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Dispozitii relevante din Codul civil 

 

 Art. 1349: 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. 

Art. 1350: 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. 
 

Art. 1357: 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. 

Art. 1358: 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. 1359: Repararea prejudiciului constând în vătămarea unui 
interes 
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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. 1360: Legitima apărare 
(1)Nu datorează despăgubire cel care, fiind în legitimă apărare, a cauzat 
agresorului un prejudiciu. 
(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. 1361: 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. 1362: 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. 1363: 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. 

Art. 1364: Îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege 
Îndeplinirea 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. 1365: Efectele hotărârii penale 
Instanţa civilă nu este legată de dispoziţiile 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. 
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Art. 1366: Răspunderea minorului şi a celui pus sub interdicţie 
judecătorească 
(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. 1367: 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. 1368: 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. 1369: 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. 1370: 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. 
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Art. 1371: 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. 
 

Art. 1381: 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. 1382: Răspunderea solidară 
Cei care răspund pentru o faptă prejudiciabilă sunt ţinuţi solidar la reparaţie 
faţă de cel prejudiciat. 

Art. 1383: 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 împărţi sarcina reparaţiei, 
fiecare va contribui în mod egal la repararea prejudiciului. 

Art. 1384: 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 
răspunzător pentru fapta uneia dintre ele, a plătit despăgubirea se poate 
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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 se răspunde şi nu poate depăşi partea din 
despăgubire ce revine fiecăreia dintre persoanele împotriva cărora se exercită 
regresul. 
(4)În toate cazurile, cel care exercită regresul nu poate recupera partea din 
despăgubire care corespunde propriei sale contribuţii la cauzarea 
prejudiciului. 

Art. 1385: Întinderea reparaţiei 
(1)Prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
(2)Se vor putea acorda despăgubiri şi pentru un prejudiciu viitor dacă 
producerea lui este neîndoielnică. 
(3)Despăgubirea trebuie să cuprindă pierderea suferită de cel prejudiciat, 
câştigul pe care în condiţii obişnuite el ar fi putut să îl realizeze şi de care a 
fost lipsit, precum şi cheltuielile pe care le-a făcut pentru evitarea sau 
limitarea prejudiciului. 
(4)Dacă fapta ilicită a determinat şi pierderea şansei de a obţine un avantaj 
sau de a evita o pagubă, reparaţia va fi proporţională cu probabilitatea 
obţinerii avantajului ori, după caz, a evitării pagubei, ţinând cont de 
împrejurări şi de situaţia concretă a victimei. 

Art. 1386: Formele reparaţiei 
(1)Repararea prejudiciului se face în natură, prin restabilirea situaţiei 
anterioare, iar dacă aceasta nu este cu putinţă ori dacă victima nu este 
interesată de reparaţia în natură, prin plata unei despăgubiri, stabilită prin 
acordul părţilor sau, în lipsă, prin hotărâre judecătorească. 
(2)La stabilirea despăgubirii se va avea în vedere, dacă prin lege nu se 
prevede altfel, data producerii prejudiciului. 
(3)Dacă prejudiciul are un caracter de continuitate, despăgubirea se acordă 
sub formă de prestaţii periodice. 
(4)În cazul prejudiciului viitor, despăgubirea, indiferent de forma în care s-a 
acordat, va putea fi sporită, redusă sau suprimată, dacă, după stabilirea ei, 
prejudiciul s-a mărit, s-a micşorat ori a încetat. 

Art. 1387: Vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii 
(1)În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane, 
despăgubirea trebuie să cuprindă, în condiţiile art. 1.388 şi 1.389, după caz, 
echivalentul câştigului din muncă de care cel păgubit a fost lipsit sau pe care 
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este împiedicat să îl dobândească, prin efectul pierderii sau reducerii 
capacităţii sale de muncă. În afară de aceasta, despăgubirea trebuie să acopere 
cheltuielile de îngrijire medicală şi, dacă va fi cazul, cheltuielile determinate de 
sporirea nevoilor de viaţă ale celui păgubit, precum şi orice alte prejudicii 
materiale. 
(2)Despăgubirea pentru pierderea sau nerealizarea câştigului din muncă se 
acordă, ţinându-se seama şi de sporirea nevoilor de viaţă ale celui prejudiciat, 
sub formă de prestaţii băneşti periodice. La cererea victimei, instanţa va putea 
acorda despăgubirea, pentru motive temeinice, sub forma unei sume globale. 
(3)În toate cazurile, instanţa va putea acorda celui păgubit o despăgubire 
provizorie pentru acoperirea nevoilor urgente. 

