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secŢiune

e[i este pu]in cunoscut\ mai ales printre
salaria]i, dar [i printre
angajatori, reabilitarea disciplinar\ a salariatului ca institu]ie
juridic\ nu reprezint\ o
noutate legislativ\, aceast\
institu]ie fiind prev\zut\ [i `n
reglementarea anterioar\
Codului muncii.
Astfel, `n perioada anterioar\
intr\rii `n vigoare a Codului
muncii, Legea nr. 1/1970
privind organizarea [i
disciplina muncii `n unit\]ile
socialiste de stat, prevedea c\
sanc]iunea disciplinar\
aplicat\ unui angajat - cu
excep]ia desfacerii contractului de munc\ - se consider\
a nu fi fost luat\ dac\ timp de
un an de la executarea ei
angajatul nu a mai s\vâr[it o
alt\ abatere. Aceast\ prevedere
transpunea legal reabilitarea
disciplinar\ a salariatului ce
opera `n virtutea legii, fiind
vorba, `n fapt, de reabilitarea
de drept a salariatului.
Legea nr. 1/1970 a
reglementat, totodat\, [i
reabilitarea disciplinar\ a
salariatului ce opera `n baza
deciziei angajatorului,
prev\zând posibilitatea ca
`nainte de expirarea
termenului de un an, dar nu
mai devreme de 6 luni de la
data execut\rii sanc]iunii,
conduc\torul unit\]ii s\ poat\
dispune, dac\ angajatul nu a
mai s\vâr[it `n acest interval
nicio abatere, av`nd o bun\
comportare, ca sanc]iunea
aplicat\ s\ fie considerat\ a
nu fi fost luat\; `n acest caz,
era vorba de o reabilitare
facultativ\ a salariatului.
Codul muncii intrat `n vigoare
`n anul 2003 nu a preluat
aceast\ institu]ie juridic\ `n
niciuna din cele dou\ forme
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a salaRiatului, OPERA LEGII
SAU A ANGAJATORULUI?
De Camelia Pau, avocat, mo]ec {tefan Cabinet de avocat

de reabilitare disciplinar\
reglementate de Legea nr.
1/1970, fiind lacunar `n
aceast\ privin]\. Lacuna
legislativ\ a fost remediat\
abia `n anul 2011, când printre
modific\rile aduse Codului
muncii prin Legea nr. 40/2011
s-a num\rat [i cea privind
reabilitarea disciplinar\ a
salaria]ilor.
A[adar, `n prezent,
reabilitarea disciplinar\ a
salaria]ilor se produce prin
radierea sanc]iunilor aplicate
salaria]ilor `n condi]iile art.
248 alin. (3) din Codul
muncii, respectiv:
Sanc]iunea disciplinar\ se
radiaz\ de drept `n termen de
12 luni de la aplicare, dac\
salariatului nu i se aplic\ o
nou\ sanc]iune disciplinar\ `n
acest termen.

Radierea sanc]iunilor
disciplinare se constat\ prin
decizie a angajatorului emis\
`n form\ scris\.
Desigur c\ reglementarea prin
lege a reabilit\rii disciplinare
a salariatului este binevenit\
[i salutar\, `ns\ modul `n care
a fost transpus\ legal aceast\
institu]ie ridic\ o serie de
`ntreb\ri celor chema]i s\
pun\ `n aplicare aceste
prevederi legale.
Una din aceste `ntreb\ri este
dac\ reabilitarea disciplinar\ a
salariatului reprezint\ opera
legii, adic\ intervine `n
temeiul legii sau este, de fapt,
opera angajatorului,
intervenind `n baza deciziei
acestuia. Aceasta `ntrucât art.
248 alin. (3) din Codul
muncii, de[i vorbe[te despre

radierea de drept a sanc]iunii
disciplinare la `mplinirea unui
termen de 12 luni de la
aplicarea sanc]iunii, `n m\sura
`n care `n acest interval de
timp, salariatului nu i se
aplic\ o nou\ sanc]iune,
prevede, `n acela[i timp, [i
cerin]a legal\ ca radierea
sanc]iunilor disciplinare s\ fie
constatat\ prin decizie a
angajatorului emis\ `n form\
scris\.
~ntrebarea care se ridic\ `n
aceste condi]ii este `n ce
moment salariatul se poate
considera c\ a fost reabilitat
disciplinar? La data `n care sa `mplinit termenul de 12 luni
de la aplicarea sanc]iunii
disciplinare sau `n momentul
`n care a fost emis\ decizia
scris\ a angajatorului?

