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I. Tema studiului și importanța științifică a acesteia  

  

 Studiul pe care l-am realizat este intitulat ”Concedierea disciplinară – conținut teoretic și 

practic în dreptul intern și internațional”.  

 Principiile fundamentale care reprezintă nucleul procedurii de concediere disciplinară 

sunt reglementate la nivel internațional prin normele adoptate de Organizația Internațională a 

Muncii, Consiliul Europei și Uniunea Europeană. Cadrul normativ respectiv este implementat la 

nivel național cu precădere în Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, precum și în cuprinsul altor 

norme specifice.  

 Deși normele internaționale și legislația națională se adaptează permanent nevoilor 

societății actuale în continuă schimbare, din perspectivă practică am constatat că atât pentru 

angajator, cât și pentru salariat
1
 procesul de concediere disciplinară presupune multe dificultăți.  

 Încetarea relației de muncă, prin excelență un raport caracterizat de stabilitate, regula 

încheierii contractului individual de muncă rezidând în semnarea acestuia pe durată 

nedeterminată, prin concedierea disciplinară produce efecte juridice importante atât pentru 

angajator, cât și pentru salariat. 

 Întrucât decizia de concediere disciplinară produce efecte juridice de la data comunicării 

sale către angajat, acesta este afectat în mod direct și imediat de măsura respectivă. Consecința 

principală a pierderii locului de muncă rezidă în lipsirea de venituri, situație care pentru angajat 

este importantă și care, în practică, justifică cele mai multe demersuri de contestare a deciziilor 

de concediere, în contextul în care aceste procese nu presupun cheltuieli majore, fiind lipsite de 

plata taxelor de timbru.  

 De asemenea, emiterea unei decizii de concediere disciplinară implică anumite riscuri 

pentru angajator, constând cu precădere în posibilitatea instanței de judecată de a dispune 

anularea actului de încetare a raporturilor de muncă, repunerea părților în situația anterioară și 

plata unor despăgubiri semnificative către salariat.   

 Din această perspectivă a efectelor considerabile produse de emiterea unei decizii de 

concediere disciplinară asupra părților, raportat la existența reglementărilor internaționale și 

interne în acest domeniu, precum și la numărul crescut de litigii care au ca obiect anularea 

actelor respective, am considerat că tema abordată prezintă un nivel de interes ridicat pentru 

părțile raportului individual de muncă.  

                                                 
1
 În scopul realizării unui text unitar, în prezenta lucrare este utilizat termenul de salariat, acesta înglobând ca sens și 

substantivul feminin de ”salariată”.  
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 În mod concret, în practică am constatat că angajatorii nu respectă în integralitate 

obligațiile care le revin cu privire la efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile efective și 

utile, și nici nu iau în considerare criteriile de individualizare a sancțiunii disciplinare, precum și 

faptul că aceștia emit deciziile de sancționare cu încălcarea condițiilor prevăzute de lege. În 

contextul în care angajatorul deține prerogativa disciplinară, faptul că deciziile de concediere 

emise de acesta încalcă normele prevăzute de lege se justifică numai din perspectiva omiterii 

parcurgerii unor etape sau a menționării unor informații impuse de lege. Având în vedere acest 

aspect, am considerat necesar să dezvoltăm tema cercetării disciplinare, inclusiv prin 

menționarea de situații practice și posibile soluții pentru acestea.  

 Totodată, am constatat din practică, pe de o parte faptul că salariații nu își cunosc 

drepturile de care beneficiază în cadrul cercetării disciplinare, situație de natură a le prejudicia 

interesele, iar pe de altă parte nu prezintă în mod complet toate argumentele de critică ale 

deciziei de concediere. Având în vedere și acest aspect, am considerat ca necesar să analizăm 

situațiile respective și, prin raportare la cazuri concrete, să cercetăm posibile variante de apărări 

pe care angajații le pot formula.  

 În ceea ce privește tema analizată, atât în literatura de specialitate națională, cât și în cea 

internă a altor state sunt realizate studii și articole privind măsura concedierii disciplinare. De 

asemenea, subiectul desfacerii disciplinare a raportului de muncă este abordat în tratate sau 

cursuri de dreptul muncii. 

 În acest context, am intenționat să realizăm o monografie dedicată subiectului concedierii 

disciplinare care să cuprindă o dezvoltare detaliată a temei și a multor situații care pot interveni 

în practică în legătură cu acesta.  

 În analiza subiectului lucrării am utilizat metoda de cercetare comparativă, studiind atât 

literatura de specialitate și jurisprudența internațională, cât și legislațiile naționale a mai multor 

state din Europa și opiniile doctrinare din statele respective, cu raportare la literatura de 

specialitate și punctele de vedere jurisprudențiale naționale în domeniu.  

 De asemenea, am folosit și metoda de cercetare analitică, prin realizarea de corelații între 

normele și principiile internaționale și modul în care acestea au fost implementate, cu propunerea 

de posibile soluții practice sau legislative.  

 Subiectul lucrării este astfel abordat pe de o parte din punct de vedere practic, iar pe de 

altă parte din perspectiva normelor internaționale incidente în domeniul studiat.  
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II. Scopul și obiectivele cercetării 

  

 Din perspectiva atât a angajatorului, cât și a salariatului, pe care le-am dobândit în 

practică în legătură cu activitățile desfășurate anterior emiterii deciziei de concediere 

disciplinară, precum și ulterior momentului respectiv, am intenționat ca în prezentul studiu să 

descriem clar și explicit toate aspectele pe care le-am considerat relevante în legătură cu 

desfacerea disciplinară a raportului de muncă, îmbinând opinii jurisprudențiale de drept 

internațional, intern și comparat, cu elemente teoretice din același domeniu, astfel încât situațiile 

menționate să fie argumentate.  

 De asemenea, am intenționat să descriem o gamă largă de situații care intervin în practică 

cu ocazia desfășurării cercetării disciplinare sau a contestării actului de sancționare, aspecte care 

nu au atras atenția în mod explicit în cadrul altor studii, dar care ridică probleme concrete pentru 

părțile raportului individual de muncă.  

 Întregul studiu pune accent pe situații practice și exemple în legătură cu cazuri care pot 

interveni pe toată durata cercetării disciplinare prealabile, precum și odată cu realizarea 

comunicării deciziei de concediere. De asemenea, instituțiile cercetate în cadrul lucrării sunt 

analizate atât din perspectiva principiilor și garanțiilor internaționale, cât și din cea oferită de 

normele de legislație internă.  

  

 III. Planul lucrării  

 

 Lucrarea este structurată în cadrul mai multor capitole, la rândul lor organizate în 

secțiuni, după cum urmează: 

I. Considerații introductive 

II. Standardele de protecție internațională  

1. Introducere 

2. Protecția oferită de normele adoptate de Organizația Internațională a Muncii 

3. Protecția oferită de normele adoptate de Consiliul Europei 

4. Protecția oferită de normele adoptate de Uniunea Europeană 

5. Concluzii 

III. Încetarea contractului individual de muncă 

1. Introducere 

2. Încetarea de drept a contractului individual de muncă 
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3. Încetarea contractului individual de muncă ca urmare a manifestării de voință a ambelor părți 

4. Încetarea unilaterală a contractului individual de muncă 

5. Concluzii 

IV. Răspunderea disciplinară 

1. Introducere  

2. Noțiunea de răspundere disciplinară 

3. Condițiile atragerii răspunderii disciplinare 

4. Abaterea disciplinară 

5. Concluzii 

V. Cercetarea disciplinară prealabilă 

1. Introducere 

2. Scopul și caracterul obligatoriu al procedurii prealabile a cercetării disciplinare 

3. Etape premergătoare convocării salariatului la cercetarea disciplinară a salariatului 

4. Convocarea la cercetarea disciplinară a salariatului 

5. Dreptul salariatului la apărare în cadrul cercetării disciplinare 

6. Reconvocarea la cercetarea disciplinară prealabilă 

7. Finalizarea cercetării disciplinare prealabile 

8. Concluzii 

VI. Individualizarea sancțiunii disciplinare 

1. Introducere 

2. Sancțiunile disciplinare și condițiile privind dispunerea acestora 

3. Procesul de individualizare a sancțiunii disciplinare 

4. Concluzii 

VII. Aplicarea sancțiunii disciplinare 

1. Introducere 

2. Termenele de aplicare a sancțiunii disciplinare 

3. Conținutul deciziei de concediere disciplinară 

4. Comunicarea deciziei de concediere 

5. Înregistrarea în REVISAL a cazului de încetare a raportului de muncă 

6. Revocarea deciziei de concediere disciplinară 

7. Controlul și sancționarea concedierilor nelegale 

8. Concedierea disciplinară a unor categorii speciale de salariați 

9. Concluzii 

VIII. Limitele dreptului angajatorului de a dispune concedierea disciplinară a salariaților 

1. Introducere 
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2. Interdicții permanente privind concedierea salariaților 

3. Interdicții temporare privind concedierea salariaților 

4. Concluzii 

IX. Concluzii și propuneri de lege ferenda 

1. Concluzii 

2. Propuneri de lege ferenda 

Bibliografie 

Anexe  

 

 IV. Prezentarea structurii lucrării  

  

 În studiul realizat ne-am propus să analizăm modalitatea de încetare din inițiativa 

angajatorului a raportului de muncă din motive imputabile salariatului, și cu precădere 

desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, nefiind cercetate și alte raporturi 

juridice similare.  