Art. 1388: Stabilirea pierderii şi a nerealizării câştigului din muncă 
(1)Despăgubirea pentru pierderea sau nerealizarea câştigului din muncă se 
va stabili pe baza venitului mediu lunar net din muncă al celui păgubit din 
ultimul an înainte de pierderea sau reducerea capacităţii sale de muncă ori, în 
lipsă, pe baza venitului lunar net pe care l-ar fi putut realiza, ţinându-se seama 
de calificarea profesională pe care o avea sau ar fi avut-o la terminarea 
pregătirii pe care era în curs să o primească. 
(2)Cu toate acestea, dacă cel păgubit face dovada posibilităţii obţinerii unui 
venit din muncă mai mare în baza unui contract încheiat în ultimul an, iar 
acesta nu a fost pus în executare, se va ţine seama în stabilirea despăgubirii de 
aceste venituri. 
(3)Dacă cel păgubit nu avea o calificare profesională şi nici nu era în curs să o 
primească, despăgubirea se va stabili pe baza salariului minim net pe 
economie. 

Art. 1389: Vătămarea minorului 
(1)Dacă cel care a suferit vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii este 
un minor, despăgubirea stabilită potrivit prevederilor art. 1.388 alin. (1) va fi 
datorată de la data când, în mod normal, minorul şi-ar fi terminat pregătirea 
profesională pe care o primea. 
(2)Până la acea dată, dacă minorul avea un câştig la momentul vătămării, 
despăgubirea se va stabili pe baza câştigului de care a fost lipsit, iar dacă nu 
avea un câştig, potrivit dispoziţiilor art. 1388, care se aplică în mod 
corespunzător. Această din urmă despăgubire va fi datorată de la data când 
minorul a împlinit vârsta prevăzută de lege pentru a putea fi parte într-un 
raport de muncă. 
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 Art. 1390: Persoana îndreptăţită la despăgubire în caz de deces 
(1)Despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin decesul unei persoane se 
cuvine numai celor îndreptăţiţi, potrivit legii, la întreţinere din partea celui 
decedat. 
(2)Cu toate acestea, instanţa, ţinând seama de împrejurări, poate acorda 
despăgubire şi celui căruia victima, fără a fi obligată de lege, îi presta 
întreţinere în mod curent. 
(3)La stabilirea despăgubirii se va ţine seama de nevoile celui păgubit, 
precum şi de veniturile pe care, în mod normal, cel decedat le-ar fi avut pe 
timpul pentru care s-a acordat despăgubirea. Dispoziţiile art. 1.387-1.389 se 
aplică în mod corespunzător. 

Art. 1391: Repararea prejudiciului nepatrimonial 
(1)În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată 
şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi 
socială. 
(2)Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri 
ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea 
încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la 
rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu. 
(3)Dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente 
personalităţii oricărui subiect de drept va putea fi cedat numai în cazul când a 
fost stabilit printr-o tranzacţie sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă. 
(4)Dreptul la despăgubire, recunoscut potrivit dispoziţiilor prezentului 
articol, nu trece la moştenitori. Aceştia îl pot însă exercita, dacă acţiunea a fost 
pornită de defunct. 
(5)Dispoziţiile art. 253-256 rămân aplicabile. 

Art. 1392: Cheltuieli de îngrijire a sănătăţii. Cheltuieli de 
înmormântare 
Cel care a făcut cheltuieli pentru îngrijirea sănătăţii victimei sau, în caz de 
deces al acesteia, pentru înmormântare are dreptul la înapoierea lor de la cel 
care răspunde pentru fapta ce a prilejuit aceste cheltuieli. 

Art. 1393: Despăgubirea în raport cu ajutorul şi pensia 
(1)Dacă în cadrul asigurărilor sociale s-a recunoscut dreptul la un ajutor sau 
la o pensie, reparaţia este datorată numai în măsura în care paguba suferită 
prin vătămare sau moarte depăşeşte ajutorul ori pensia. 
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(2)Cât timp ajutorul sau pensia nu a fost efectiv acordată sau, după caz, 
refuzată celui păgubit, instanţa nu îl poate obliga pe cel chemat să răspundă 
decât la o despăgubire provizorie, în condiţiile dispoziţiilor art. 1.387 alin. (3). 

Art. 1394: Prorogarea termenului prescripţiei 
În toate cazurile în care despăgubirea derivă dintr-un fapt supus de legea 
penală unei prescripţii mai lungi decât cea civilă, termenul de prescripţie a 
răspunderii penale se aplică şi dreptului la acţiunea în răspundere civilă. 

Art. 1395: Suspendarea prescripţiei 
Prescripţia dreptului la acţiune cu privire la repararea prejudiciului cauzat 
prin vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii ori prin decesul unei 
persoane este suspendată până la stabilirea pensiei sau a ajutoarelor ce s-ar 
cuveni, în cadrul asigurărilor sociale, celui îndreptăţit la reparaţie. 
 

Art. 2223: Noţiune 
(1)În cazul asigurării de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească 
o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde potrivit legii 
faţă de terţele persoane prejudiciate şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în 
procesul civil. 
(2)Prin contractul de asigurare părţile pot conveni să cuprindă în asigurare şi 
răspunderea civilă a altor persoane decât contractantul asigurării. 

Art. 2224: Drepturile terţelor persoane păgubite 
(1)Drepturile terţelor persoane păgubite se exercită împotriva celor 
răspunzători de producerea pagubei. 
(2)Asigurătorul poate fi chemat în judecată de persoanele păgubite, în limitele 
obligaţiilor ce îi revin acestuia din contractul de asigurare. 