este nevoie De o DeCizie
a angajatorului
Dac\ lucrurile erau foarte
clare `n reglementarea
anterioar\, existând, pe de o
parte, reabilitarea de drept a
salariatului care se producea
exclusiv `n baza legii, iar, pe
de alt\ parte, reabilitarea
facultativ\ a salariatului, care
intervenea `n baza deciziei
conduc\torului unit\]ii, `n
reglementarea actual\,
lucrurile nu sunt la fel de
clare din punct de vedere

juridic. Astfel de[i `n mod
normal, radierea de drept a
sanc]iunii disciplinare
presupune faptul c\ intervine
ex lege, nefiind deci nevoie ca
angajatul sau angajatorul s\
fie de acord cu aceasta sau s\
o constate, legiuitorul a
stabilit totu[i ca fiind necesar\
pentru constatarea radierii de
drept a sanc]iunilor disciplinare
a salariatului [i o decizie a
angajatorului dat\ `n acest sens.

reabilitatea DisCiPlinar|
a salariatului i{i ProDuCe
efeCtele juriDiCe ~n baza legii
Chiar [i a[a fiind, reabilitarea
disciplinar\ a salariatului
reprezint\ opera legii, nu a
angajatorului, c\ci indiferent
dac\ exist\ sau nu decizia
angajatorului prin care se
constat\ intervenirea radierii
de drept a sanc]iunii
disciplinare a salariatului,
reabilitarea `[i produce efecte
juridice specifice `n baza legii.
A[adar, [tergerea efectelor
juridice defavorabile ale
sanc]ion\rii disciplinare [i
`nl\turarea dec\derilor impuse
de lege se produce `n
momentul `n care s-a `mplinit
termenul de 12 luni de la
aplicarea sanc]iunii disciplinare, dac\ `n acest interval
timp salariatului nu i s-a mai
aplicat o nou\ sanc]iune
disciplinar\.
~n aceste condi]ii, dup\ `mplinirea termenului prev\zut de
lege, angajatul are dreptul de
a solicita angajatorului s\u s\
constate prin decizie radierea
sanc]iunii disciplinare ce i-a
fost aplicat\ [i, `n caz de noi
abateri disciplinare s\vâr[ite,
angajatorul s\ nu mai ]in\
cont de sanc]iunea radiat\ la

aprecierea gravit\]ii noii fapte
[i la individualizarea noi sanc]iunii. ~n caz contrar, salariatul
are deschis\ inclusiv calea justi]iei pentru a-l obliga pe angajator s\ se conformeze legii.
Pe de alt\ parte, `n condi]iile
`n care reabilitarea disciplinar\ a salaria]ilor se produce
de drept, [i angajatorii trebuie
s\ acorde o aten]ie sporit\
aplic\rii sanc]iunilor acelor
angaja]i care au mai fost
sanc]iona]i disciplinar
anterior, c\ci pot interveni
situa]ii `n care sanc]iunile
disciplinare anterioare ale
angaja]ilor s\ nu mai poat\ fi
luate `n considerare, `n pofida
faptului c\ angaja]ii respectivi
se dovedesc a fi indisciplina]i
`n continuare.
Astfel, dac\ un salariat a
s\vâr[it o fapt\ ce constituie
abatere disciplinar\, dar nu a
fost emis\ decizia de
sanc]ionare disciplinar\, ([tiut
fiind faptul c\, potrivit legii,
decizia poate fi emis\ `n
termen de 30 de zile de la
data lu\rii la cuno[tin]\ despre
s\vâr[irea abaterii
disciplinare, nu mai târziu
`ns\ de 6 luni de la data
s\vâr[irii faptei) [i, `ntre timp,
s-a `mplinit termenul de 12
luni de la aplicarea unei
sanc]iuni disciplinare anterioare, aceast\ sanc]iune nu mai
poate fi luat\ `n considerare la
individualizarea noii sanc]iuni
disciplinare, pentru simplul
motiv c\ a intervenit
reabilitarea disciplinar\ a
salariatului care s-a produs de
drept, `n baza legii.
Aceasta `ntrucât din punct de
vedere al radierii de drept a
sanc]iunii disciplinare, `n
reglementarea actual\, ceea ce
intereseaz\ este momentul
aplic\rii sanc]iunii

