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Art. 1.327‑1.330

civil

art. 216 din acelaşi act normativ, cu referire la dispoziţiile art. 184 alin. (1) din Codul de
procedură civilă, în condiţiile în care salariatul a comunicat angajatorului aceste date de
contact şi există o uzanţă a acestei forme de comunicare între părţi.
Decizia astfel comunicată prin poşta electronică, în format PDF accesibil electronic,
trebuie să respecte doar cerinţele formale impuse de dispoziţiile art. 76 din Codul muncii,
nu şi pe cele impuse de Legea nr. 455/2001, referitor la înscrisul în formă electronică”.
N.r. Motivarea integrală a deciziei poate fi consultată online la adresa http://biblioteca‑
hamangiu.ro/.

Secţiunea a 2‑a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii
Art. 1.327. Promisiunea unilaterală. (1) Promisiunea unilaterală făcută cu
intenţia de a se obliga independent de acceptare îl leagă numai pe autor.
(2) Destinatarul actului poate să refuze dreptul astfel născut.
(3) Dacă autorul actului nu a stipulat expres un termen, promisiunea se consideră
făcută pentru o anumită durată, potrivit cu natura obligaţiei şi cu împrejurările în
care a fost asumată.
Art. 1.328. Promisiunea publică de recompensă. (1) Cel care promite în
mod public o recompensă în schimbul executării unei prestaţii este obligat să facă
plata, chiar dacă prestaţia a fost executată fără a se cunoaşte promisiunea.
(2) Dacă prestaţia a fost executată de mai multe persoane împreună, recompensa
se împarte între ele, potrivit contribuţiei fiecăreia la obţinerea rezultatului, iar dacă
aceasta nu se poate stabili, recompensa se împarte în mod egal.
(3) Atunci când prestaţia a fost executată separat de mai multe persoane,
recompensa se cuvine aceleia care a comunicat cea dintâi rezultatul.
Art. 1.329. Revocarea promisiunii publice de recompensă. (1) Promisiunea
poate fi revocată în aceeaşi formă în care a fost făcută publică sau într‑o formă
echivalentă.
(2) Revocarea nu produce efecte faţă de cel care, mai înainte de publicarea
ei, a executat prestaţia.
(3) Dacă revocarea a fost făcută fără justă cauză, autorul promisiunii datorează
o despăgubire echitabilă, care nu va putea depăşi recompensa promisă, celor care
înainte de publicarea revocării au făcut cheltuieli în vederea executării prestaţiei. Cu
toate acestea, promitentul nu datorează despăgubiri, dacă dovedeşte că rezultatul
cerut nu putea fi obţinut.
(4) Dreptul la acţiunea în despăgubire se prescrie în termen de un an de la
data publicării revocării.

Capitolul III. Faptul juridic licit
Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri
Art. 1.330. Condiţii. (1) Există gestiune de afaceri atunci când, fără să fie
obligată, o persoană, numită gerant, gestionează în mod voluntar şi oportun afacerile
altei persoane, numită gerat, care nu cunoaşte existenţa gestiunii sau, cunoscând