Art. 2225: Stabilirea despăgubirii 
Dacă nu se prevede altfel prin lege, despăgubirea se stabileşte prin convenţie 
încheiată între asigurat, terţa persoană prejudiciată şi asigurător sau, în caz de 
neînţelegere, prin hotărâre judecătorească. 

Art. 2226: Plata despăgubirii 
(1)Asigurătorul plăteşte despăgubirea direct terţei persoane prejudiciate, în 
măsura în care aceasta nu a fost despăgubită de către asigurat. 
(2)Creditorii asiguratului nu pot urmări despăgubirea prevăzută la alin. (1). 
(3)Despăgubirea se plăteşte asiguratului numai în cazul în care acesta 
dovedeşte că a despăgubit-o pe terţa persoană prejudiciată. 
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 Art. 2232: Pluralitatea de beneficiari 
Atunci când sunt mai mulţi beneficiari desemnaţi, indemnizaţia de asigurare 
se împarte în mod egal între aceştia, dacă nu s-a stipulat altfel. 

Art. 2233: Producerea cu intenţie a riscului asigurat 
(1)Asigurătorul nu datorează indemnizaţia de asigurare dacă: 
a)riscul asigurat a fost produs prin sinuciderea asiguratului în termen de 2 ani 
de la încheierea contractului de asigurare; 
b)riscul asigurat a fost produs cu intenţie de către asigurat. 
(2)Atunci când un beneficiar al asigurării a produs intenţionat riscul asigurat, 
indemnizaţia de asigurare se plăteşte celorlalţi beneficiari desemnaţi sau, în 
lipsa acestora, asiguratului. 
(3)În cazul în care riscul asigurat constă în decesul asiguratului, iar un 
beneficiar al asigurării l-a produs intenţionat, indemnizaţia de asigurare se 
plăteşte celorlalţi beneficiari desemnaţi sau, în lipsa acestora, moştenitorilor 
asiguratului. 

Art. 2234: Rezerva de prime 
(1)În asigurările la care se constituie rezerve de prime, asiguratul poate să 
înceteze plata primelor cu dreptul de a menţine contractul la o sumă asigurată 
redusă sau de a-l denunţa, solicitând restituirea rezervei constituite, conform 
contractului de asigurare. 
(2)Orice altă plată, indiferent de forma sub care este făcută de asigurător, 
diferită de indemnizaţia de asigurare sau de suma reprezentând restituirea 
rezervei în condiţiile alin. (1), nu poate fi efectuată mai devreme de 6 luni de 
la data încheierii contractului de asigurare. 

Art. 2235: Repunerea în vigoare a asigurării 
Asiguratul sau contractantul asigurării, cu acordul asiguratului, poate să ceară 
repunerea în vigoare a asigurării la care se constituie rezerva tehnică, în 
cazurile prevăzute în contractul de asigurare. 

Art. 2236: Dreptul la indemnizaţie 
(1)Indemnizaţia de asigurare este datorată, independent de sumele cuvenite 
asiguratului sau beneficiarului din asigurările sociale, de repararea 
prejudiciului de cei răspunzători de producerea sa, precum şi de sumele 
primite de la alţi asigurători în temeiul altor contracte de asigurare. 
(2)Creditorii asiguratului nu au dreptul să urmărească indemnizaţia de 
asigurare cuvenită beneficiarilor asigurării sau moştenitorilor asiguratului, 
după caz. 
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Art. 2237: Prescripţia 
Drepturile asiguraţilor asupra sumelor rezultând din rezervele tehnice care se 
constituie la asigurările de viaţă pentru obligaţii de plată scadente în viitor nu 
sunt supuse prescripţiei. 

Art. 2238: Obligaţia de informare 
Asigurătorii şi împuterniciţii lor au obligaţia de a pune la dispoziţia 
asiguraţilor sau contractanţilor asigurării informaţii în legătură cu contractele 
de asigurare atât înaintea încheierii, cât şi pe durata executării acestora. 
Aceste informaţii trebuie să fie prezentate în scris, în limba română, să fie 
redactate într-o formă clară şi să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
a)clauzele opţionale sau suplimentare şi beneficiile rezultate din valorificarea 
rezervelor tehnice; 
b)momentul începerii şi cel al încetării contractului, inclusiv modalităţile de 
încetare a acestuia; 
c)modalităţile şi termenele de plată a primelor de asigurare; 
d)elementele de calcul al indemnizaţiilor de asigurare, cu indicarea sumelor 
de răscumpărare, a sumelor asigurate reduse, precum şi a nivelului până la 
care acestea sunt garantate; 
e)modalitatea de plată a indemnizaţiilor de asigurare; 
f)legea aplicabilă contractului de asigurare; 
g)alte elemente stabilite prin norme adoptate de organul de stat în a cărui 
competenţă intră, potrivit legii, supravegherea activităţii din domeniul 
asigurărilor. 
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