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CAPITOLUL VI 

PARTICULARITĂŢILE RĂSPUNDERII POLIŢISTULUI 

 

§ 1. Consideraţii generale privind conceptul răspunderii juridice a 

poliţistului 

 

La fel ca şi majoritatea specialiştilor în dreptul administrativ (poliţienesc), 

noi considerăm răspunderea socială, cea juridică, în special, un element 

indispensabil al statutului juridic al poliţistului. 

Termenul „răspundere”, astfel cum este utilizat în drept, este derivat din 

verbul latin „respondere”, ceea ce înseamnă a răspunde, dar în acelaşi timp şi a 

plăti o îndatorire, o sarcină. 

Ca fenomen social, răspunderea presupune aplicarea conştientă a 

prescrierilor normelor sociale, aprecierea comportamentului personal şi a 

urmărilor sociale ce survin, posibilitatea aplicării unor măsuri de organele 

competente ale statului sau societăţii pentru comportamentul deviat şi repararea 

prejudiciului condiţionat de acest comportament. Deci, răspunderea juridică este 

o parte integrantă a responsabilităţii sociale. Specificul răspunderii juridice constă 

în faptul că se referă la obligaţia de a răspunde pentru încălcarea normelor de 

drept. 

Răspunderea juridică prin specificul sau în comparaţie cu celelalte forme ale 

răspunderii sociale, constă în faptul că ea se referă la obligaţia de a răspunde 

pentru încălcarea normei de drept. Singurul temei al răspunderii juridice îl 

constituie încălcarea prevederilor normelor legale. Încălcarea prevederilor 

normelor legale antrenează implicit şi răspunderea juridică prevăzută de ele603. 

Prin trăsăturile sale, prin natura sa şi consecinţele pe care le produce 

răspunderea juridică apare ca o formă agravantă a răspunderii sociale, întrucât 

faptele antisociale care declanşează răspunderea juridică prevăd atingerea 

valorilor sociale şi conturbă climatul de desfăşurare a relaţiilor de cooperare 

socială. 

Omul, scria Kant, este singura fiinţă capabilă să acţioneze ca o forţă morală 

pe deplin responsabilă pentru propriile acţiuni604. 

                                                             
603 Drumea M., Răspunderea juridică, principiile și formele sale, Avocatul poporului, 2004, nr.7, p. 4. 

604 Pogoneț G. Răspunderea juridică: un fenomen social, Administrarea Publică, 2004, Nr. 1-2, p. 79. 
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Prof. englez M.L.A. Hart, cunoscut în plan internaţional prin analiza 

conceptuală a dreptului, arată că expresiei „răspundere” i se pot atribui 

următoarele semnificaţii distincte605: răspundere care decurge dintr-o anumită 

funcţie; răspunderea cauzată; răspundere; capacitatea de a răspunde. 

În doctrina juridică se afirmă că pentru a stabili formele răspunderii juridice 

trebuie sa se ţină cont, în cumul, de două elemente: gradul pericolului social şi 

natura sancţiunilor normelor juridice. Prof. A. Bantuş este de părerea că 

„răspunderea juridică este o situaţie care apare ca rezultat al săvîrşirii unei fapte 

ilicite, al încălcării uneia sau mai multor norme de drept. Ea constă în esenţă în 

suportarea unor consecinţe prevăzute de normele juridice. În aprecierea 

caracterului ilicit al faptei, pornim de la faptul că normele juridice ocrotesc 

anumite valori, lezarea acestora, cuprinse în normele de drept, este cauza 

declanşării răspunderii juridice şi nu încălcarea formală a normelor de drept. Cine 

stabileşte ce anume fenomene, fapte constituie valori şi deci trebuie ocrotite, 

prejudicierea lor fiind considerat un fapt ilicit? Evident, acest lucru îl face 

legiuitorul prin actul normativ, dar legiuitorul face oare acest lucru după bunul său 

plac, fără să fie determinat de anumite fenomene exterioare, de anumite aprecieri 

de natură socială şi nu pur juridică? 