Art. 1.331‑1.335
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gestiunea, nu este în măsură să desemneze un mandatar ori să se îngrijească în
alt fel de afacerile sale.
(2) Cel care, fără să ştie, lucrează în interesul altuia nu este ţinut de obligaţiile
ce îi revin, potrivit legii, gerantului. El este îndreptăţit la restituire potrivit regulilor
aplicabile îmbogăţirii fără justă cauză.
(3) Nu există gestiune de afaceri atunci când cel care administrează afacerile unei
alte persoane acţionează cu intenţia de a o gratifica. [R.A.: art. 986‑987 C. civ. 1864]
Legea de aplicare: Art. 110. Dispoziţiile art. 1.330‑1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile
gestiunii de afaceri începute înainte de data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 1.331. Obligaţia de înştiinţare. Gerantul trebuie să îl înştiinţeze pe gerat
despre gestiunea începută de îndată ce acest lucru este posibil.
Legea de aplicare: Art. 110. Dispoziţiile art. 1.330‑1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile
gestiunii de afaceri începute înainte de data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 1.332. Continuarea gestiunii. Gestiunea de afaceri îl obligă pe gerant să
continue gestiunea începută până când o poate abandona fără riscul vreunei pierderi
ori până când geratul, personal sau prin reprezentant, ori, după caz, moştenitorii
acestuia sunt în măsură să o preia. [R.A.: art. 987‑988 C. civ. 1864]
Legea de aplicare: Art. 110. Dispoziţiile art. 1.330‑1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile
gestiunii de afaceri începute înainte de data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 1.333. Continuarea gestiunii de către moştenitorii gerantului. Moştenitorii
gerantului care cunosc gestiunea sunt ţinuţi să continue afacerile începute de acesta
din urmă, în aceleaşi condiţii ca şi gerantul.
Legea de aplicare: Art. 110. Dispoziţiile art. 1.330‑1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile
gestiunii de afaceri începute înainte de data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 1.334. Diligenţa datorată de gerant. (1) Gerantul este dator să se în‑
grijească de interesele geratului cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune
în administrarea bunurilor sale.
(2) Când gestiunea a urmărit să îl apere pe gerat de o pagubă iminentă, gerantul
nu răspunde decât pentru prejudiciile cauzate geratului cu intenţie sau din culpă
gravă. [R.A.: art. 989‑990 C. civ. 1864]
Legea de aplicare: Art. 110. Dispoziţiile art. 1.330‑1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile
gestiunii de afaceri începute înainte de data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 1.335. Obligaţiile gerantului. La încetarea gestiunii, gerantul trebuie să
dea socoteală geratului şi să îi remită acestuia toate bunurile obţinute cu ocazia
gestiunii.
Legea de aplicare: Art. 110. Dispoziţiile art. 1.330‑1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile
gestiunii de afaceri începute înainte de data intrării în vigoare a acestuia.
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Art. 1.336‑1.340

Art. 1.336. Actele încheiate de gerant. (1) Gerantul care acţionează în nume
propriu este ţinut faţă de terţii cu care a contractat, fără a limita dreptul oricăruia
dintre aceştia de a se regresa împotriva geratului.
(2) Atunci când acţionează în numele geratului, gerantul nu este ţinut faţă de
terţii cu care a contractat decât dacă geratul nu este obligat faţă de aceştia.
Legea de aplicare:  Art. 110. Dispoziţiile art. 1.330‑1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile
gestiunii de afaceri începute înainte de data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 1.337. Obligaţiile geratului. (1) Atunci când condiţiile gestiunii de afaceri
sunt întrunite, chiar dacă rezultatul nu a fost atins, geratul trebuie să ramburseze
gerantului cheltuielile necesare, precum şi, în limita sporului de valoare, cheltuielile
utile făcute de gerant, împreună cu dobânzile din ziua în care au fost efectuate, şi
să îl despăgubească pentru prejudiciul pe care, fără culpa sa, gerantul l‑a suferit
din cauza gestiunii.
(2) Geratul trebuie să execute şi obligaţiile născute din actele necesare şi utile
care, în numele ori în beneficiul său, au fost încheiate de gerant.
(3) Caracterul necesar sau util al actelor şi cheltuielilor se apreciază la momentul
la care gerantul le‑a făcut.
(4) În vederea garantării cheltuielilor necesare, gerantul are dreptul de a cere
instanţei, în urma unei expertize dispuse de aceasta cu procedura prevăzută de
lege pentru ordonanţa preşedinţială, înscrierea în cartea funciară a unei ipoteci
legale, în condiţiile legii. [R.A.: art. 991 C. civ. 1864]
Legea de aplicare:  Art. 110. Dispoziţiile art. 1.330‑1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile
gestiunii de afaceri începute înainte de data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 1.338. Împotrivirea beneficiarului gestiunii. (1) Cel care începe sau
continuă o gestiune, cunoscând sau trebuind să cunoască împotrivirea titularului
afacerii, poate cere numai restituirea cheltuielilor necesare. În acest caz, instanţa,
la cererea titularului afacerii, poate acorda un termen pentru executarea obligaţiei
de restituire.
(2) Cel care ignoră împotrivirea titularului este răspunzător pentru prejudiciile
cauzate chiar şi din cea mai uşoară culpă.
Legea de aplicare: Art. 110. Dispoziţiile art. 1.330‑1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile
gestiunii de afaceri începute înainte de data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 1.339. Gestiunea inoportună. Actele şi cheltuielile care, fără a fi necesare
sau utile, au fost efectuate pe perioada gestiunii îl obligă pe gerat la restituire numai
în măsura în care i‑au procurat vreun avantaj.
Legea de aplicare: Art. 110. Dispoziţiile art. 1.330‑1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile
gestiunii de afaceri începute înainte de data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 1.340. Ratificarea gestiunii. În privinţa actelor juridice, gestiunea ratificată
produce, de la data când a fost începută, efectele unui mandat.