disciplinare de c\tre angajator,
nu cel al s\vâr[irii de c\tre
salariat a faptei ce constituie
abatere disciplinar\.
~n ceea ce prive[te obliga]ia
reglementat\ de lege `n
sarcina angajatorului de a
emite o decizie `n form\
scris\ pentru a constata
radierea de drept a sanc]iunii
disciplinare a salariatului,
putem `n]elege ra]iunea
acesteia, legiuitorul instituindo pentru a asigura o eviden]\
riguroas\ `n dosarul de
personal al fiec\rui salariat,
`ns\, reglementarea legal\
actual\ nu asigur\ atingerea
acestui deziderat, `n condi]iile
`n care nici m\car nu s-a
stabilit prin lege un termen
pentru emiterea deciziei de
c\tre angajator.
Pentru ca eviden]a situa]iei
disciplinare a fiec\rui salariat
s\ fie, `ntr-adev\r, una
riguroas\, dar `n acela[i timp
[i accesibil\, opin\m [i
propunem chiar de lege
ferenda ca eviden]a situa]iei
disciplinare a salaria]ilor s\
poat\ rezulta [i din Registrul
electronic de eviden]\ a salaria]ilor `ntocmit de angajator
`n baza H.G nr. 500/2011.
~n condi]iile `n care
majoritatea sanc]iunilor
disciplinare (retrogradarea din
func]ie, reducerea salariului,
concedierea disciplinar\) se
`nscriu `n acest Registru, nu
vedem de ce nu s-ar `nscrie
tot `n acest Registru [i
deciziile de radiere de drept a
sanc]iunilor disciplinare ale
salaria]ilor. ~n felul acesta,
dac\, din motive obiective,
angajatorul s-ar afla `n
imposibilitatea de a elibera
decizia de radiere a sanc]iunii
disciplinare, salariatul sau
fostul salariat ar putea solicita,

`n condi]iile art. 8 alin. (6) din
H.G. nr. 500/2011,
inspectoratului teritorial de
munc\ competent eliberarea
unei adeverin]e din care s\
rezulte elementele referitoare
la radierea sanc]iunii disciplinare intervenit\ de drept.
Pe lâng\ problema analizat\,
reglementarea actual\ a
institu]iei reabilit\rii
disciplinare suscit\ [i alte
propuneri de modificare
legislativ\, precum
introducerea reabilit\rii
disciplinare facultative a
salaria]ilor, [i ridic\, `n acela[i
timp, [i alte `ntreb\ri la care
interpretul este cel care
trebuie s\ g\seasc\
r\spunsuri. Spre exemplu, `n
doctrin\ sunt multe discu]ii
privind radierea concedierii
disciplinare, dac\ ea intervine
sau nu, iar dac\ da, cui `i
revine obliga]ia de a emite
decizia privind constatarea
radierii de drept a concedierii
disciplinare a salariatului?
Nu putem s\ nu remarc\m c\,
inclusiv cu privire la acest
aspect, reglementarea
anterioar\ Codului muncii era
mult mai clar\, c\ci
desfacerea contractului de
munc\ era exceptat\ `n mod
expres `n cazul de reabilitare
de drept a salariatului. ~n
prezent, `ns\ Codul muncii nu
face nicio distinc]ie `ntre
sanc]iunile disciplinare [i nu
prevede nicio excep]ie atunci
când vorbe[te de radierea
acestora, astfel c\ aceast\
dilem\ privind radierea
sau nu a sanc]iunii
disciplinare a concedierii
r\mâne subiect de discu]ii
doctrinare [i, de ce nu, poate
chiar obiectul unui articol
viitor pe aceast\ tem\.

