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RĂSPUNDEREA POLITICĂ   

Dreptul de Autor (Copyright) apartine Asociaţiei Române pentru Transparenţă. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere neautorizata, publica sau 
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formarii profesionale, si numai pentru acele persoane care sunt inscrise in respectivul program de pregatire al  Transparency International Romania 

(pentru care a fost pregatit acest material). Copierea, distribuirea sau imprumutarea in alte scopuri, sau scopuri comerciale este interzisa.  ORICE persoa-

na care incalca aceste prevederi va fi tinuta responsabila pentru toate prejudiciile produse (directe sau indirecte).  
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RĂSPUNDERE 

substantiv feminin: Obligația de a da seamă, de a răspunde (moral, material, juridic etc. de îndeplinirea ori de 

neîndeplinirea unor acțiuni, sarcini etc.; 2. a da socoteală pentru faptele sale;   3. atitudine responsabilă  față de 

obligațiile proprii; 4. obligația de a răspunde în cazul comiterii unor fapte neconforme  cu regulile de drept de 

către o persoana fizica sau o persoana juridica;  

Surse:  Zgăvărdici, Rodica Chiriacescu, Editura Enciclopedică, 1993-2009, Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de 

Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998; 

Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net 
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Răspunderea este împărţită în opt tipuri: 

răspundere morală, răspundere administra-

tivă, răspundere politică, răspundere mana-

gerială, răspundere de piaţă, răspundere 

juridică, răspundere în relaţie cu constitu-

enţii şi răspundere profesională. 

Răspunderea politică este răspunderea 

Guvernului, a funcţionarilor publici şi a 

politicienilor în faţa publicului şi a corpurilor 

legislative, cum ar fi de exemplu un congres 

sau un parlament. Pe măsură ce răspunder-

ea politică creşte, costurile pentru 

funcţionarii publici şi oficialii aleşi care 

acţionează în interes propriu prejudiciind 

astfel interesul public cresc şi ele. Astfel, 

răspunderea politică acţionează ca o 

barieră în calea actelor de corupţie. 

În sistemele democratice parlamentare, 

Guvernul se bazează pe sprijinul Parlamen-

tului, ceea ce îi permite acestuia din urmă 

să tragă Guvernul la răspundere pentru 

faptele sale. De exemplu, în unele ţări, Par-

lamentul poate să retragă votul de încrede-

re acordat Guvernului dacă simte că acesta 

nu îşi îndeplineşte atribuţiile aşa cum ar 

trebui. Retragerea votului de încredere nu 

este singurul mod în care se poate manifes-

ta acest gen de răspundere. În rare cazuri 

este posibilă revocarea din funcţie a unui 

oficial ales prin intermediul unui referen-

dum. În România, de exemplu, această pro-

cedură este valabilă doar în cazul preşedin-

telui României sau a aleşilor locali. În gen-

eral însă alegătorii nu au nici o modalitate 

directă de a-i trage a răspundere pe oficialii 

aleşii înainte de încheierea mandatului 

acestora. Pe lângă asta, unii oficiali nu sunt 

aleşi în funcţie, ci numiţi. Constituţia şi 

statutele pot permite corpurilor legislative 

să îşi tragă la răspundere proprii membrii, 

Guvernul şi corpurile de guvernare prin 

intermediul unei anchete interne sau inde-

pendente. Anchetele de acest gen sunt 

efectuate de obicei ca urmare a unor 

acuzaţii de comportament necorespunzător 

sau corupţie, iar procedurile şi sancţiunile 

variază de la ţară la ţară.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