Trebuie să constatăm că antijuridicitatea unui fapt este precedată de 

antisocialitatea lui, care face ca anumite fapte să fie incriminate prin norme de 

drept. Antisocialitatea are şi ea la bază un comportament deviat de la anumite 

norme, dar de anumite norme cu caracter mai larg decît normele juridice: normele 

morale, politice, religioase”606. 

Savanţii ruşi Kasalapov R. şi Markin V. au remarcat genial că libertatea dă 

naştere răspunderii, iar răspunderea dirijează libertatea607. 

În opinia prof. rus Bahrah N.D., răspunderea poate fi pozitivă sau 

negativă608. Răspunderea pozitivă înseamnă percepţia conştientă ceea ce face şi 

care sînt consecinţele posibile ale acestei acţiuni; ea presupune simţul de 

răspundere şi se contopeşte cu ideea de îndatorire, ca responsabilitate pentru 

viitor. La rîndul său, răspunderea negativă implică o atitudine de condamnare din 

partea statului sau societăţii faţă de fapta ilicită, ca o reacţie a societă- 

                                                             
605 Ibidem. 

606 Bantuș A. Unele particularități a răspunderii juridice și valorii în drept, Legea și viața, 2003, Nr. 4, p. 53. 

607 Касалапов, Р. Маркин, В. Свобода и ответственность, Москва, 1969, с. 72. 

608 Бахрах Д.Н. Административная ответственность в СССР, Свердловск, 1989, с. 22. 
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ţii la încălcarea intereselor ei, prin nerespectarca normelor care presupun şi 

aplicarea răspunderii pentru aceste încălcări. 

În literatura juridică de specialitate, instituţia răspunderii este examinată în 

două ipostaze: activă şi retrospectivă609. Conform primei, răspunderea poliţistului 

constă în conştientizarea de către acesta a datoriei faţă de societate vizavi de starea 

ordinii publice610. 

În acest context una din direcţiile de eficientizare a activităţii poliţiei rămîne 

educarea în subalterni a simţului datoriei şi cinstei poliţistului, precum şi 

răspunderii personale a conducătorului pentru îndeplinirea obligaţiilor 

funcţionale611. 

Este cunoscut că în literatura de specialitate, în legislaţia Republicii 

Moldova şi a României nu există o definiţie unică a răspunderii juridice. Se 

evidenţiază două puncte de vedere privind această problemă612: 

 răspunderea juridică reprezintă reacţia de răspuns a statului la faptele 

ilegale care constă în aplicarea măsurilor de constrîngere statală drept realizare a 

sancţiunilor de drept; 

 răspunderea juridică este obligaţia de drept a delincvenţilor de a suferi 

efectul măsurilor de constrîngere statală care condamnă fapta ilicită a acestuia, 

săvîrşită cu vinovăţie şi care constă în restricţii cu caracter personal sau 

patrimonial. 

În altă accepţiune, în sens larg, utilitar, răspunderea juridică reprezintă 

consecinţa neîndeplinirii obligaţiei legale613. 

După părerea dlui Creangă Ion, pe care o susţinem, „răspunderea juridică 

apare ca un complex de drepturi şi obligaţii stabilite de lege, generate în urma 

încălcării unei norme juridice, avînd drept consecinţă aplicarea sancţiunii de către 

organul de stat ce veghează la respectarea dreptului, în scopul restabilirii ordinii 

de drept şi prevenirii încălcărilor normelor juridice în viitor614”. 

                                                             
609 Самощенко И.С, Фарушкин М.Х. Ответственность по советскому законодатеьству, Москва: Юрид. 

Лит-тура, 1971, с. 6-7. 

610 Hotărîrea Guvernului, Nr. 2 din 04.01.96 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al OAI, MO 23-

24/176, 18.04.1996, pct. 2. 

611 Idem, pct. 3. 

612 Guțuleac V., Buzescu M. Ordinea și securitatea publică – obiect al administrării de stat, Legea și viața, 

2005, Nr. 5, p. 24. 