Art. 1.341‑1.348
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Legea de aplicare: Art. 110. Dispoziţiile art. 1.330‑1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile
gestiunii de afaceri începute înainte de data intrării în vigoare a acestuia.

Secţiunea a 2‑a. Plata nedatorată
Art. 1.341. Noţiune. (1) Cel care plăteşte fără a datora are dreptul la restituire.
(2) Nu este supus restituirii ceea ce s‑a plătit cu titlu de liberalitate sau gestiune
de afaceri.
(3) Se prezumă, până la proba contrară, că plata s‑a făcut cu intenţia de a
stinge o datorie proprie. [R.A.: art. 992 şi art. 1092 C. civ. 1864]
Art. 1.342. Plata primită cu bună‑credinţă de creditor. (1) Restituirea nu
poate fi dispusă atunci când, în urma plăţii, cel care a primit‑o cu bună‑credinţă a
lăsat să se împlinească termenul de prescripţie ori s‑a lipsit, în orice mod, de titlul
său de creanţă sau a renunţat la garanţiile creanţei.
(2) În acest caz, cel care a plătit are drept de regres împotriva adevăratului
debitor în temeiul subrogaţiei legale în drepturile creditorului plătit. [R.A.: art. 993

C. civ. 1864]

Art. 1.343. Restituirea plăţii anticipate. Ceea ce debitorul a plătit înainte de
împlinirea termenului suspensiv nu se poate restitui decât atunci când plata s‑a
făcut prin dol sau violenţă. De asemenea, este supusă restituirii şi plata făcută
înainte de îndeplinirea condiţiei suspensive.
Art. 1.344. Reguli aplicabile restituirii. Restituirea plăţii nedatorate se face
potrivit dispoziţiilor art. 1.635‑1.649.

Secţiunea a 3‑a. Îmbogăţirea fără justă cauză
Art. 1.345. Condiţii. Cel care, în mod neimputabil, s‑a îmbogăţit fără justă cauză
în detrimentul altuia este obligat la restituire, în măsura pierderii patrimoniale suferite
de cealaltă persoană, dar fără a fi ţinut dincolo de limita propriei sale îmbogăţiri.
Art. 1.346. Îmbogăţirea justificată. Îmbogăţirea este justificată atunci când
rezultă:
a) din executarea unei obligaţii valabile;
b) din neexercitarea de către cel păgubit a unui drept contra celui îmbogăţit;
c) dintr‑un act îndeplinit de cel păgubit în interesul său personal şi exclusiv, pe
riscul său ori, după caz, cu intenţia de a gratifica.
Art. 1.347. Condiţiile şi întinderea restituirii. (1) Restituirea nu este datorată
decât dacă îmbogăţirea subzistă la data sesizării instanţei.
(2) Cel care s‑a îmbogăţit este obligat la restituire, în condiţiile prevăzute la
art. 1.639 şi următoarele.
Art. 1.348. Caracterul subsidiar. Cererea de restituire nu poate fi admisă, dacă
cel prejudiciat are dreptul la o altă acţiune pentru a obţine ceea ce îi este datorat.
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Art. 1.349‑1.352
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Capitolul IV. Răspunderea civilă
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Art. 1.349. Răspunderea delictuală. (1) Orice persoană are îndatorirea să
respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să
nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor
legitime ale altor persoane.
(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate
prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.
(3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare
prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa,
precum şi de ruina edificiului.
(4) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileşte
prin lege specială. [R.A.: art. 998‑1003 C. civ. 1864]
Legislaţie conexă: Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagu‑
bele generate de produsele cu defecte, republicată (M. Of. nr. 313 din 22 aprilie 2008).