 Am intenționat să analizăm exhaustiv instituția concedierii disciplinare, cu mențiunea că 

cercetarea acestui subiect nu este epuizată. În mod concret, astfel cum reiese din planul lucrării 

prezentat anterior, aceasta este structurată pe capitole, la rândul lor divizate în secțiuni.  

 Introducerea în tema cercetată referitoare la încetarea raportului de muncă din inițiativa 

angajatorului determinată de săvârșirea de abateri disciplinare de către salariat este realizată în 

”Considerațiile introductive” ale lucrării.  

 În cadrul Capitolului intitulat ”Standardele de protecție internațională” ne-am propus să 

cercetăm normele internaționale care garantează protecția drepturilor salariatului în situația 

încetării raportului individual de muncă.  

 Din analiza comparativă a normelor internaționale adoptate de Organizația Internațională 

a Muncii, Consiliul Europei și Uniunea Europeană reiese o accentuare treptată a gradului de 

protecție a drepturilor salariaților. Astfel, cele trei organizații s-au raportat fiecare în parte la 

nivelul de protecție stabilit de celelalte, cu consecința apariției unui nivel complementar de 

protecție.  

 Plecând de la principiul menționat în Carta Națiunilor Unite constând în respectarea 

drepturilor omului și libertăților fundamentale pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, 

limbă, religie sau sex, la nivel internațional au fost ulterior dezvoltate norme cu caracter 

universal referitoare la protecția drepturilor și libertăților fără discriminare; dreptul privind 

accesul la o instanță imparțială; dreptul la apărare și componentele acestuia; dreptul de a 

beneficia de reparația integrală a prejudiciului suferit; protecția libertăților de gândire, conștiință, 
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religie, asociere; precum și ocrotirea specială a femeii din perspectiva maternității. Evoluția 

treptată a normelor respective este concretizată în Pilonul european al drepturilor omului care le 

include cu titlu de principii fundamentale, precum și în directivele specifice adoptate la nivelul 

Uniunii Europene.  

 Astfel, cadrul general de protecție a drepturilor sociale a fost stabilit la nivel incipient de 

către Organizația Națiunilor Unite. Unul dintre scopurile organizației respective este prevăzut de 

art. 1 alin. (3) din Carta Națiunilor Unite și constă în ”promovarea și încurajarea respectării 

drepturilor omului și libertăților fundamentale pentru toți, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau 

religie”. Asigurarea nediscriminatorie a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

reprezintă un obiectiv fundamental și o obligație a statelor membre.  

 Declarația Universală a Drepturilor Omului stabilește un nivel internațional comun al 

protecției individului, prevăzând două categorii de drepturi, respectiv civile și politice, precum și 

drepturi economice, sociale și culturale.  

 Potrivit art. 20 alin. (1) din Constituția României, ”dispozițiile constituționale privind 

drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația 

Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte”. 

Așadar, principiile generale privind protecția individului cuprinse în textul Declarației 

Universale a Drepturilor Omului sunt aplicabile la nivel național.  

 Dintre principiile cu caracter universal, stabilite prin Declarația Universală a Drepturilor 

Omului și aplicabile la nivel național, se regăsesc preluate și circumstanțiate în domeniul 

dreptului muncii: protecția drepturilor și libertăților fără deosebire de origine națională, naștere, 

rasă, culoare, limbă, sex, origine socială, avere, religie, opinie politică sau orice altă opinie (art. 

2); dreptul de acces la un tribunal imparțial și de reparare efectivă a prejudiciului suferit (art. 8); 

dreptul la apărare, inclusiv sub aspectul dreptului de a fi audiat (art. 10); protecția libertății de 

gândire, conștiință și religie (art. 18); dreptul de a înființa sindicate, precum și dreptul de a se 

afilia la organizații sindicale (alin. (4) din cadrul art. 23); protecția specială a femeii din 

perspectiva maternității (alin. (2) din cadrul art. 25).  

 Aceste principii au fost reluate la nivel internațional sau european prin intermediul mai 

multor organizații, precum și la nivel național, prin adoptarea unor norme interne în conformitate 

cu regulile respective.  

 În acest sens, am analizat protecția drepturilor salariatului din perspectiva dreptului 

internațional al muncii conturat prin convențiile Organizației Internaționale a Muncii, precum și 

din viziunea Consiliului Europei și a Uniunii Europene.  

 Raportat la obiectul studiului, respectiv încetarea raportului individual de muncă, și cu 

precădere desfacerea disciplinară a acestuia, prezintă relevanță crescută Convenția adoptată de 
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Organizația Internațională a Muncii nr. 158/1982 privind încetarea raporturilor de muncă la 

inițiativa angajatorului și Recomandarea corespondentă nr. 166/1982. Normele internaționale 

stabilesc principiile incidente în situația concedierii din considerente care țin de persoana 

salariatului, respectiv forma scrisă a actului de desfacere a raportului individual de muncă; 

necesitatea motivării cazului care a determinat adoptarea măsurii; existența unui motiv valid care 

să justifice încetarea contractului. De asemenea, normele internaționale prevăd și cauzele pentru 

care angajatorul nu poate adopta măsura concedierii. Totodată, este stipulat principiul potrivit 

căruia sarcina probei în litigiile cauzate de contestarea măsurilor de încetare unilaterală a 

raporturilor de muncă din inițiativa angajatorului revine acestuia din urmă.  

 Măsura dispusă de angajator nu are caracter absolut, salariatul având dreptul de a 

contesta decizia de încetare a raporturilor de muncă în fața unei instanțe de judecată, aceasta 

având prerogativa anulării actului, precum și a reparării prejudiciului suferit de lucrător.  

 Normele respective se completează prin alte convenții adiacente adoptate de Organizația 

Internațională a Muncii care completează cadrul de protecție a drepturilor salariatului, cu 

precădere prin cele care au ca obiect libertatea sindicală și protecția dreptului sindical, egalitatea 

de șanse și tratament, precum și interdicția actelor de discriminare, protecția maternității la locul 

de muncă.  

 Acest nucleu de protecție a drepturilor salariatului a fost preluat și dezvoltat treptat în 

raport și de evoluția societății și a complexității relațiilor de muncă prin normele adoptate de 

Consiliul Europei, cu precădere în Carta socială (revizuită) și Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și libertăților fundamentale, și Uniunea Europeană, prin Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene și directive, precum și prin Pilonul european al drepturilor 

sociale.  

 Au fost astfel fie recunoscute protecții speciale pentru categoriile mai slabe, precum 

dreptul la protecție a angajatelor determinat de starea acestora de graviditate, fie nuanțate 

drepturile deja reglementate, precum cele care țin de sfera libertății de asociere. Principiul 

egalității de tratament și interdicția discriminării constituie un element central în protecția 

drepturilor salariatului cu impact asupra tuturor aspectelor care țin de încheierea, executarea sau 

încetarea raporturilor de muncă.   

 Centralizarea principiilor fundamentale de protecție a drepturilor sociale a fost realizată 

în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale. Astfel, cele 20 de principii esențiale prevăzute 

de actul european sunt structurate în 3 categorii: egalitate de șanse și accesul la piața muncii 

(capitolul I), condiții de muncă echitabile (capitolul II) și protecția și incluziunea socială 

(capitolul III).  
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 Capitolul denumit ”Încetarea contractului individual de muncă” este dedicat 

modalităților reglementate expres și limitativ de lege în acest sens. Noțiunea de încetare a 

raportului individual de muncă definește, în sens larg, sfârșitul relației dintre partenerii 

contractuali, iar în sens restrâns, modalitatea în care acesta are loc.  

În conformitate cu art. 55 din Codul Muncii, contractul individual de muncă poate înceta 

în trei modalități generale, respectiv: de drept, în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege; 

prin acordul părților, la data stabilită de acestea; ca urmare a manifestării voinței unilaterale a 

uneia dintre părți (numai în situațiile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege).  

 Astfel, referitor la cazurile de încetare de drept a raportului individual de muncă, am 

făcut referire punctual la acestea, menționând aspecte practice care pot interveni cu ocaziile 

respective, precum și posibile soluții pentru situațiile concrete analizate.  

Încetarea de drept a raportului juridic de muncă poate avea loc ca urmare a sistării 

existenței uneia dintre părțile contractante; în cazul deschiderii dreptului salariatului la pensie; în 

situația constatării nulității absolute a contractului individual de muncă; ca urmare a unei hotărâri 

judecătorești de reintegrare a salariatului titular al postului sau de anulare a deciziei de încetare a 

contractului în cazul în care angajatul nu a solicitat reintegrarea în cadrul unității; ca urmare a 

condamnării salariatului la executarea unei pedepse privative de libertate, sau după caz, de 

interdicție a exercitării unei funcții sau profesii; ca și consecință a retragerii autorizațiilor, 

avizelor sau atestărilor salariatului necesare exercitării profesiei sau a lipsei de reînnoire de către 

angajat a documentelor necesare exercitării profesiei; la atingerea datei termenului contractual; 

ca urmare a retragerii acordului părinților angajatului minor; sau în alte cazuri reglementate de 

legi speciale. 

Cu privire la fiecare dintre aceste cazuri am descris situații concrete pe care le-am 

întâmpinat în practică, menționând totodată și propuneri pentru soluționarea aspectelor practice.  

