ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
privind
Codul administrativ
***

PARTEA VII: Răspunderea administrativă
TITLUL I: Dispoziţii generale
Art. 563: Răspunderea juridică
Răspunderea juridică reprezintă forma răspunderii sociale stabilită de stat, în urma
încălcării normelor de drept printr-un fapt ilicit şi care determină suportarea
consecinţelor corespunzătoare de către cel vinovat, prin utilizarea forţei de
constrângere a statului în scopul restabilirii ordinii de drept astfel lezate.
Art. 564: Formele răspunderii juridice în administraţia publică
(1)Săvârşirea unor fapte ilicite, de către personalul prevăzut de art. 5 lit. gg), în
exercitarea atribuţiilor ce îi revin, atrage răspunderea administrativă, civilă sau
penală, după caz.
(2)Răspunderea civilă şi penală se angajează conform legislaţiei specifice.
Art. 565: Răspunderea administrativă
(1)Răspunderea administrativă reprezintă acea formă a răspunderii juridice care
constă în ansamblul de drepturi şi obligaţii conexe de natură administrativă care,
potrivit legii, se nasc ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite prin care se încalcă
norme ale dreptului administrativ.
(2)Răspunderea se stabileşte în funcţie de forma de vinovăţie şi de participarea
efectivă la încălcarea legii.
(3)Răspunderea administrativă nu exclude şi se poate completa cu alte forme ale
răspunderii juridice, în condiţiile legii.
Art. 566: Formele răspunderii administrative
Răspunderea administrativă poate fi disciplinară, contravenţională sau patrimonială.
Art. 567: Principiile răspunderii administrative
(1)Principiul legalităţii răspunderii - răspunderea administrativă nu poate opera
decât în condiţiile sau în cazurile prevăzute de lege, în limitele stabilite de aceasta,
conform unei anumite proceduri desfăşurate de autorităţile învestite în acest scop.
(2)Principiul justeţei sau proporţionalităţii răspunderii - corelarea sancţiunii aplicate
cu gradul de pericol social al faptei ilicite săvârşite şi cu întinderea pagubei, în cazul
producerii unei pagube, cu forma de vinovăţie constatată, printr-o corectă
individualizare.
(3)Principiul celerităţii - momentul aplicării sancţiunii trebuie să fie cât mai aproape
de cel al manifestării faptei ilicite, fără amânări sau tergiversări inutile, pentru ca
rezonanţa socială a sancţiunii aplicate să fie maximă sporind efectul preventiv al
acesteia.

TITLUL II: Răspunderea administrativ-disciplinară
Art. 568: Definiţia
(1)Răspunderea administrativ-disciplinară reprezintă o formă a răspunderii
administrative care intervine în cazul săvârşirii unei abateri disciplinare, în sensul
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încălcării de către demnitari, funcţionari publici şi asimilaţii acestora a îndatoririlor
de serviciu şi a normelor de conduită obligatorie prevăzute de lege.
(2)Răspunderea administrativ-disciplinară se stabileşte cu respectarea principiului
contradictorialităţii şi al dreptului la apărare şi este supusă controlului instanţelor de
contencios administrativ, în condiţiile legii.
Art. 569: Abaterea disciplinară
Abaterea disciplinară reprezintă fapta săvârşită cu vinovăţie de către funcţionarii
publici, demnitari şi asimilaţii acestora care constă într-o acţiune sau inacţiune prin
care se încalcă obligaţiile ce le revin din raportul de serviciu, respectiv din
exercitarea mandatului sau în legătură cu acesta şi care le afectează statutul
socioprofesional şi moral.
Art. 570: Subiecţii răspunderii administrativ-disciplinare
(1)Subiectul activ al răspunderii administrativ-disciplinare este autoritatea
administraţiei publice sau orice entitate asimilată acesteia faţă de care se răsfrâng
consecinţele unei abateri disciplinare şi în a cărei competenţă intră tragerea la
răspundere a făptuitorului.
(2)Subiectul pasiv al răspunderii administrativ-disciplinare este persoana care a
săvârşit o abatere disciplinară.
Art. 571: Individualizarea sancţiunii administrativ-disciplinare
(1)La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi
gravitatea abaterii disciplinare, de împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de
forma de vinovăţie a autorului şi de consecinţele abaterii, de comportarea generală
în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi, după caz, de existenţa în antecedentele
acestuia a altor sancţiuni administrativ-disciplinare care nu au fost radiate în
condiţiile legii.
(2)În cazul în care fapta a fost sesizată şi ca abatere disciplinară, şi ca infracţiune,
procedura angajării răspunderii administrativ-disciplinare se suspendă până la
dispunerea clasării dosarului ori renunţării la urmărirea penală sau până la data la
care instanţa judecătorească dispune achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei,
amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal.