Art. 1.350. Răspunderea contractuală. (1) Orice persoană trebuie să îşi
execute obligaţiile pe care le‑a contractat.
(2) Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este
răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest
prejudiciu, în condiţiile legii.
(3) Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura
aplicarea regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli
care i‑ar fi mai favorabile.

Secţiunea a 2‑a. Cauze exoneratoare de răspundere
Art. 1.351. Forţa majoră şi cazul fortuit. (1) Dacă legea nu prevede altfel
sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul
este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit.
(2) Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil
şi inevitabil.
(3) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat
de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s‑ar fi produs.
(4) Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală
pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră.

[R.A.: art. 1083 C. civ. 1864]

Art. 1.352. Fapta victimei sau a terţului. Fapta victimei înseşi şi fapta terţului
înlătură răspunderea chiar dacă nu au caracteristicile forţei majore, ci doar pe cele
ale cazului fortuit, însă numai în cazurile în care, potrivit legii sau convenţiei părţilor,
cazul fortuit este exonerator de răspundere.

Art. 1.353‑1.360
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Art. 1.353. Exerciţiul drepturilor. Cel care cauzează un prejudiciu prin chiar
exerciţiul drepturilor sale nu este obligat să îl repare, cu excepţia cazului în care
dreptul este exercitat abuziv.
Legislaţie conexă: art. 57 C. Rom.

Art. 1.354. Alte cauze de exonerare. Victima nu poate obţine repararea pre‑
judiciului cauzat de persoana care i‑a acordat ajutor în mod dezinteresat sau de
lucrul, animalul ori edificiul de care s‑a folosit cu titlu gratuit decât dacă dovedeşte
intenţia sau culpa gravă a celui care, potrivit legii, ar fi fost chemat să răspundă.
Art. 1.355. Clauze privind răspunderea. (1) Nu se poate exclude sau limita,
prin convenţii sau acte unilaterale, răspunderea pentru prejudiciul material cauzat
altuia printr‑o faptă săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.
(2) Sunt valabile clauzele care exclud răspunderea pentru prejudiciile cauzate,
printr‑o simplă imprudenţă sau neglijenţă, bunurilor victimei.
(3) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate integrităţii fizice sau psihice ori
sănătăţii nu poate fi înlăturată ori diminuată decât în condiţiile legii.
(4) Declaraţia de acceptare a riscului producerii unui prejudiciu nu constituie,
prin ea însăşi, renunţarea victimei la dreptul de a obţine plata despăgubirilor.
Art. 1.356. Anunţuri privitoare la răspundere. (1) Un anunţ care exclude sau
limitează răspunderea contractuală, indiferent dacă este adus ori nu la cunoştinţa
publicului, nu are niciun efect decât dacă acela care îl invocă face dovada că cel
prejudiciat cunoştea existenţa anunţului la momentul încheierii contractului.
(2) Printr‑un anunţ nu poate fi exclusă sau limitată răspunderea delictuală pentru
prejudiciile cauzate victimei. Un asemenea anunţ poate avea însă valoarea sem‑
nalării unui pericol, fiind aplicabile, după împrejurări, dispoziţiile art. 1.371 alin. (1).

Secţiunea a 3‑a. Răspunderea pentru fapta proprie
Art. 1.357. Condiţiile răspunderii. (1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu
printr‑o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.
(2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă. [R.A.: art. 998‑999

C. civ. 1864]

Art. 1.358. Criterii particulare de apreciere a vinovăţiei. Pentru aprecierea
vinovăţiei se va ţine seama de împrejurările în care s‑a produs prejudiciul, străine
de persoana autorului faptei, precum şi, dacă este cazul, de faptul că prejudiciul
a fost cauzat de un profesionist în exploatarea unei întreprinderi.
Art. 1.359. Repararea prejudiciului constând în vătămarea unui interes.
Autorul faptei ilicite este obligat să repare prejudiciul cauzat şi când acesta este
urmare a atingerii aduse unui interes al altuia, dacă interesul este legitim, serios
şi, prin felul în care se manifestă, creează aparenţa unui drept subiectiv.
Art. 1.360. Legitima apărare. (1) Nu datorează despăgubire cel care, fiind
în legitimă apărare, a cauzat agresorului un prejudiciu.
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Art. 1.361‑1.367