Din aceeași perspectivă am analizat și modul de încetare a raportului de muncă prin 

acordul părților, marcând punctual diferențele dintre această instituție și cea a demisiei.  

Referitor la încetarea raportului de muncă din inițiativa uneia dintre părți am analizat 

acest drept din perspectiva angajatului, care are posibilitatea să își prezinte demisia, sau după 

caz, să denunțe în perioada de probă contractul individual de muncă.  

Încetarea raportului de muncă din inițiativa angajatorului se concretizează în posibilitatea 

acestuia de a denunța în perioada de probă contractul individual de muncă sau în dispunerea de 

măsuri de concediere. Cazurile în care măsura concedierii salariatului poate interveni sunt expres 

și limitativ prevăzute de lege, angajatorul neavând prerogativa de a realiza încetarea contractului 

individual de muncă din inițiativa sa în alte situații excluse sferei stabilite de lege.  
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Astfel, concedierea poate fi dispusă de angajator fie din motive care nu țin de persoana 

salariatului, măsura fiind determinată de o cauză reală și serioasă, cu caracter obiectiv; fie din 

motive care țin de persoana angajatului.  

Pot determina măsura concedierii salariatului din motive care țin de persoana acestuia 

cazurile în care angajatul este arestat preventiv sau la domiciliu pentru un interval mai mare de 

30 de zile calendaristice; este declarat inapt fizic și/sau psihic pentru locul de muncă ocupat prin 

decizie a organelor competente de expertiză medicală; salariatul nu corespunde profesional sau 

împotriva acestuia a fost aplicată sancțiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de 

muncă. Referitor la modalitățile de concediere am realizat mențiuni punctuale privind situații 

concrete care pot interveni în practică.  

De asemenea, în ceea ce privește concedierea, ca manifestare unilaterală a voinței 

angajatorului, nivelul minim de protecție acordat salariatului prin normele internaționale a fost 

preluat în legislația muncii și a asigurărilor sociale.  

 Potrivit art. 30 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, lucrătorul este 

protejat împotriva oricărei măsuri nejustificate de concediere. Astfel, la nivel european protecția 

salariatului împotriva măsurilor nejustificate de încetare a raportului de muncă este instituită la 

nivel de principiu. Referitor la acest aspect, se reține caracterul modern al actului european care 

evidențiază trei generații de drepturi, respectiv drepturi civile și politice; economice, sociale și 

culturale; precum și drepturi de solidaritate.  

 La nivel național, principiul garantării protecției salariatului împotriva măsurilor 

nejustificate de încetare a raportului de muncă este stipulat în cadrul art. 6 alin. (2) din Codul 

Muncii, în conformitate cu care salariații beneficiază de protecție împotriva măsurilor de 

concediere nelegală.  

 Capitolul cu titlul ”Răspunderea disciplinară” este destinat analizei instituției respective, 

ca noțiune, specificitate și condiții de atragere.  

Răspunderea juridică este reprezentată de un sistem complex de norme care conturează 

un cadru de constrângere prin aplicarea sancțiunilor juridice ca urmare a săvârșirii de către un 

individ a unei fapte ilicite.  

În relațiile individuale de muncă pot fi reținute mai multe forme de răspundere, respectiv 

răspunderea patrimonială a angajatorului, răspunderea patrimonială a salariatului, răspunderea 

disciplinară a angajatului, răspunderea contravențională a unității, răspunderea penală a 

angajatorului.  

 Răspunderea disciplinară, ca formă de răspundere specifică domeniului dreptului muncii 

ia naștere prin însăși încheierea contractului individual de muncă, respectiv din raportul de 

subordonare al salariatului față de angajator. În executarea contractului individual de muncă 
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salariatului îi revine sarcina de a respecta normele legale, convenționale, precum și regulile 

interne aduse la cunoștința sa, iar angajatorul dobândește prerogativa controlului îndeplinirii de 

către angajat a obligației respective și a sancționării încălcărilor acesteia.  

Atragerea răspunderii disciplinare a salariatului intervine ca urmare a îndeplinirii 

cumulative a mai multor condiții, respectiv săvârșirea faptei de către acesta; acțiunea sau 

omisiunea angajatului constituie abatere disciplinară, încălcare a normelor legale, convenționale 

sau interne valabile la nivelul unității; lucrătorul să fi săvârșit fapta cu vinovăție (indiferent de 

forma sau gradul acesteia); fapta să aibă potențialul de a produce un prejudiciu (material, de 

imagine sau de altă natură); să existe o legătură de cauzalitate între faptă și rezultatul acesteia.  

Cercetarea abaterii disciplinare impune: analiza subiectului acesteia, salariatul care a 

săvârșit fapta; obiectului abaterii, respectiv valoarea socială lezată prin acțiunea sau inacțiunea 

angajatului; precum și examinarea laturii obiective - raportarea faptei la norma sau regula 

încălcată; și a laturii subiective constând în vinovăția cu care a fost comisă fapta.  

 Aprecierea caracterului grav și/sau după caz, repetabil al faptei care reprezintă abatere 

disciplinară se realizează în raport de toate elementele, obiective și subiective, care 

caracterizează abaterea. Pentru reținerea unei abateri disciplinare grave este esențială verificarea 

modului în care fapta săvârșită de salariat a afectat relația de muncă, respectiv crearea unei 

situații care conduce la imposibilitatea continuării raportului de muncă în condiții normale. În 

timp ce pentru reținerea caracterului repetat al abaterilor disciplinare este esențială verificarea 

caracterului de recidivă a comportamentului angajatului.  

 În cadrul Capitolului denumit ”Cercetarea disciplinară prealabilă”, plecând de la 

principiile fundamentale dezvoltate la începutul lucrării, și cu precădere a garanției dreptului la 

apărare, am detaliat scopul și etapele realizării procedurii respective. Abordarea subiectului este 

realizată cu precădere din perspectivă practică, a multitudinii de situații care pot interveni în 

realitate pe durata desfășurării procedurii cercetării disciplinare prealabile.  

 Reglementarea obligației angajatorului de a parcurge în mod prealabil dispunerii 

sancțiunii disciplinare a desfacerii contractului individual de muncă a procedurii cercetării 

disciplinare se justifică în aplicarea garanției privind prezumția de nevinovăție a salariatului, 

precum și ca urmare a obligației stabilite în sarcina angajatorului de a adopta astfel de măsuri 

numai pentru implementarea unor motive valide.  

 În respectarea echilibrului dintre drepturile angajatorului și cele ale salariatului, 

caracterul obligatoriu al cercetării disciplinare prealabile cunoaște excepții obiective care țin fie 

de natura preponderent morală a sancțiunii (avertisment scris), fie de alegerea salariatului de a nu 

se prezenta la audierea sa. În aceste cazuri, angajatorul este ținut să cerceteze sub toate aspectele 

fapta care constituie abatere disciplinară, dar poate dispune măsura sancționatorie fără audierea 
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angajatului, în primul caz întrucât aceasta nu este necesară, iar în cel de-al doilea caz deoarece 

salariatul a refuzat să fie audiat.  

 Scopul procedurii de cercetare disciplinară constă pe de o parte în garantarea prezumției 

de nevinovăție a salariatului, iar pe de altă parte, în lămurirea tuturor aspectelor obiective și 

subiective care țin de fapta cercetată și de persoana angajatului care a săvârșit acțiunea sau 

inacțiunea respectivă. În vederea garantării dreptului la apărare al salariatului, cercetarea 

disciplinară este atât obligatorie, cât și prealabilă momentului dispunerii măsurii sancționatorii. 

 Procesul de cercetare disciplinară prealabilă poate fi împărțit în trei mari etape, respectiv 

faza premergătoare convocării angajatului, momentul audierii acestuia și faza ulterioară discuției 

cu salariatul. Pe durata tuturor acestor etape este esențială respectarea dreptului salariatului la 

apărare, sub toate componentele acestuia.  

 Etapa premergătoare convocării salariatului este alcătuită din două faze, una obligatorie 

și alta facultativă. Etapa premergătoare obligatorie constă în sesizarea angajatorului cu privire la 

săvârșirea de către salariat a unei fapte cu potențial de abatere disciplinară, precum și în decizia 

angajatorului de a cerceta fapta și împuternicirea unor persoane pentru desfășurarea acestui 

demers.  

 Cu privire la sesizarea faptei, am analizat calitatea persoanei sau a persoanelor care pot 

realiza acest demers, forma și conținutul acestui înscris, dând totodată exemple de situații 

practice care pot interveni în etapa respectivă.  

 Referitor la împuternicirea dată de angajator unor persoane pentru efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile, am cercetat atât calitatea persoanei sau a persoanelor care pot acorda 

acest mandat, cât și a celor care pot primi mandatul respectiv, precum și forma și conținutul 

actului, inclusiv posibilitatea modificării mandatului acordat sau a componenței comisiei.  

Etapa premergătoare facultativă rezidă în posibilitatea și condițiile de administrare a 

probatoriului anterior convocării salariatului la cercetarea disciplinară. În acest sens, cu privire la 

audierea de martori, am făcut referire la modul de convocare și la procesul propriu-zis de 

ascultare al acestora. Iar în continuare, am cercetat posibilitatea comisiei să vizioneze și/sau 

audieze înregistrări video și/sau audio în legătură cu fapta cercetată disciplinar, precum și să 

verifice anumite înscrisuri necesare anchetei sale.  