TITLUL III: Răspunderea administrativ-contravenţională
Art. 572: Definiţie
Răspunderea administrativ-contravenţională reprezintă o formă a răspunderii
administrative care intervine în cazul săvârşirii unei contravenţii identificate potrivit
legislaţiei specifice în domeniul contravenţiilor.

TITLUL IV: Răspunderea administrativ-patrimonială
Art. 573: Definiţie
Răspunderea administrativ-patrimonială reprezintă o formă a răspunderii
administrative care constă în obligarea statului sau, după caz, a unităţilor
administrativ-teritoriale la repararea pagubelor cauzate unei persoane fizice sau
juridice prin orice eroare judiciară, pentru limitele serviciului public, printr-un act
administrativ ilegal sau prin refuzul nejustificat al administraţiei publice de a rezolva
o cerere privitoare la un drept recunoscut de lege sau la un interes legitim.
Art. 574: Condiţiile răspunderii exclusive a autorităţilor şi instituţiilor
publice pentru prejudiciile de natură materială sau morală produse ca
urmare a carenţelor organizatorice sau funcţionale ale unor servicii publice
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Autorităţile şi instituţiile publice răspund patrimonial exclusiv pentru prejudiciile de
natură materială sau morală produse ca urmare a carenţelor organizatorice sau
funcţionale ale unor servicii publice cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a)existenţa unui serviciu public care prin natura sa conţine riscul producerii
anumitor prejudicii pentru beneficiari;
b)existenţa unui prejudiciu material sau moral, după caz, al unei persoane fizice
sau juridice;
c)existenţa unei legături de cauzalitate între utilizarea unui serviciu public care prin
natura sa conţine riscul producerii anumitor prejudicii şi paguba produsă persoanei
fizice sau, după caz, a persoanei juridice.
Art. 575: Răspunderea administrativ-patrimonială solidară pentru
prejudicii cauzate prin acte administrative
(1)Autorităţile şi instituţiile publice răspund patrimonial, din bugetul propriu, pentru
pagubele materiale sau morale cauzate prin acte administrative, prin refuzul
nejustificat de a soluţiona o cerere sau prin nesoluţionarea în termen a acesteia.
(2)Dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru
întârziere, în situaţiile în care este dovedită vinovăţia cu intenţie a demnitarului, a
funcţionarului public sau a personalului contractual, acesta răspunde patrimonial
solidar cu autoritatea sau instituţia publică dacă nu a respectat prevederile legale
specifice atribuţiilor stabilite prin fişa postului sau prin lege.
Art. 576: Răspunderea administrativ-patrimonială solidară pentru
prejudicii cauzate în legătură cu punerea în valoare a bunurilor şi a
serviciilor publice
Autorităţile şi instituţiile publice şi personalul acestora, a cărui culpă a fost dovedită,
răspund patrimonial solidar pentru pagube produse domeniului public ori privat ca
urmare a organizării sau funcţionării serviciului public cu nerespectarea prevederilor
legale în vigoare.
Art. 577: Condiţiile răspunderii administrativ-patrimoniale
Răspunderea administrativ-patrimonială este angajată dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a)actul administrativ contestat este ilegal;
b)actul administrativ ilegal este cauzator de prejudicii materiale sau morale;
c)existenţa unui raport de cauzalitate între actul ilegal şi prejudiciu;
d)existenţa culpei autorităţii publice şi/sau a personalului acesteia.
Art. 578: Răspunderea patrimonială a personalului autorităţilor sau
instituţiilor publice în legătură cu atribuţiile delegate
Personalul autorităţilor sau instituţiilor publice căruia i se deleagă în scris atribuţii
răspunde pentru prejudiciile cauzate în legătură cu exercitarea atribuţiilor delegate.
Actul de delegare trebuie să prevadă limitele acestuia.
Art. 579: Exonerarea de răspundere
Actul de delegare emis cu încălcarea prevederilor art. 57, 157, 191 şi 438 este nul
şi exonerează de răspundere persoana delegată.
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