613 Dicționar explicativ al limbii române, ed. II-a, București: Univers enciclopedic, 1998, p. 891. 

614 Creangă, I. Curs de drept administrativ, Chișinău: Epigraf, 2003, p. 303. 
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În interpretarea noastră răspunderea juridică reprezintă un complex de 

drepturi şi obligaţii, prevăzute de legislaţie, care se nasc în urma încălcării 

normelor juridice şi care are ca consecinţă aplicarea sancţiunii de către organul 

împuternicit al statului sau societăţii în scopul restabilirii ordinii de drept şi 

securităţii publice, prevenirea unor astfel de abateri. 

Savanţii români Drăghici C., Iacob A., Şerb S. consideră că „Indiferent de 

tipul răspunderii juridice, în funcţie de valoarea socială ocrotită şi de modul de 

ocrotire antrenarea răspunderii juridice este condiţionată de întrunirea cumulativă 

a mai multor condiţii: fapta ilicită, rezultatul socialmente periculos, legătura 

cauzală între faptă şi rezultat, vinovăţia şi capacitatea de răspundere juridică a 

poliţistului”615. 

Viziunea prof. Costin M. asupra răspunderii juridice se bazează pe faptul că 

aceasta îşi are temeiul în faptul ilicit, iar consecinţa constă în aplicarea sancţiunii 

juridice şi reprezintă un complex de drepturi şi obligaţii care formează conţinutul 

raportului juridic de constrîngere ce se leagă între stat, ca unic subiect activ şi 

autorul faptei ilicite, subiectul pasiv al raportului juridic respectiv616. 

Esenţa răspunderii juridice o constituie cadrul juridic de realizare pentru 

sancţiune, altfel spus, răspunderea juridică este un raport juridic de constrîngere, 

iar sancţiunea juridică reprezintă obiectul acestui raport617. 

În opinia prof. Iovănaş I. răspunderea juridică îşi are expresia în 

condamnarea de către stat a comportamentului deviat, esenţa căreia constă într-o 

obligaţie de a suporta şi executa o privaţiune618. 

După L. Barac, răspunderea juridică reprezintă mult mai mult decît un 

complex de drepturi şi obligaţii corelative, iar raportul juridic de constrîngere este 

de natură mai degrabă să înlesnească înţelegerea instituţiei date decît să-i 

definească esenţa. Astfel, răspunderea nu va fi instituţie dacă nu va fi confirmată 

de dreptul obiectiv, responsabilitatea pură neexistînd ca instituţie, prin urmare, 

autoarea defineşte răspunderea juridică ca fiind instituţia ce cuprinde ansamblul 

normelor juridice ce vizează raporturile ce se nasc în sfera activităţii desfăşurate 

de autorităţile publice, în temeiul legii, 

                                                             
615 Drăghici, C. Iacob, A. Șerb, S. Drept polițienesc și contravențional, București: TRITONIC, 

2003, p. 105. 

616 Costin M. Răspunderea juridică, Cluj-Napoca, 1974, p. 27-33. 

617 Boboș Gh. Teoria generală a dreptului, Cluj-Napoca, 1992, p. 185. 

618 Orlov M. Drept administrativ, Chișinău: Epigraf, 2001, p. 119. 
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împotriva tuturor acelor care încalcă sau ignoră ordinea de drept, în scopul 

asigurării respectării şi promovării ordinii juridice şi binelui public619. 

Prof. Costin M. este de părerea că răspunderea juridică este complexul de 

drepturi şi obligaţii conexe care - potrivit legii - se nasc ca urmare a săvîrşirii unei 

fapte ilicite şi care constituie cadrul de realizare a constrîngerii de stat, prin 

aplicarea sancţiunilor juridice în scopul asigurării stabilităţii raporturilor sociale 

şi a îndrumării membrilor societăţii în spiritul respectării ordinii de drept620. 