Etapa convocării salariatului constă în realizarea și comunicarea convocării propriu-zise, 

precum și în audierea angajatului, și după caz, în reconvocarea salariatului și reaudierea acestuia. 

Cu privire la etapa convocării propriu-zise, am dezvoltat pe larg în lucrare conținutul și modul de 

realizare a documentului în sine, precum și modalitățile de comunicare a înscrisului.  

Astfel, cu privire la convocarea salariatului, am făcut referire la elementele obligatorii în 

emiterea acestui document, precum și la cele facultative. Elementele obligatorii ale convocării 
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salariatului constau în forma scrisă a acesteia, precum și în indicarea obiectului cercetării și a 

elementelor de identificare temporală și spațială a întâlnirii stabilite în vederea audierii 

angajatului.  

Lipsa oricăruia dintre elementele obligatorii ale convocării salariatului la cercetarea sa 

disciplinară este de natură să conducă la nulitatea actului de sancționare determinată de 

nerespectarea procedurii prevăzute de lege.  

Referitor la elementele facultative ale convocării la cercetarea disciplinară a salariatului, 

am menționat drepturile legale ale angajatului atât de a formula apărări și propune probe, cât și 

de a fi asistat de un reprezentant sindical și/sau de un avocat, precum și de a refuza audierea sa. 

De asemenea, am dezvoltat posibilitatea aducerii la cunoștința salariatului prin sau odată cu 

convocarea sa, a probelor existente în dosarul de cercetare disciplinară. Aspectul important în 

legătură cu aducerea la cunoștința salariatului a probelor aflate în dosarul de cercetare 

disciplinară constă în faptul că în sarcina comisiei revine obligația de a comunica angajatului 

toate dovezile respective, fără excepție. Numai în această situație dreptul la apărare al angajatului 

este respectat, salariatul având în acest mod posibilitatea să formuleze apărări în cunoștință de 

cauză, precum și să administreze probe concrete. Angajatul beneficiază de un drept concret și 

efectiv la apărare, de prerogativele căruia se poate bucura numai dacă are la cunoștință pe deplin 

de acuzațiile care i se aduc și probele care susțin situația respectivă.  

În continuare, am făcut referire la modalitățile de comunicare a convocării la cercetarea 

disciplinară a salariatului, dezvoltând aspecte în legătură cu înmânarea documentului sub 

semnătură; comunicarea prin serviciile poștale sau curier a scrisorii cu conținut declarat; 

trimiterea actului prin intermediul unui executor judecătoresc; utilizarea mijloacelor electronice, 

fax sau email. Am tratat distinct situațiile care nu reprezintă posibilități de comunicare valabilă a 

convocării, respectiv convorbirile telefonice, ședințele online, anunțurile în ziare sau la radio, 

discuțiile dintre părțile raportului individual de muncă.  

De asemenea, am cercetat aspectele privind adresa salariatului la care poate fi transmisă 

convocarea la cercetarea disciplinară, respectiv situații practice privind comunicarea acesteia la 

domiciliul, reședința, locuința de fapt a angajatului sau, după caz, adresa la care angajatul a 

solicitat efectuarea corespondenței cu angajatorul, precum și ipotezele care pot interveni în 

situația restituirii către expeditor a documentului. Ca urmare a situațiilor care pot interveni în 

practică în legătură cu transmiterea convocării la cercetarea disciplinară prealabilă a salariatului, 

am analizat posibilitatea recomunicării acesteia.   

Totodată, am realizat analiza dreptului salariatului la apărare în cadrul cercetării sale 

disciplinare, sub toate aspectele acestuia, respectiv: prezumția de nevinovăție și efectivitatea 

anchetei; dreptul acestuia la audiere (constând în beneficiul unui termen rezonabil, precum și 
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într-o modalitate de audiere corectă și utilă); dreptul de a cunoaște toate acuzațiile care i se aduc 

și probele pe care se fundamentează acestea; dreptul de a formula apărări (atât posibilitatea de a 

nu utiliza acest drept, cât și mai multe modalități practice de a susține o anumită poziție) și de a 

propune probe (atât posibilitatea de a nu utiliza acest drept, cât și mai multe modalități practice 

de a le administra); dreptul de a fi asistat de un reprezentant sindical și/sau avocat.  

De asemenea, am dezvoltat posibilitatea și condițiile reconvocării la cercetarea 

disciplinară prealabilă a salariatului, situație care poate fi determinată de motive care țin de 

persoana acestuia sau de persoanele membrilor comisiei, precum și de cauze independente de 

aceștia. Totodată, am menționat și condițiile de formă și fond necesare pentru realizarea 

reconvocării angajatului.  

În cadrul etapei ulterioare convocării și audierii salariatului, am menționat demersurile 

realizate de comisia mandatată în acest sens, descriind aspecte în legătură cu forma și conținutul 

raportului, precum și relevanța datei acestuia.  

 Încălcarea dreptului la apărare al salariatului în cadrul cercetării disciplinare prealabile, 

sub oricare dintre componentele acestuia, precum și nerespectarea regulilor privind realizarea și 

conținutul convocării sunt fiecare în sine susceptibile să determine anularea actului de 

sancționare. 

 Parcurgerea cu acuratețe a etapelor specifice procedurii cercetării disciplinare asigură 

angajatorului crearea unui cadru obiectiv de analiză a situației analizate, cadru necesar pentru 

corecta individualizare a sancțiunii aplicate salariatului.  

 Capitolul intitulat ”Individualizarea sancțiunii disciplinare” este dedicat modului de 

realizare a procesului respectiv. Astfel, prerogativa dispunerii unei sancțiuni disciplinare aparține 

angajatorului, prin reprezentanții săi care beneficiază de mandat pentru realizarea activităților 

privind adoptarea măsurilor sancționatorii.  

 Referitor la sancțiunile disciplinare prevăzute de Codul Muncii, am analizat pe scurt 

condițiile aplicării acestora, precum și câteva aspecte particulare care pot interveni în practică în 

legătură cu dispunerea lor.  

 Totodată, am dezvoltat principiile care guvernează atragerea răspunderii disciplinare și 

aplicarea unei măsuri cu acest caracter, respectiv: unicitatea acesteia, interdicția amenzilor 

disciplinare și radierea sancțiunilor.  

 În continuare, am analizat în mod detaliat criteriile de individualizare a sancțiunii 

disciplinare, respectiv împrejurările în care fapta a fost săvârșită, comportarea generală în 

serviciu a angajatului și eventualitatea suferirii altor sancțiuni, gradul și forma de vinovăție a 

salariatului, precum și consecințele produse de abaterea acestuia.  



15 

 

 Criteriul constând în împrejurările în care fapta a fost săvârșită este analizat din 

perspectiva atât a elementului temporal, cât și a celui spațial al comiterii abaterii, precum și prin 

raportare la influența funcției angajatului, și a modului de a acționa al acestuia.  

 Elementul privind comportarea generală în serviciu a angajatului este important în 

stabilirea sancțiunii disciplinare sub aspectul impactului fidelității acestuia față de angajator, 

precum și al vechimii în unitate sau a modului general de realizare a sarcinilor.  

 În individualizarea sancțiunii disciplinare au relevanță și forma și gradul de vinovăție a 

salariatului, respectiv impactul intenției (directe sau indirecte) sau al culpei (din neglijență sau cu 

premeditare) cu care angajatul a acționat. De asemenea, în cadrul aceluiași proces privind 

individualizarea sancțiunii disciplinare este relevant gradul de vinovăție a salariatului.  

 Referitor la consecințele produse de abaterea disciplinară, poate fi reținută influența 

caracterului prejudiciului (cert sau eventual) în stabilirea sancțiunii disciplinare. Iar cu privire la 

eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către salariat, are relevanță modalitatea de 

reținere a acestora și impactul lor asupra sancțiunii dispuse de angajator.  

 De asemenea, în cadrul acestui capitol am cercetat ponderea fiecăruia dintre criteriile de 

individualizare a sancțiunii disciplinare, respectiv pe de o parte, caracterul cumulativ al acestora, 

în sensul în care angajatorului îi revine obligația de a le analiza în integralitate, iar pe de altă 

parte, posibilitatea ca un singur element să influențeze decisiv o anumită adoptare a unei 

sancțiuni disciplinare determinate.  

 Totodată, în cadrul procesului de individualizare a sancțiunii disciplinare au relevanță 

cauzele care pot conduce în situații practice concrete la exonerarea salariatului de răspundere, 

precum forța majoră, cazul fortuit, legitima apărare, starea de necesitate, intoxicația, divulgarea 

secretului comercial, ordinul superiorului.  

 Așadar, angajatorul este cel care hotărăște dacă va aplica sau nu o sancțiune disciplinară, 

precum și care va fi aceasta în concret în raport de ansamblul situației constatate ca urmare a 

cercetării disciplinare prealabile, luând în considerare și incidența tuturor criteriilor de 

individualizare a măsurii disciplinare prevăzute de lege.  