(2) Cu toate acestea, va putea fi obligat la plata unei indemnizaţii adecvate şi
echitabile cel care a săvârşit o infracţiune prin depăşirea limitelor legitimei apărări.
Art. 1.361. Starea de necesitate. Cel care, aflat în stare de necesitate, a distrus
sau a deteriorat bunurile altuia pentru a se apăra pe sine ori bunurile proprii de
un prejudiciu sau pericol iminent este obligat să repare prejudiciul cauzat, potrivit
regulilor aplicabile îmbogăţirii fără justă cauză.
Art. 1.362. Obligaţia terţului de reparare a prejudiciului. Dacă, în cazurile
prevăzute la art. 1.360 alin. (2) şi art. 1.361, fapta păgubitoare a fost săvârşită în
interesul unei terţe persoane, cel prejudiciat se va îndrepta împotriva acesteia în
temeiul îmbogăţirii fără justă cauză.
Art. 1.363. Divulgarea secretului comercial. O persoană se poate exonera
de răspundere pentru prejudiciul cauzat prin divulgarea secretului comercial
dovedind că divulgarea a fost impusă de împrejurări grave ce priveau sănătatea
sau siguranţa publică.
Legea de aplicare: Art. 1101. Clauza exoneratoare de răspundere prevăzută la art. 1.363
din Codul civil privitoare la divulgarea secretului comercial sau profesional de care sunt
ţinuţi profesioniştii se aplică atât în cazul răspunderii delictuale pentru fapta proprie, cât
şi în cazul răspunderii contractuale.

Art. 1.364. Îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege. Înde
plinirea unei activităţi impuse ori permise de lege sau ordinul superiorului nu îl
exonerează de răspundere pe cel care putea să îşi dea seama de caracterul ilicit
al faptei sale săvârşite în asemenea împrejurări.
Art. 1.365. Efectele hotărârii penale. Instanţa civilă nu este legată de dis‑
poziţiile legii penale şi nici de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a
procesului penal în ceea ce priveşte existenţa prejudiciului ori a vinovăţiei autorului
faptei ilicite.
Legislaţie conexă: art. 28 din Codul de procedură penală (M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010).

Art. 1.366. Răspunderea minorului şi a celui pus sub interdicţie judecă‑
torească. (1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani sau persoana pusă sub
interdicţie judecătorească nu răspunde de prejudiciul cauzat, dacă nu se dovedeşte
discernământul său la data săvârşirii faptei.
(2) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani răspunde de prejudiciul cauzat, în afară
de cazul în care dovedeşte că a fost lipsit de discernământ la data săvârşirii faptei.
Art. 1.367. Răspunderea altor persoane lipsite de discernământ. (1) Cel
care a cauzat un prejudiciu nu este răspunzător dacă în momentul în care a săvârşit
fapta păgubitoare era într‑o stare, chiar vremelnică, de tulburare a minţii care l‑a
pus în neputinţă de a‑şi da seama de urmările faptei sale.
(2) Cu toate acestea, cel care a cauzat prejudiciul este răspunzător, dacă starea
vremelnică de tulburare a minţii a fost provocată de el însuşi, prin beţia produsă
de alcool, de stupefiante sau de alte substanţe.