De rînd cu măsurile cu caracter educativ şi răspunderea pentru infracţiunile 

ce nu au atribuţie la activitatea poliţienească, poliţiştii sînt traşi la răspundere 

juridică pentru încălcările la serviciu. Este cunoscut faptul că răspunderea juridică 

se exprimă prin condamnarea publică şi socială a personalităţii şi 

comportamentului deviat, prin survenirea consecinţelor negative pentru 

contravenient care limitează interesele lui personale, patrimoniale şi de alt gen. În 

opinia savantului rus Gubarev A.I., răspunderea include constrîngerea 

infractorului să respecte normele instituite de stat şi să sufere sancţiunile instituite 

pentru abaterea concretă621. 

Ca şi orice cetăţean, participant la relaţiile sociale, poliţistul poate răspunde 

din punct de vedere juridic atît pentru încălcarea legii, prin faptele sale ilicite care 

nu au legătură cu atribuţiile sale de serviciu, cît şi ca funcţionar al poliţiei, dacă 

faptele respective sînt în legătură cu serviciul său. 

Legislaţia naţională expres menţionează dreptul poliţistului la risc 

profesional: „Nu constituie o infracţiune acţiunea colaboratorului poliţiei care a 

fost săvîrşită într-o situaţie de risc profesional justificat, deşi ea are semnele 

acţiunilor pentru care este prevăzută răspundere disciplinară, administrativă sau 

penală. 

Riscul este considerat justificat, dacă acţiunea săvîrşită decurgea în mod 

obiectiv din informaţia asupra faptelor şi circumstanţelor de care dispunea 

colaboratorul poliţiei, iar scopul legitim nu putea fi realizat prin acţiuni ce nu ar fi 

implicat riscul şi colaboratorul poliţiei, care a admis ris- 

 

                                                             
619 Barac L. Cîteva considerații la definirea răspunderii juridice, Dreptul, Nr. 4, 1994, p. 40. 

620 Costin M. O încercare de definire a noțiunii răspunderii juridice, Revista română de drept, 

1970, Nr. 5, p. 83. 

621 Губаев А.И. Правовое положение рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Леиниград: Высшее политическое училище МВД СССР, 1974, с. 39. 
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cul, a întreprins toate măsurile posibile pentru a preîntîmpina consecinţele 

negative”622. 

La fel poliţiştii nu poartă răspundere pentru dauna materială şi fizică, 

cauzată infractorului în legătură cu nesubordonarea sau opunerea de rezistenţă a 

acestuia în timpul reţinerii623. 

Aceleaşi norme există în legislaţia României „Este absolvit de orice 

răspundere poliţistul care prin exercitarea, în limitele legii, a atribuţiilor de 

serviciu, a cauzat suferinţe sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii 

patrimoniului acestora”624. 

Savanţii români Stelian I., Tudor I. sînt de părerea că încălcarea dispoziţiilor 

legale prin săvîrşirea unei fapte ilicite de către poliţist în cadrul raportului juridic 

de serviciu poate atrage, după caz, o răspundere disciplinară, o răspundere 

administrativă sau o răspundere penală. Totodată, dacă fapta ilicită a produs 

unităţii sau organului din care face parte o pagubă, poate interveni şi răspunderea 

materială a poliţistului625. 

Astfel, în conformitate cu Legea cu privire la poliţie „Pentru activităţi 

nelegale colaboratorul poliţiei poartă răspundere în conformitate cu legislaţia şi 

cu Statutul disciplinar al organelor afacerilor interne, aprobat de Guvern”626, 

conform art. 33 al aceleiaşi legi această răspundere poate fi „răspundere 

disciplinară, administrativă sau penală”. 

Autorii români Şerb S., Ignat D., Drăghici C. remarcă mai multe tipuri de 

răspundere juridică a poliţiştilor: disciplinară, materială, civilă şi penală627, 

rcflectînd poziţia oficială. Astfel, în conformitate cu legislaţia României 

„Încălcarea de către poliţist, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu angajează 

răspunderea sa disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz”628. 