  Angajatorul care a individualizat sancțiunea disciplinară urmează să dispună aplicarea 

acesteia. Acestui subiect îi este dedicat capitolul denumit ”Aplicarea sancțiunii disciplinare” 

care cuprinde dezvoltarea aspectelor care țin de procedeul respectiv. Întrucât angajatorul deține 

prerogativa disciplinară, acestuia îi revine dreptul exercitării acesteia în limitele stabilite de lege.  

 Astfel, angajatorul are la dispoziție pentru aplicarea sancțiunii disciplinare un termen de 

maximum 6 luni de la data săvârșirii faptei de către salariat, dar nu mai mult de 30 de zile de la 

data luării la cunoștință de comiterea abaterii disciplinare. Calculul termenelor se realizează în 

conformitate cu dispozițiile legii civile, acestea fiind susceptibile de suspendare sau întrerupere. 
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Dacă în aplicarea sancțiunii disciplinare angajatorul nu respectă termenele respective intervine 

decăderea acestuia din dreptul său de adoptare a măsurii sancționatorii.   

 De asemenea, decizia de concediere individuală trebuie să îndeplinească mai multe 

condiții de formă și fond. Printre elementele de formă ale actului privind desfacerea contractului 

individual de muncă se regăsesc necesitatea realizării în scris a documentului, semnarea acestuia 

de către o persoană care are calitatea de reprezentant al angajatorului și dreptul de a realiza 

demersul respectiv, necesitatea ca înscrisul să conțină descrierea concretă și completă a abaterii 

disciplinare, menționarea normei sau regulii încălcate de angajat prin fapta săvârșită de acesta, 

precum și a temeiului de drept în baza căruia este dispusă sancțiunea, indicarea apărărilor 

salariatului și a motivelor concrete pentru care acestea au fost înlăturate, menționarea termenului 

în care actul poate fi contestat și a instanței judecătorești competente să soluționeze acțiunea 

angajatului. Lipsa oricăruia dintre aceste elemente de formă atrage nulitatea absolută a deciziei 

de concediere.  

 De asemenea, actul de încetare a raporturilor de muncă prin concediere disciplinară este 

necesar să cuprindă și mențiuni concrete și complete privind existența abaterii disciplinare, 

legătura dintre aceasta și munca salariatului, vinovăția angajatului, precum și aspectele 

referitoare la individualizarea sancțiunii disciplinare.  

 Decizia de sancționare disciplinară produce efecte de la data comunicării sale către 

angajat, cazul de încetare și data operării acesteia fiind elemente care se raportează în Revisal. 

Odată comunicată salariatului decizia de concediere, aceasta nu mai poate fi revocată de 

angajator.  

 Controlul sancțiunii disciplinare revine instanțelor de judecată, a căror competență 

teritorială și materială specială este stabilită prin lege, acestora revenindu-le dreptul de a anula 

decizia de concediere și dispune repunerea părților în situația anterioară, precum și obligarea 

angajatorului la plata de despăgubiri. De asemenea, în realizarea controlului actului juridic, 

instanțele au posibilitatea preschimbării sancțiunii disciplinare.  

 Regulile privind atragerea răspunderii disciplinare și aplicarea sancțiunilor de natura 

respectivă se aplică atât în situația angajatului în baza unui contract individual de muncă pe 

durată nedeterminată, cât și a salariatului contractat în baza unui raport pe durată determinată. De 

asemenea, indiferent de norma de lucru, completă sau parțială, regulile respective sunt incidente. 

Prezintă particularități determinate de specificul raportului juridic de muncă acele situații care 

privesc sancționarea disciplinară a salariaților temporari aflați la dispoziția utilizatorului, acelor 

delegați sau detașați, a salariaților care desfășoară activitate de la domiciliu sau a telesalariatului, 

precum și a angajaților cetățeni străini sau apatrizi, respectiv a celor încadrați în unități aflate în 

insolvență. 
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 În cadrul Capitolului denumit ”Limitele dreptului angajatorului de a dispune 

concedierea disciplinară a salariaților” am intenționat să analizăm garanțiile oferite anumitor 

categorii de angajați aflați în situații speciale, determinate, împotriva măsurilor de concediere. 

Preluând principiile fundamentale privind protecția socială stabilite la nivel internațional, 

legislația internă reglementează cazuri de interdicție permanentă pentru dispunerea măsurilor de 

încetare a raporturilor de muncă, precum și cazuri de interdicție temporară în adoptarea unor 

astfel de măsuri.  

 Astfel, cu titlu permanent, este interzis angajatorului să adopte măsuri de concediere din 

motive discriminatorii, precum apartenența națională sau la o minoritate, rasă, culoarea pielii, 

etnia sau limba vorbită de salariat, origine socială, religie, vârstă, caracteristici genetice, 

dizabilitate, sex, orientare sexuală, situație sau responsabilitate familială, opțiune politică, 

apartenență sindicală, exercitarea drepturilor sindicale și a dreptului la grevă.  

 Sarcina probei privind intervenția unui caz de discriminare revine persoanei care acuză 

situația respectivă. Iar măsura concedierii dispuse cu încălcarea interdicției permanente atrage 

nulitatea absolută a actului de încetare a raporturilor de muncă.  

 Cu titlu temporar este interzis angajatorului să adopte măsuri de concediere ale 

angajaților protejați pe durata stabilită prin lege. În categoria protejată se află atât salariatul aflat 

în concediu de odihnă, cât și angajatul în incapacitate temporară de muncă, precum și cel care 

beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav sau pentru carantină. În 

această categorie intră și protecția complexă oferită salariatelor în legătură cu starea de 

graviditate sau pentru cauze derivate din această stare, precum și protecția de care beneficiază 

salariatul (indiferent de sex) pe durata concediului de creștere copil. De asemenea, beneficiază de 

o protecție specială împotriva concedierii angajații care reprezintă interesele salariaților la nivel 

de unitate sau superior, precum și cei aflați în unități transferate.   

 Angajatorul are totuși prerogativa concedierii disciplinare a salariaților protejați temporar 

în cazuri expres și limitativ prevăzute de lege, cu precădere în situația deschiderii procedurii 

falimentului unității. De asemenea, pe durata intervalului în care salariatul beneficiază de 

protecție împotriva măsurilor de concediere, angajatorul are posibilitatea de a cerceta, în anumite 

limite, fapta săvârșită de acesta și de a lămuri anumite aspecte în legătură cu situația respectivă.  

 În structura prezentului studiu intră de asemenea și ”Concluziile” dezvoltate pe larg în 

cadrul capitolului respectiv, precum și propunerile legislative privind procesul de concediere 

disciplinară. De asemenea, în ”Anexe” am realizat câteva propuneri de documente utile în 

implementarea aspectelor teoretice menționate în lucrare.   
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V. Concluzii  

 

 În cadrul lucrării, am intenționat să cercetăm în integralitate instituția concedierii 

disciplinare, ca parte a posibilității angajatorului de a dispune în mod unilateral încetarea 

raportului de muncă pentru motive în legătură cu persoana salariatului.  

 Analiza realizată în cadrul fiecărui capitol are la bază principiile fundamentale stabilite la 

nivel internațional privind protecția drepturilor omului, și a componentei acestora sub forma 

drepturilor salariatului, precum și aspecte teoretice în legătură cu obiectul cercetat. Aceste 

elemente sunt completate cu opinii din jurisprudența internațională și națională, precum și cu 

numeroase exemple de situații care pot interveni în practică și care nu au cunoscut dezvoltări 

prin alte studii.  

 Principiile fundamentale din dreptul internațional referitoare la protecția socială 

reprezintă nivelul minim de garanție oferită salariatului sancționat disciplinar, atât anterior 

dispunerii acestei măsuri, în cadrul procedurii de cercetare disciplinară, cât și cu ocazia adoptării 

și comunicării sancțiunii, precum și ulterior acestui moment.  

 Din această perspectivă, poate fi justificată reglementarea actuală internă mai puțin 

detaliată a unora dintre etapele sau elementele care țin de instituția analizată, normele 

internaționale fiind suficiente pentru garantarea unui echilibru între interesele, respectiv 

drepturile și obligațiile părților contractului individual de muncă. Totuși, o reglementare mai 

clară și explicită a aspectelor care țin de concedierea disciplinară ar fi utilă ambelor părți ale 

contractului individual de muncă.  

 În societatea actuală caracterizată de dinamism, cu o piață a forței de muncă în continuă 

schimbare, atât instituțiile internaționale, cât și cele interne au adoptat treptat norme privind 

dreptul angajatorului de a înceta unilateral raportul individual de muncă din motive în legătură 

cu persoana salariatului, adaptându-le continuu nevoilor impuse de evoluția domeniului 

economic și social.   

 Organizația Internațională a Muncii a adoptat numeroase convenții și recomandări având 

ca obiect relațiile de muncă și protecția socială, care alcătuiesc un adevărat cod internațional al 

muncii. Normele respective au fost preluate la nivelul Consiliului Europei și al Uniunii Europene 

și adaptate ca urmare a identificării aspectelor care necesitau reglementare pentru a garanta o 

protecție socială efectivă. Astfel s-a ajuns treptat ca pe de o parte, cele trei organizații să adopte 

acte inspirându-se din normele stabilite la nivelul celorlalte, garantând astfel un nivel minim de 
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protecție, iar pe de altă parte, normele au fost completate și actualizate în raport de evoluția 

relațiilor economico-sociale.  