Art. 1.368‑1.372
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Art. 1.368. Obligaţia subsidiară de indemnizare a victimei. (1) Lipsa
discernământului nu îl scuteşte pe autorul prejudiciului de plata unei indemnizaţii
către victimă ori de câte ori nu poate fi angajată răspunderea persoanei care avea,
potrivit legii, îndatorirea de a‑l supraveghea.
(2) Indemnizaţia va fi stabilită într‑un cuantum echitabil, ţinându‑se seama de
starea patrimonială a părţilor.
Art. 1.369. Răspunderea altor persoane. (1) Cel care l‑a îndemnat sau l‑a
determinat pe altul să cauzeze un prejudiciu, l‑a ajutat în orice fel să îl pricinuiască
sau, cu bună ştiinţă, a tăinuit bunuri ce proveneau dintr‑o faptă ilicită ori a tras
foloase din prejudicierea altuia răspunde solidar cu autorul faptei.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în privinţa celui care, în orice fel, a împiedicat
ori a întârziat chemarea în judecată a autorului faptei ilicite.
Art. 1.370. Imposibilitatea de individualizare a autorului faptei ilicite. Dacă
prejudiciul a fost cauzat prin acţiunea simultană sau succesivă a mai multor
persoane, fără să se poată stabili că a fost cauzat sau, după caz, că nu putea fi
cauzat prin fapta vreuneia dintre ele, toate aceste persoane vor răspunde solidar
faţă de victimă.
Art. 1.371. Vinovăţia comună. Pluralitatea de cauze. (1) În cazul în care
victima a contribuit cu intenţie sau din culpă la cauzarea ori la mărirea prejudiciului
sau nu le‑a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă
va fi ţinut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit‑o.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul în care la cauzarea prejudiciului au
contribuit atât fapta săvârşită de autor, cu intenţie sau din culpă, cât şi forţa majoră,
cazul fortuit ori fapta terţului pentru care autorul nu este obligat să răspundă.
Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prin Decizia nr. 12/2016 (M. Of. nr. 498 din 4 iulie
2016), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept în materie penală, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Târgu Mureş,
Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, privind pronunţarea unei hotărâri
prealabile şi a stabilit:
„Dispoziţiile art. 1371 alin. (1) din Codul civil se interpretează în sensul că autorul faptei
va fi ţinut să răspundă numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit‑o în cazul
în care victima prejudiciului a contribuit şi ea cu vinovăţie la cauzarea ori la mărirea
prejudiciului sau nu l‑a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă”.
N.r. Motivarea integrală a deciziei poate fi consultată online la adresa http://biblioteca‑
hamangiu.ro/.

Secţiunea a 4‑a. Răspunderea pentru fapta altuia
Art. 1.372. Răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub
interdicţie. (1) Cel care în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri judecă‑
toreşti este obligat să supravegheze un minor sau o persoană pusă sub interdicţie
răspunde de prejudiciul cauzat altuia de către aceste din urmă persoane.
(2) Răspunderea subzistă chiar în cazul când făptuitorul, fiind lipsit de discer‑
nământ, nu răspunde pentru fapta proprie.
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(3) Cel obligat la supraveghere este exonerat de răspundere numai dacă
dovedeşte că nu a putut împiedica fapta prejudiciabilă. În cazul părinţilor sau,
după caz, al tutorilor, dovada se consideră a fi făcută numai dacă ei probează
că fapta copilului constituie urmarea unei alte cauze decât modul în care şi‑au
îndeplinit îndatoririle decurgând din exerciţiul autorităţii părinteşti. [R.A.: art. 1000
alin. (2) C. civ. 1864]

Art. 1.373. Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi. (1) Comitentul este
obligat să repare prejudiciul cauzat de prepuşii săi ori de câte ori fapta săvârşită
de aceştia are legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate.
(2) Este comitent cel care, în virtutea unui contract sau în temeiul legii, exercită
direcţia, supravegherea şi controlul asupra celui care îndeplineşte anumite funcţii
sau însărcinări în interesul său ori al altuia.
(3) Comitentul nu răspunde dacă dovedeşte că victima cunoştea sau, după
împrejurări, putea să cunoască, la data săvârşirii faptei prejudiciabile, că prepusul
a acţionat fără nicio legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate.
[R.A.: art. 1000 alin. (3) C. civ. 1864]

Art. 1.374. Corelaţia formelor de răspundere pentru fapta altei persoane. (1)
Părinţii nu răspund dacă fac dovada că sunt îndeplinite cerinţele răspunderii
persoanei care avea obligaţia de supraveghere a minorului.
(2) Nicio altă persoană, în afara comitentului, nu răspunde pentru fapta preju‑
diciabilă săvârşită de minorul care avea calitatea de prepus. Cu toate acestea, în
cazul în care comitentul este părintele minorului care a săvârşit fapta ilicită, victima
are dreptul de a opta asupra temeiului răspunderii.