În opinia acestor autori, „Deosebirea esenţială între răspunderea 

disciplinară, administrativă şi penală a poliţistului, pe de o parte, şi răspunderea 

lui materială, pe de altă parte, constă în caracterul acestor forme de răspundere. 

Astfel, primele trei au în principal un caracter educativ-sancţionator, în timp 

                                                             
622 Legea cu privire la poliție, Nr. 416/18.12.90, Veștile, 12/321, 30.12.1990, art. 33. 

623 Idem, art. 29. 

624 Legea 360/2002 privind Statutul polițistului român, art. 56. 

625 Stelian I., Tudor I. Drept polițienesc, București: Romfel, 1993, p. 116. 

626 Legea cu privire la poliție, Nr. 416 din 18.12.90, Veștile, 12/321, 30.12.1990, art. 26. 

627 Drăghici, C. Iacov, A. Șerb, S. Drept polițienesc și contravențional, București: TRITONIC, 2003, p. 105. 

628 Legea 360/2002 privind Statutul polițistului român, art. 55. 
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ce răspunderea materială are în principal un caracter educativ-reparator”629. 

Această deosebire determină posibilitatea, pe de o parte, a existenţei 

independente a răspunderii materiale în raport cu cea disciplinară, administrativă 

ori penală630. 

Aşadar, săvîrşind o faptă ilicită, poliţistul este susceptibil de a fi sancţionat 

penal, administrativ ori disciplinar – după cum săvîrşeşte o infracţiune, 

contravenţie ori o abatere disciplinară, chiar dacă fapta respectivă nu a provocat o 

pagubă. În acelaşi timp, poliţistul este pasibil de a răspunde material pentru 

prejudiciul creat, chiar dacă fapta ilicită comisă nu reprezintă o faptă penală sau 

un ilicit administrativ. Este însă posibil, şi aceasta se întîlneşte frecvent în practică, 

ca fapta ilicită care a produs o pagubă să antreneze atît răspunderea penală, 

administrativă sau disciplinară, cît şi răspunderea materială631. 

După Prisăcaru V.I. răspunderea juridică poate fi de două tipuri632: 

răspundere juridică conform dreptului public; răspundere juridică conform 

dreptului privat. 

În literatura de specialitate se vorbeşte, în principiu, de patru forme ale 

răspunderii juridice sau în opinia altor autori, de cinci forme633: răspundere 

disciplinară, răspundere contravenţională, răspundere patrimonială, răspundere 

civilă, răspundere penală. Prof. A. Iorgovan vorbeşte de răspundere administrativ-

disciplinară, administrativ-contravenţională şi răspundere administrativ-

patrimonială634. 

Susţinem opinia dnei dr. Orlov M., care consideră că în funcţie de ramura 

de drept deosebim următoarele tipuri clasice de răspundere juridică, considerînd 

răspunderea materială fiind inclusă în cea civilă („Persoana fizică răspunde pentru 

obligaţiile sale cu tot patrimoniul său, cu excepţia bunurilor care, conform legii, 

nu pot fi urmărite”635): 

 răspunderea disciplinară – prevăzută în cazul încălcării, în mare parte 

                                                             
629 Stelian I., Tudor I. Drept polițienesc, București: Romfel, 1993, p. 117. 

630 Beligrădeanu Ș. Răspunderea materială a persoanelor încadrate în muncă, București: Ed. științifică, 1973, 

p. 13. 