 Așadar, normele adoptate de oricare dintre cele trei organizații au devenit repere pentru 

celelalte entități, care fiecare la rândul său a preluat principiile fundamentale instituite de 

celelalte structuri, fiind astfel conturat un nivel standard complementar de protecție a drepturilor 

salariatului.  

 Normele adoptate de cele trei organizații au caracter suficient de general pentru a fi 

aplicate de statele membre, precum și un caracter universal care să impună acestora respectarea 

lor. Așadar, normele respective s-au impus ca principii fundamentale în domeniul protecției 

sociale, fiind reperul și în același timp standardul minim pentru legislațiile interne ale statelor.  

 Prin raportare la obiectul prezentului studiu, nucleul de protecție al drepturilor 

salariatului în situația concedierii sale constă în protejarea acestuia împotriva măsurilor nelegale 

de concediere, mecanism care este fundamentat atât pe interdicția adoptării unor astfel de măsuri 

din considerente discriminatorii (directe sau indirecte), precum și din considerente care țin de 

situația temporară a angajatului (incapacitate medicală temporară, stare de graviditate, 

exercitarea unor atribuții de reprezentare a intereselor salariaților). Încălcarea interdicțiilor 

respective de către angajator este ca principiu, și sub rezerva particularităților anumitor situații, 

de natură să atragă anularea deciziei de concediere.  

 Principiul de drept internațional referitor la garantarea dreptului efectiv de acces la o 

instanță se regăsește și în legislația națională, atât cu privire la elementul constând în protecția 

efectivă acordată sub aspectul reglementării jurisdicției muncii (imparțiale, expres prevăzute de 

lege, specializate), cât și referitor la elementele care asigură gratuitatea litigiilor din domeniul 

dreptului muncii prin scutirea de plata taxelor de timbru, posibilitatea beneficierii de ajutor 

public judiciar, precum și în ceea ce privește termenele rezonabile de soluționare atât a litigiilor 

de muncă, dar și de parcurgere a procedurii cercetării disciplinare prealabile.  

 Dreptul la apărare al salariatului este garantat sub toate componentele acestuia, respectiv 

dreptul de a fi audiat, de a nu se autoincrimina, de a avea cunoștință de probele acuzării, de a 

administra probe, de a formula apărări, de a fi asistat, de a beneficia de un termen rezonabil 

pentru realizarea apărării sale, atât în cadrul procedurii cercetării disciplinare prealabile, cât și 

ulterior momentului sancționării sale, prin regulile de procedură generale și specifice litigiilor 

din domeniul dreptului muncii.  

 De asemenea, garanția prevăzută la nivel internațional constând în beneficiul reparării 

prejudiciului suferit este transpusă în legislația națională atât prin posibilitatea repunerii părților 

în situația anterioară, cât și prin plata de către angajator a despăgubirilor prevăzute de lege.  
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 Din perspectiva principiilor stabilite la nivel internațional și având în vedere importanța 

relațiilor de muncă în cadrul societății actuale, încetarea acestora constituie o situație relevantă 

pentru ambele părți ale contractului individual de muncă. În scopul asigurării unui echilibru în 

raporturile de muncă, modalitățile de încetare ale acestora sunt expres și limitativ prevăzute de 

lege, și pot interveni ca efect al voinței unilaterale a oricăreia dintre părțile contractului 

individual de muncă sau a acordului acestora, precum și ca urmare a intervenirii unei cauze 

legale.  

 Astfel, încetarea raportului de muncă prin acord, expresie a voinței concordante a 

părților, reprezintă reflexia principiului libertății actelor juridice. În același timp, principiul 

fundamental al libertății muncii se regăsește în modalitatea de încetare a contractului individual 

de muncă din inițiativa salariatului, respectiv în dreptul acestuia de a demisiona. Aceeași garanție 

se reflectă în dreptul angajatului de a denunța contractul individual de muncă în timpul perioadei 

de probă, posibilitate recunoscută deopotrivă și angajatorului.  

 La rândul său, angajatorul are posibilitatea încetării unilaterale a raporturilor de muncă, 

respectiv din considerente care țin de persoana salariatului sau pentru cauze fără legătură cu 

acesta. În același timp, situațiile în care încetarea contractului individual de muncă are loc de 

drept sunt concretizate în cazuri obiective care, din considerente diverse, impun adoptarea 

măsurii respective.  

Totodată, părțile raportului individual de muncă și/sau partenerii sociali, indiferent de 

nivelul la care sunt constituiți aceștia, nu au prerogative în a stabili, nici măcar prin acord, alte 

modalități de încetare a raportului individual de muncă în afara celor expres prevăzute de lege 

întrucât scopul reglementării limitative a acestora constă în necesitatea asigurării unui cadru de 

stabilitate în vederea desfășurării relației de muncă.  

Acest raport juridic ia naștere prin încheierea contractului individual de muncă al cărui 

specific rezidă în subordonarea salariatului față de angajator. În acest context revine angajatului 

obligația de a respecta normele convenționale, legale, precum și regulile interne valabile la 

nivelul unității. Dacă referitor la normele legale, operează prezumția cunoașterii acestora de către 

salariat, iar obligațiile convenționale sunt asumate de angajat fie în mod direct, prin semnarea 

contractului individual de muncă, a actelor adiționale și anexelor la acesta, a fișei postului, fie 

prin reprezentanți, prin încheierea contractelor, convențiilor colective sau a acordurilor colective, 

în ceea ce privește regulile interne, acestea devin opozabile lucrătorului numai dacă îi sunt 

comunicate. În acest sens, în situația unui litigiu, angajatorului îi revine obligația de a dovedi 

aducerea normei încălcate la cunoștința salariatului.  
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Obligației salariatului de a respecta normele legale, convenționale sau interne valabile la 

nivelul unității îi corespunde dreptul angajatorului de a cerceta și de a stabili dacă angajatul a 

încălcat normele respective, precum și de a dispune sancționarea acestuia.  

Răspunderea disciplinară a salariatului, formă de răspundere juridică specifică 

domeniului dreptului muncii, poate fi atrasă numai dacă angajatul, cu vinovăție, săvârșește o 

abatere disciplinară (faptă, sub formă de acțiune, omisiune).  

 Pentru atragerea răspunderii disciplinare a salariatului, revine angajatorului obligația de a 

desfășura o anchetă disciplinară, cu excepția situației în care sancțiunea va consta în avertisment 

scris.  

 În acest sens, cu respectarea principiului stabilit prin normele internaționale constând în 

faptul că salariatul are dreptul ca anterior concedierii să se poată apăra în legătură cu fapta de 

comiterea căreia este acuzat, legislația națională prevede obligația angajatorului privind 

realizarea procedurii cercetării disciplinare.  

 Scopul cercetării disciplinare prealabile constă în lămurirea tuturor elementelor de natură 

obiectivă și subiectivă în legătură cu fapta comisă de angajat și persoana acestuia, astfel încât în 

situația adoptării măsurii concedierii disciplinare, măsură raportată prin excelență la persoana 

angajatului, aceasta să fie dispusă într-un cadru de obiectivitate, în urma unei analize neutre 

realizate de o persoană împuternicită sau de o comisie mandatată în acest sens.  

 Având în vedere această mențiune, impunerea în sarcina angajatorului a parcurgerii 

procedurii de cercetare disciplinară prealabilă constituie nu numai o reflexie a prezumției de 

nevinovăție sau o garanție pentru salariat care se poate apăra cu privire la fapta de care este 

acuzat anterior momentului la care angajatorul adoptă măsura disciplinară, ci și un mijloc de 

asigurare a angajatorului referitor la faptul că măsura pe care acesta o va dispune este justificată 

din perspectiva analizei complete a situației. Realizarea corectă, completă, efectivă a cercetării 

disciplinare prealabile, precum și realizarea unei decizii de sancționare legale, reprezintă cele 

mai bune modalități pe care angajatorul le deține pentru a reduce riscul provocat de un posibil 

litigiu având ca obiect anularea unui act de concediere, respectiv obligarea angajatorului la plata 

despăgubirilor legale, și după caz, la reintegrarea salariatului în unitate.  

 Întrucât în cadrul cercetării prealabile salariatul este acuzat de comiterea unei fapte care 

poate reprezenta abatere disciplinară, revine comisiei sarcina de a elucida toate aspectele în 

legătură cu aceasta, și totodată atributul de a respecta dreptul la apărare al angajatului.  

 Așadar, în cadrul cercetării disciplinare prealabile este esențial ca membrii comisiei să 

aibă în vedere la fiecare pas respectarea dreptului la apărare al salariatului, sub toate 

componentele acestuia.  
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 Dreptul angajatului de a fi audiat în legătură cu fapta de a cărei săvârșire este acuzat se 

concretizează atât sub forma convocării acestuia, cât și în reconvocarea acestuia. Acest drept al 

salariatului nu poate fi transformat într-o obligație, respectiv angajatul beneficiază și de dreptul 

de a nu se autoincrimina.  

 Angajatul are dreptul de a cunoaște toate acuzațiile care îi sunt aduse și toate probele pe 

care sunt întemeiate susținerile respective. Pentru ca acest drept să fie unul efectiv, revine 

comisiei de cercetare disciplinară obligația de a aduce la cunoștința angajatului și de a-l audia 

atât în legătură cu probele deținute până la data convocării salariatului, cât și cu privire la 

dovezile obținute ulterior.  

