă pentru actele lor,
însă această răspunderea nu are precizia altor forme de
răspundere ca de exemplu răspunderea civilă sau cea
penală24.
g) Răspunderea internaţională este o formă de răspundere ce priveşte statele, ca subiecte de drept internaţional
public.
În doctrină25 răspunderea internaţională este definită ca
fiind „instituţia juridică în virtutea căreia un stat sau un alt
subiect de drept internaţional care a comis un act ilicit după
dreptul internaţional datorează reparaţii celui lezat prin
acel act”.
23

Ibidem, pp. 316-324.
Pentru dezvoltări a se vedea I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Drept
constituţional şi instituţii politice, Ediţia 12, vol. II, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2006, pp. 189-192.
25
D. V. Diaconu, Drept internaţional public, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2005, p. 256.
24
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Secţiunea 2. Răspunderea juridică în cadrul
relaţiilor de muncă
Având ca punct comun ideea de responsabilitate
socială, răspunderea juridică comportă diferite forme pentru
fiecare ramură de drept. Indiferent de ramura de drept,
răspunderea juridică este atrasă în situaţia în care se încalcă
prevederile normelor legale printr-un comportament ilicit.
Răspunderea juridică în cadrul relaţiilor de muncă
prezintă particularităţi şi forme specifice acestei ramuri de
drept datorită existenţei raportului tipic de subordonare între
angajat şi angajator. Relaţia dintre cei doi este guvernată de
contractul individual de muncă.
Există însă şi situaţii în care anumite relaţii de muncă
nu au la bază încheierea unui contract individual de muncă,
însă, prin acte normative speciale, se reglementează
răspunderea juridică a unei categorii specifice de personal,
care se află într-un raport de muncă, chiar dacă acest raport
de muncă nu-şi găseşte izvorul în contractul individual de
muncă.
În cadrul relaţiilor de muncă pot fi întâlnite
următoarele forme de răspundere juridică:
a) răspunderea disciplinară
Răspunderea disciplinară este forma specifică de
răspundere pentru dreptul muncii, formă de răspundere
juridică care face obiectul de studiu al prezentei lucrări, fiind
analizată în amănunt pe parcursul următoarelor capitole.
Această formă de răspundere juridică poate fi la rândul
ei de mai multe feluri26: răspunderea disciplinară
reglementată de Codul muncii care vizează doar salariaţii
26

I. Sorică, Răspunderea disciplinară a salariaţilor, Editura Wolters
Kluwer, Bucureşti, 2010, pp. 20-24.
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angajaţi în baza unui contract individual de muncă;
răspunderea disciplinară reglementată de Statute profesionale
specifice pentru anumite categorii de salariaţi; răspunderea
disciplinară specifică acelor categorii de personal care îşi
desfăşoară activitatea în baza unor raporturi juridice de
muncă diferite de cele izvorâte din contracte individuale de
muncă (de ex: magistraţi); răspunderea disciplinară specifică
profesiunilor liberale.
Formele specifice de răspundere disciplinară sunt
analizate în capitolele prezentei lucrări, fără însă a epuiza
toate categoriile de personal care beneficiază de un regim
aparte în ce priveşte răspunderea disciplinară.
b) răspunderea patrimonială.
Răspunderea patrimonială este o formă de răspundere
juridică derivată din răspunderea civilă contractuală. Astfel,
în baza raporturilor de muncă, salariaţii răspund pentru
pagubele aduse angajatorilor din vina şi în legătură cu munca
lor27, dar şi angajatorii răspund în aceleaşi condiţii pentru
prejudiciile aduse salariaţilor28.
Aceleaşi dispoziţii invocate stabilesc că răspunderea
patrimonială se va aplica conform principiilor şi în temeiul
normelor răspunderii civile contractuale, având astfel o
natură reparatorie.
Înainte de adoptarea Legii nr. 53/2003, vechea
reglementare cuprindea răspunderea materială a salariaţilor.
Actualmente, anumite acte normative speciale29 încă mai
reglementează această formă de răspundere juridică.
27

Conform art. 254 alin.(1) din Codul muncii.
În baza art. 253 din Codul muncii.
29
Cu titlu de exemplu: Instrucţiunile nr. 114 din 2013 privind
răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse
Ministerului Afacerilor Interne, publicate în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 469 din 29/07/2013.
28
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