631 Stelian I., Tudor I. Drept polițienesc, București: Romfel, 1993, p. 117. 

632 Orlov M. Drept administrativ, Chișinău: Epigraf, 2001, p. 118. 

633 Preda Mircea. Drept administrativ, București: Lumina Lex, 

634 Iorgovan A. Tratat de drept administrative, vol. II, București: Nemira, 1996, p. 223. 

635 Codul civil al Republicii Moldova, Nr. 1107 din 06.06.2002, Cartea întîi, Monitorul Oficial 82-86/661, 

22.06.2002, art. 27. 
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a normelor conţinute în dreptul muncii, precum şi în diferite statute şi regulamente 

disciplinare, prin care se sancţionează abaterile disciplinare ale angajaţilor; 

 răspundere civilă – presupune asigurarea respectării normelor de drept 

civil, precum şi a altor ramuri de drept derivate – dreptul familiei, dreptul muncii 

etc.; 

 răspundere penală – care este prevăzută de normele dreptului penal şi care 

intervine în cazul săvîrşirii unei fapte ilicite cu grad sporit de pericol social; 

 răspundere administrativă – prevăzută în cazul încălcării normelor de drept 

administrativ, norme ale altor ramuri de drept (ecologic, financiar) care 

reglementează raporturile sociale ce apar între organele administraţiei publice în 

realizarea sarcinilor puterii executive, precum şi între aceste organe şi particulari.  

În opinia dr. în drept Orlov M., răspunderea juridică nu poate fi redusă doar 

la o „obligaţie”, tot aşa cum esenţa acestei instituţii nu este suficientă doar prin 

asocierea sa la noţiunea de raport juridic de constrîngere şi nici privită doar prin 

prisma „dreptului obiectiv”. Pentru o definire mai completă a noţiunii de 

răspundere juridică este necesar să o caracterizăm sub două aspecte: ca instituţie 

juridică şi ca situaţie juridică636. 

În opinia savantului rus Bahrah D.N., răspunderea juridică se deosebeşte de 

alte tipuri de răspundere printr-un şir de trăsături, dintre care menţionăm637: 

reprezintă un mijloc de protecţie a ordinii publice şi un mijloc de realizare a puterii 

de stat; este reglementată juridic, constă în aplicarea şi realizarea sancţiunilor 

prevăzute de normele de drept; este o consecinţă a unei fapte ilicite săvîrşite cu 

vinovăţie; este însoţită de condamnarea de către stat a făptuitorului şi a faptei 

ilicite; presupune măsuri de constrîngere şi are consecinţe negative pentru 

făptuitor, pe care acesta este obligat să le suporte; se realizează conform unor 

reguli procesuale speciale, stabilite în actele normative. 

Răspunderea juridică, în afară dc formele concrete pe care le cunoaştem, 

dispune de un şir de principii generale, nişte idei călăuzitoare, valabile pentru toate 

aceste forme, indiferent de particularităţile fiecăreia dintre ele638.     

 

                                                             
636 Orlov M. Drept administrativ, Chișinău: Epigraf, 2001, p. 120. 

637 Бахрах Д.Н. Административная ответственность в СССР, Свердловск, 1989, с. 23. 

638 Costin M. Răspunderea juridică, Cluj, 1994, p. 31-32. 
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Aceste principii n-au un caracter exclusiv juridic, în ele fiind incluse și 

aspecte politice, morale, doctrinale. Dintre principiile generale ale răspunderii 

juridice vom menţiona639: 

1. Principiul legalităţii răspunderii juridice – presupune că răspunderea 

juridică nu poate fi declanşată decît pentru acţiuni prevăzute de lege ca fapte ilicite 

şi numai conform procedurii stabilite de lege. Principiul legalităţii are un caracter 

complex ce se manifestă prin640: răspunderea juridică se face numai în baza 

normei juridice; aplicarea sancţiunii ţine de competenţa strictă a statului şi 

reprezentanţilor săi oficiali; organele statului activează în strictă conformitate cu 

prevederile normale juridice. 

2. Principiul culpabilităţii presupune că orice subiect de drept poate fi 

sancţionat numai atunci, cînd este vinovat şi numai în limitele vinovăţiei sale. 

3. Principiul răspunderii personale, de la care există excepţia răspunderii 

pentru fapta altuia care presupune că pentru o anumită violare a normei juridice, 

este aplicată o singură sancţiune juridică, fapt ce nu exclude cuantumul formelor 

de răspundere juridică în cazul în care, prin una şi aceeaşi faptă, au fost încălcate 

două sau mai multe norme juridice. 