 De asemenea, salariatul are dreptul să beneficieze de un termen rezonabil pentru 

pregătirea apărărilor sale, precum și pentru a administra sau, după caz, solicita administrarea de 

probe care să îi susțină poziția. În același timp, salariatul beneficiază și de dreptul de a fi asistat 

cu ocazia audierii sale de către comisia de cercetare disciplinară.  

 În consecință, în cadrul desfășurării etapelor procedurii de cercetare disciplinară o poziție 

centrală revine respectării dreptului fundamental la apărare al angajatului. Realizarea cercetării 

disciplinare a salariatului prin neabaterea de la acest principiu reprezintă o cale eficientă pentru 

angajator de a reduce riscurile privind anularea deciziei de concediere.  

 Totodată, prezintă relevanță sporită forma și conținutul convocării, în sensul în care 

revine în sarcina comisiei de cercetare obligația de a realiza documentul respectiv cu respectarea 

condițiilor impuse de lege. Omiterea unui singur element prevăzut de lege pentru efectuarea 

convocării la cercetarea disciplinară este de natură să atragă nulitatea deciziei de concediere. 

Așadar, fiecare aspect referitor la derularea procedurii de cercetare disciplinară este esențial și 

necesită acuratețe în realizare pe de o parte pentru a nu afecta legalitatea deciziei de concediere, 

iar pe de altă parte are o influență majoră în procesul de individualizare a sancțiunii disciplinare.   

 Realizarea scopului cercetării disciplinare prealabile, respectiv lămurirea tuturor 

aspectelor obiective și subiective care țin de fapta analizată constituie sursa de informații, 

mijlocul concret prin care procesul de individualizare a sancțiunii disciplinare poate fi realizat.  

 Odată constatată existența faptei săvârșite de salariat și normei încălcate de acesta prin 

acțiunea sau omisiunea sa, procesul de individualizare a sancțiunii se efectuează de către 

angajator ținând cont în mod cumulativ de criteriile prevăzute de lege, respectiv împrejurările în 

care fapta a fost comisă și consecințele acesteia, comportarea generală în serviciu a angajatului și 

gradul și forma de vinovăție a acestuia, existența altor măsuri disciplinare anterioare, a incidenței 

și rolului acestora în reținerea faptei săvârșite de salariat ca reprezentând o abatere disciplinară.  

 Elementele de individualizare a sancțiunii disciplinare reies cu precădere din aspectele 

cercetate de comisie. Astfel, împrejurările în care abaterea disciplinară a fost comisă pot 
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reprezenta elemente de agravare a răspunderii salariatului, sau după caz, motive de diminuare a 

acesteia.  

 Consecințele abaterii disciplinare, fie că sunt efective, fie că au caracter potențial, pot 

avea influență în stabilirea caracterului grav al abaterii disciplinare.  

 Comportarea generală în serviciu a angajatului și/sau existența altor măsuri disciplinare 

anterioare suferite de acesta conduc la conturarea unei atitudini pe care salariatul o adoptă, de 

natură să justifice o sancțiune drastică sau din contră, una preponderent morală.  

 Gradul și forma de vinovăție cu care salariatul a acționat în săvârșirea abaterii 

disciplinare prezintă relevanță în procesul de individualizare a sancțiunii, în raport de situația 

concretă fiind de natură să incline balanța spre aplicarea unei sancțiuni aspre sau a uneia ușoare.  

 Sancțiunea disciplinară se raportează la situația de ansamblu creată de impactul fiecăruia 

dintre aceste criterii de individualizare prevăzute de lege. Astfel, aceeași acțiune sau omisiune a 

unui salariat, în raport de ansamblul determinat de criteriile de individualizare, poate atrage cea 

mai drastică sancțiune sau o măsură cu caracter moral. Așadar, fiecare element de 

individualizare, analizat în contextul creat de toate celelalte, are vocația de a justifica adoptarea 

unei măsuri disciplinare determinate, și nu a alteia.  

 Din această perspectivă, rolul și modul de desfășurare a procedurii cercetării disciplinare 

prealabile, respectiv lămurirea tuturor aspectelor obiective și subiective care țin de situația 

analizată, influențează în mod esențial procesul de individualizare a sancțiunii disciplinare.   

 Individualizarea sancțiunii disciplinare reprezintă modul de implementare al principiului 

proporționalității între abaterea săvârșită de salariat și consecințele produse de aceasta.  

 Așadar, reținerea faptei săvârșite de salariat în mod corect, susținut de probatoriul 

administrat, precum și complet, prin cercetarea tuturor aspectelor și a apărărilor angajatului, 

permite crearea unei imagini reale, obiective, asupra abaterii disciplinare, fiind de natură să 

determine individualizarea realistă a sancțiunii disciplinare.   

 De asemenea, cercetarea obiectivă a ansamblului de elemente care determină conturarea 

abaterii disciplinare relevă, dacă este cazul, existența unui caz de exonerare de răspundere sau a 

unor circumstanțe care ar putea atrage diminuarea acesteia. Omiterea unei astfel de cauze în 

analiza realizată de angajator reprezintă un risc real și crescut de anulare a actului de sancționare.  

 De aceea, angajatorul are un interes crescut în cercetarea tuturor elementelor care țin de 

fapta săvârșită de angajat și de persoana acestuia, astfel încât sancțiunea disciplinară adoptată să 

fie justificată.  

 Totodată, angajatorului îi revine sarcina de a respecta principiul unicității sancțiunii 

disciplinare, neavând posibilitatea sancționării multiple a aceleiași abateri săvârșite de salariat.  



24 

 

 Procesul de individualizare a sancțiunii disciplinare este extrem de important și din 

perspectiva faptului că instanța de judecată sesizată cu contestația unei sancțiuni disciplinare are 

prerogativa de a dispune modificarea acesteia. Preschimbarea sancțiunii disciplinare de către 

magistrat este rezultatul analizei cumulative a criteriilor de individualizare a acesteia.  

 Odată cercetată în mod complet fapta săvârșită de salariat și constatat caracterul de 

abatere disciplinară a acesteia, precum și individualizată sancțiunea, angajatorul emite și 

comunică decizia de sancționare. 

 Pentru legala aplicare a sancțiunii disciplinare, revine angajatorului obligația de a 

respecta termenele prevăzute de lege în care măsura poate fi dispusă, precum și condițiile de 

formă și fond pentru emiterea deciziei. Încălcarea de către angajator a unuia sau a ambelor 

termene prevăzute de lege pentru aplicarea sancțiunii disciplinare este în sine suficientă pentru 

anularea actului de încetare a raportului de muncă.  

 Omiterea menționării în cuprinsul deciziei de sancționare a unuia sau a mai multora 

dintre elementele de formă prevăzute de lege, este de natură să atragă anularea măsurii dispuse 

împotriva salariatului. Totodată, lipsa unei condiții de fond din cuprinsul deciziei de sancționare 

are potențialul de a afecta temeinicia actului, în contextul în care conținutul înscrisului nu poate 

fi completat.  

 Așadar, decizia de sancționare, astfel cum este aceasta emisă de angajator, este actul în 

cuprinsul căruia trebuie să se regăsească elementele de formă și fond prevăzute de lege. Odată 

comunicată salariatului, decizia de sancționare nu mai poate fi revocată de angajator, și totodată 

nu mai poate fi completată prin acte exterioare acesteia, de aceea îndeplinirea condițiilor de 

formă și fond ale actului juridic este esențială.  

 Principiul fundamental privind garantarea accesului la justiție se concretizează și în 

reglementarea posibilității salariatului de a contesta decizia de concediere emisă de angajator.  

Controlul legalității și temeiniciei unei decizii de sancționare revine instanțelor de judecată, 

acestea având posibilitatea anulării actului juridic emis de angajator, a menținerii acestuia sau a 

preschimbării sancțiunii disciplinare.  

 Salariatul are dreptul, în conformitate cu principiile internaționale fundamentale, la 

repararea în mod efectiv și complet a prejudiciului suferit ca urmare a măsurii nelegale a 

concedierii sale, având posibilitatea de a beneficia de repunerea în situația anterioară și 

despăgubiri egale cu valoarea drepturilor salariale indexate, actualizate și reactualizate începând 

de la data încetării raportului de muncă și până la momentul reintegrării sale, sau după caz, a 

pronunțării hotărârii judecătorești.  
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 De asemenea, salariatul are dreptul de a solicita repararea prejudiciului material și/sau 

moral suferit ca urmare a măsurii nelegale, cu mențiunea că referitor la această pretenție, sarcina 

probei îi revine acestuia.  

Dreptul angajatorului de a dispune măsura concedierii este limitat, cu titlu permanent, de 

respectarea principiului egalității de tratament. Discriminarea în desfășurarea raporturilor de 

muncă este interzisă, și din această perspectivă dispunerea de măsuri de concediere întemeiate pe 

criterii discriminatorii nu este permisă.  

 Încălcarea acestei reguli de către angajator atrage nulitatea actului de încetare a raportului 

individual de muncă. Soluția se impune ca sancțiune a încălcării principiului egalității de 

tratament, principiu de bază al sistemului de protecție a drepturilor omului, precum și al cadrului 

de garantare a drepturilor salariatului.  

 Prerogativa angajatorului de a dispune măsuri de concediere este limitată de dreptul, cu 

caracter temporar, al anumitor categorii de salariați de a beneficia de protecție împotriva încetării 

raporturilor de muncă.  