Secţiunea a 5‑a. Răspunderea pentru prejudiciul
cauzat de animale sau de lucruri
Art. 1.375. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Proprietarul
unui animal sau cel care se serveşte de el răspunde, independent de orice culpă,
de prejudiciul cauzat de animal, chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa.
[R.A.: art. 1001 C. civ. 1864]

Art. 1.376. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri. (1) Oricine
este obligat să repare, independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de lucrul
aflat sub paza sa.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul coliziunii unor vehicule sau în
alte cazuri similare. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, sarcina reparării tuturor
prejudiciilor va reveni numai celui a cărui faptă culpabilă întruneşte, faţă de ceilalţi,
condiţiile forţei majore. [R.A.: art. 1000 alin. (1) C. civ. 1864]
Art. 1.377. Noţiunea de pază. În înţelesul dispoziţiilor art. 1.375 şi 1.376, are
paza animalului sau a lucrului proprietarul ori cel care, în temeiul unei dispoziţii
legale sau al unui contract ori chiar numai în fapt, exercită în mod independent
controlul şi supravegherea asupra animalului sau a lucrului şi se serveşte de
acesta în interes propriu.

Art. 1.378‑1.384
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Art. 1.378. Răspunderea pentru ruina edificiului. Proprietarul unui edificiu
sau al unei construcţii de orice fel este obligat să repare prejudiciul cauzat prin
ruina lor ori prin desprinderea unor părţi din ele, dacă aceasta este urmarea lipsei
de întreţinere sau a unui viciu de construcţie. [R.A.: art. 1002 C. civ. 1864]
Art. 1.379. Alte cazuri de răspundere. (1) Cel care ocupă un imobil, chiar
fără niciun titlu, răspunde pentru prejudiciul cauzat prin căderea sau aruncarea
din imobil a unui lucru.
(2) Dacă, în cazul prevăzut la alin. (1), sunt îndeplinite şi condiţiile răspunderii
pentru prejudiciile cauzate de lucruri, victima are un drept de opţiune în vederea
reparării prejudiciului.
Art. 1.380. Cauze de exonerare. În cazurile prevăzute la art. 1.375, 1.376,
1.378 şi 1.379 nu există obligaţie de reparare a prejudiciului, atunci când acesta
este cauzat exclusiv de fapta victimei înseşi ori a unui terţ sau este urmarea unui
caz de forţă majoră.

Secţiunea a 6‑a. Repararea prejudiciului
în cazul răspunderii delictuale
Art. 1.381. Obiectul reparaţiei. (1) Orice prejudiciu dă dreptul la reparaţie.
(2) Dreptul la reparaţie se naşte din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest
drept nu poate fi valorificat imediat.
(3) Dreptului la reparaţie îi sunt aplicabile, de la data naşterii sale, toate dispoziţiile
legale privind executarea, transmisiunea, transformarea şi stingerea obligaţiilor.
Art. 1.382. Răspunderea solidară. Cei care răspund pentru o faptă prejudi
ciabilă sunt ţinuţi solidar la reparaţie faţă de cel prejudiciat. [R.A.: art. 1003 C. civ. 1864]
Art. 1.383. Raporturile dintre debitori. Între cei care răspund solidar, sarcina
reparaţiei se împarte proporţional în măsura în care fiecare a participat la cauzarea
prejudiciului ori potrivit cu intenţia sau cu gravitatea culpei fiecăruia, dacă această
participare nu poate fi stabilită. În cazul în care nici astfel nu se poate împarţi sarcina
reparaţiei, fiecare va contribui în mod egal la repararea prejudiciului.
Art. 1.384. Dreptul de regres. (1) Cel care răspunde pentru fapta altuia se
poate întoarce împotriva aceluia care a cauzat prejudiciul, cu excepţia cazului în
care acesta din urmă nu este răspunzător pentru prejudiciul cauzat.
(2) Când cel care răspunde pentru fapta altuia este statul, Ministerul Finanţelor
Publice se va întoarce în mod obligatoriu, pe cale judiciară, împotriva aceluia care
a cauzat prejudiciul, în măsura în care acesta din urmă este răspunzător, potrivit
legii speciale, pentru producerea acelui prejudiciu.
(3) Dacă prejudiciul a fost cauzat de mai multe persoane, cel care, fiind răspun
zător pentru fapta uneia dintre ele, a plătit despăgubirea se poate întoarce şi
împotriva celorlalte persoane care au contribuit la cauzarea prejudiciului sau,
dacă va fi cazul, împotriva celor care răspund pentru acestea. În toate cazurile,
regresul va fi limitat la ceea ce depăşeşte partea ce revine persoanei pentru care