4. Principiul prezumţiei nevinovăţiei în stabilirea răspunderii juridice, care 

admite persoana ca fiind nevinovată pînă cînd vinovăţia va fi dovedită în mod 

legal, în cursul unui proces juridic public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate 

garanţiile necesare apărării sale. 

5. Principiul justiţiei sancţiunii, adică a proporţionalităţii sancţiunii în raport 

cu gravitatea faptei. 

6. Principiul celerităţii tragerii la răspundere juridică este de natură de a 

asigura realizarea scopurilor răspunderii juridice, deoarece aplicarea lui implică 

tragerea la răspundere la timpul potrivit, pentru a putea produce efecte dorite atît 

faţă de făptuitor, cît şi faţă de societate. 

Suplimentar la aceste principii prof. Bantuş A. adaugă641: 

„7. Principiul unicităţii răspunderii – conform căruia pentru o faptă ilicită 

există o singură răspundere sau nu se poate aplica decît o singură sancţiune. 

                                                             
639 Orlov M. Drept administrativ, Chișinău: Epigraf, 2001, p. 121. 

640 Pogoneț G. Răspunderea juridică: un fenomen social, Administrarea Publică, 2004, Nr. 1-2, p. 80. 

641 Bantuș A. Teoria funcției publice, Chișinău: Institutul de Filosofie, Sociologie și Drept al AȘM, 2003, p. 

164-165. 
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8. Principiul umanismului – în conformitate cu care sancţiunea aplicată şi 

constrîngerea exercitată are un rol educativ şi de reintegrare socială, netrebuind să 

provoace suferinţe inutile celui sancţionat şi să nu-i înjosească demnitatea şi 

personalitatea. 

9. Principiul prevenţiei prin răspundere – conform căruia sancţiunea are 

rolul de a preveni atît pe cel vinovat, cît şi pe alţii de a mai săvîrşi în viitor fapte 

de acelaşi gen. 

10. Principiul operativităţii – adică fără amînări şi nenecesare soluţionări a 

cauzei pentru ca rezonanţa socială a sancţiunii să fie maximă, eliminînd starea de 

insecuritate din raporturile sociale şi neîncredere în Drept, sporind astfel efectul 

preventiv al aplicării acestuia”. 

După părerea dnei dr. Orlov M., pentru realizarea răspunderii juridice este 

necesară prezenţa unui ansamblu de condiţii642. La ele se atribuie: fapta (conduita) 

ilicită; rezultatul conduitei ilicite; legătura cauzală între conduita ilicită şi rezultat; 

subiectul răspunderii juridice; vinovăţia (numită şi culpă sau vină); cauzele care 

înlătură răspunderea juridică. 

În timp ce primele patru condiţii sînt pozitive, cea din urmă şi anume 

prezenţa „cauzelor care înlătură răspunderea juridică”, este negativă643. De fapt, 

în opinia noastră, aceste condiţii reprezintă semnele obiective şi subiective ce 

caracterizează elementele componenţei încălcării normei corespunzătoare de 

drept: obiectul, latura obiectivă, subiectul şi latura subiectivă. 

Sintetizînd cele expuse, considerăm că răspunderea juridică poate fi 

realizată doar în cazurile cînd a fost determinată şi constatată corespunderea 

exactă între semnele obiective şi subiective ale faptei prejudiciabile săvîrşite şi 

semnele ce caracterizează elementele componenţei încălcării normei 

corespunzătoare de drept imputate (infracţiunii, contravenţiei, delictului civil, 

abaterii disciplinare etc.). 

 

§ 2. Răspunderea disciplinară şi administrativă a poliţistului 

 

Acest gen de răspundere intervine atunci cînd poliţistul săvîrşeşte cu 

vinovăţie o abatere de la îndatoririle de serviciu în timpul exercitării funcţiei 

poliţieneşti, dar şi abaterile comise de el în afara atribuţiilor de serviciu dar 
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