 Categoriile protejate sunt expres și limitativ prevăzute de lege, în același mod fiind 

stabilită și durata protecției de care salariații respectivi beneficiază.  

 Protecția temporară de care beneficiază salariații împotriva măsurilor de concediere nu 

este absolută, ci este limitată de situații obiective, precum deschiderea procedurii falimentului 

societății angajatoare, sau, în unele cazuri, de posibilitatea concedierii angajatului pentru motive 

care țin de persoana acestuia, inclusiv sancționarea disciplinară.  

 Așadar, normele care reglementează limitele angajatorului de a dispune măsura 

concedierii reprezintă reguli de natură să mențină un just echilibru între interesele acestuia și cele 

ale angajatului.  

 Principiul proporționalității este incident și în această materie, limitele temporare ale 

dreptului angajatorului de a dispune concedierea fiind pe deplin surprinse de expresia ”salarié 

exposé, salarié protégé” și reversul acesteia, ”salarié protégé, salarié exposé”.  

 Întreaga procedură de sancționare, respectiv procedura cercetării disciplinare prealabile, 

procesul de individualizare a sancțiunii, precum și modul de aplicare a acesteia, sunt dezvoltate 

în lucrare din perspectiva principiilor de drept internațional și a normelor interne, precum și a 

opiniilor manifestate în literatura de specialitate, fiind totodată realizate referiri semnificative la 

cazuri practice și situații concrete care pot interveni în fiecare etapă. De asemenea, lucrarea 

cuprinde trimiteri la normele de drept comparat și literatură străină din domeniul analizat.  
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 VI. Propuneri de lege ferenda  

 

Deși atragerea răspunderii disciplinare este reglementată într-un mod succint în cadrul a 

numai șapte articole din Legea nr. 53/2003 - art. 247-253 din Codul Muncii – acestui subiect îi 

sunt dedicate numeroase studii în literatura de specialitate, ocazie cu care s-a realizat și 

interpretarea normelor respective sau a modului de aplicare a acestora. De asemenea, 

interpretarea regulilor respective are loc, prin excelență, la nivel de practică judiciară.  

Astfel, opiniile manifestate în jurisprudență, precum și cele menționate în doctrină au 

condus la conturarea unui cadru privind atragerea răspunderii disciplinare a salariatului. Această 

situație creează totuși incertitudine într-un domeniu în care securitatea, stabilitatea și 

previzibilitatea sunt încă esențiale. 

1. Din această perspectivă, ca principiu, considerăm necesară adoptarea unui nou Cod al 

Muncii. Această necesitate este determinată de nevoia generală a unui cadru legislativ modern, 

coerent, eficient și adaptat modificărilor permanente din domeniul social produse de evoluția 

economică care își pune amprenta inclusiv asupra relațiilor de muncă. 

Reglementarea clară și explicită a instituțiilor și noțiunilor definite în literatura de 

specialitate și practica judiciară ar conduce la creșterea nivelului de coerență a legislației muncii, 

situație care ar determina crearea de mijloace practice eficiente și utile pentru persoanele 

interesate în acest domeniu.  

Procesul de codificare a regulilor stabilite în doctrina și practica judiciară din domeniul 

dreptului muncii, și cu precădere a principiilor și metodelor referitoare la concedierea 

disciplinară este extrem de util tuturor părților raportului individual de muncă.  

2. Apreciem utilă reglementarea noțiunilor de ”disciplină a muncii” și ”abatere gravă”. 

Cele două noțiuni sunt importante pentru atragerea răspunderii disciplinare, și ar necesita o 

reglementare clară.  

Termenul de ”disciplină a muncii” a fost definit în literatura de specialitate ca 

reprezentând ordinea necesară desfășurării procesului de muncă, rezultat al respectării normelor 

și regulilor privind realizarea activității.  

Iar abaterea disciplinară gravă este considerată fapta, sub formă de acțiune sau omisiune, 

comisă de angajat prin încălcarea unei norme legale, convenționale sau interne, care afectează 

determinant activitatea la nivelul unității, atrăgând consecința imposibilității menținerii 

salariatului în cadrul angajatorului.  

3. O altă propunere constă în modificarea textului art. 251 alin. (3) din Codul Muncii în 

sensul adaptării acestuia prin raportare la spiritul reglementării sale. Recomandarea constă în 
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menționarea faptului că neprezentarea angajatului la convocarea sa, fără un motiv obiectiv dă 

naștere dreptului angajatorului de a dispune sancționarea acestuia fără audierea salariatului, și nu 

fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile (proces care implică analiza mai multor aspecte, 

și nu numai a punctului de vedere al lucrătorului). 

4. Din punctul nostru de vedere este utilă reglementarea explicită a etapelor obligatorii 

din cadrul procedurii cercetării disciplinare, astfel încât norma legală să devină ca înțeles și 

interpretare accesibilă. Textele menționate în alin. (1) și (2) din art. 251 din Codul Muncii 

conduc la deducerea pașilor care fac parte din procedura cercetării disciplinare prealabile, norma 

nefiind totuși extrem de lămuritoare în sine. Stabilirea unor repere într-un mod explicit prin lege 

ar fi utilă atât pentru angajator, cât și pentru salariat.   

Reglementarea cadrului respectiv nu va conduce la explicitarea tuturor situațiilor practice 

descrise în studiul prezent, dar ar avea ca efect creșterea gradului de accesibilitate al textului de 

lege pentru ambele părți ale contractului individual de muncă.  

5. În opinia noastră, este necesară și reglementarea explicită a cazurilor de întrerupere și 

suspendare a termenelor prevăzute de art. 252 alin. (1) din Codul Muncii. Necesitatea stipulării 

în acest sens a unor norme ar satisface cerința accesului efectiv la o instanță, sub aspectul 

transparenței și previzibilității regulilor de drept. Practica judiciară actuală manifestă opinii 

divergente cu privire la acest subiect, motiv pentru care o reglementare clară ar conduce la 

soluționarea situației. 

Astfel, este utilă adoptarea unei prevederi legale explicite care să menționeze cazurile de 

suspendare și întrerupere a termenelor pe care angajatorul este ținut să le respecte în adoptarea 

unei decizii de sancționare, respectiv termenul de 6 luni de la data săvârșirii faptei de către 

salariat, precum și intervalul de 30 de zile de la data la care unitatea a luat la cunoștință de 

comiterea de către angajat a abaterii.  

6. Suntem de părere că textul art. 251 alin. (4) din Codul Muncii ar trebui explicitat sub 

forma mai multor norme care să menționeze expres toate componentele dreptului la apărare al 

angajatului, precum și modurile de manifestare și protecție a acestora.  

În acest sens, normele ar putea menționa un interval temporal rezonabil pe care 

angajatorul să îl acorde angajatului în vederea pregătirii apărării sale în cadrul cercetării 

disciplinare.  

De asemenea, legea ar putea prevedea obligația expresă a comisiei de cercetare 

disciplinară de a comunica angajatului toate probele existente în dosarul anchetei desfășurate în 

legătură cu fapta acestuia.  

Totodată, ar putea fi introdus în textul de lege faptul că salariatul beneficiază de dreptul la 

apărare sub componenta beneficiului de a nu se autoincrimina.  
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7. Având în vedere evoluția dinamică a societății atât sub aspect economic și social, cât 

și la nivel tehnic, considerăm că este oportună și modificarea dispozițiilor art. 252 alin. (4) din 

Codul Muncii, în sensul în care decizia de concediere disciplinară să poată fi considerată valabil 

comunicată angajatului dacă a fost trimisă printr-un mijloc electronic de corespondență care 

poate asigura dovada conținutului transmiterii.  

8. Alte propuneri de modificare a legislației actuale sunt menționate în cuprinsul lucrării 

și fac referire la deficiențele identificate în legătură cu încetarea de drept a contractului 

individual de muncă atât în cazul decesului angajatului, cât și în cel al survenirii situației 

respective în cazul angajatorului. 

9. La data intrării în vigoare a Legii nr. 127/2019 ar fi utilă modificarea textului art. 56 

alin. (1) lit. c) din Codul Muncii și eliminarea cazului de încetare de drept a contractului 

individual de muncă la data comunicării deciziei de pensie anticipată parțială, în contextul în 

care această instituție nu va mai fi prevăzută de actul normativ respectiv. 

10. În legătură cu categoria salariaților protejați, din conținutul art. 60 alin. (2) din Codul 

Muncii poate fi eliminată ipoteza concedierii acestora în situația dizolvării angajatorului. Cazul 

este prevăzut în cadrul art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 ca situație de încetare de 

drept a contractului individual de muncă.  

11. În aceeași situație sunt și normele prevăzute de art. 60 alin. (2) din Codul Muncii și 

art. 21 alin. (3) din OUG nr. 96/2003 care fac referire la posibilitatea concedierii salariatului 

protejat în situația dizolvării angajatorului. Ipoteza respectivă este menționată în cadrul art. 56 

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 cu titlu de caz de încetare de drept a contractului individual 

de muncă.   

Modificările propuse ar conduce la creșterea nivelului de transparență și accesibilitate a 

normelor de lege privind atragerea răspunderii disciplinare, situație deopotrivă favorabilă părților 

raportului individual de muncă.  
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