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Abstract: Comparativ cu vechea reglementare a Codului civil din 1864, noul Cod civil [1], prin reglementările 

sale în materia răspunderii civile delictuale, reformulează o serie de enunţuri normative şi actualizează terminologia 

juridică, folosind un  limbaj juridic modern. Actualmente fundamentul răspunderii civile delictuale nu mai are la bază 

exclusiv culpa, iar imperativul reparării se detaşează tot mai mult de sancţionarea celui „vinovat” de producerea 

prejudiciului, apărând noi fundamente cum ar fi cel de garanţie sau riscul. „Această reconstrucţie a răspunderii civile 

axată pe prejudiciu este resimţită şi în dreptul românesc, în plin proces de armonizare cu dreptul european” [2]. 

Totodată remarcăm opinia potrivit căreia „această orientare demonstrează faptul că ideea centrală a răspunderii civile 

delictuale o constituie repararea integrală a prejudiciului, fiind lăsată pe planul secund sancţionarea făptuitorului. 

Condamnarea faptei prejudiciabile, legată indisolubil de culpabilitatea autorului sau a persoanei responsabile 

civilmente, a devenit o idee neadecvată condiţiilor societăţii moderne” [3]. Concluzia ce se desprinde, din cele câteva 

idei prezentate mai sus, constă în aceea că este mult mai corect să folosim sintagma „răspunderea pentru prejudiciile 

cauzate prin fapta proprie” sau „răspunderea pentru prejudiciile cauzate de alţii” decât „răspunderea pentru fapta 

proprie” sau „răspunderea pentru fapta altuia” [4], aspect pe care autorii noului Cod civil nu l-au avut în vedere la 

redactarea acestuia. 
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Introducere  

 

Aspecte privind răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie, cât şi condiţiile generale în care se 

poate angaja această răspundere, se regăsesc în art. 1349 alin. (1) - (2) şi art. 1357-1371 din noul Cod civil. În 

acelaşi timp remarcăm faptul că, în analiza răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate prin fapta 

proprie, trebuie avute în vedere şi prevederile conţinute în art. 1381-1395 din noul Cod civil, care 

reglementează regulile aplicabile reparării prejudiciului cauzat în condiţiile răspunderii civile delictuale în 

totalitatea cazurilor. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 1357 din noul Cod civil, „(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”, iar potrivit prevederilor art. 1349, „(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”. 

În tratarea problemei răspunderii civile delictuale, am avut în vedere şi prevederile cuprinse în art. 

219-224 din noul Cod civil, referitoare la răspunderea persoanelor juridice de drept privat şi persoanelor 

juridice de drept public, pentru faptele licite şi ilicite ale organelor de conducere în funcţiile încredinţate. De 

asemenea, au fost luate în considerare şi prevederile art. 630 din noul Cod civil, privind răspunderea civilă 

pentru prejudiciile cauzate prin „depăşirea inconvenientelor normale ale vecinătăţii”. 

Din conţinutul prevederilor legale, rezultă că pentru a exista o răspundere civilă delictuală, este 

necesară întrunirea cumulată a următoarelor condiţii: prejudiciul, fapta ilicită, raportul de cauzalitate între 
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fapta ilicită şi prejudiciu, vinovăţia autorului faptei ilicite şi prejudiciabile. De reţinut că aceste condiţii erau 

necesare şi sub imperiul reglementării art. 998-999 Codul civil din 1864. 

 

 

1. Prejudiciul - condiţie esenţială a răspunderii civil delictuale 

 

În afara existenţei unei fapte ilicite, pentru a putea angaja răspunderea delictuală pentru fapta proprie, 

aşa cum este reglementată în art. 1349 coroborat cu art. 1357-1371 din noul Cod civil, mai este necesară şi 

producerea unei pagube victimei. 

Esenţa răspunderii civile delictuale constă în existenţa unui prejudiciu, cauzat prin încălcarea 

drepturilor subiective sau a unor interese legitime ale unei persoane, condiţii obiective în lipsa cărora nu se 

poate stabili obligaţia de reparare ce se naşte în sarcina persoanei responsabile [5]. 

O definiţie legală a prejudiciului nu a fost formulată explicit în Codul civil din 1864, sarcina fiind 

preluată de doctrină. Nici în noul Cod civil nu se dă o definiţie legală prejudiciului, dar aceasta se poate 

deduce din analiza textelor care reglementează răspunderea civilă delictuală în ansamblu şi în mod deosebit 

cele cuprinse în art. 1381-1395 din noul Cod civil, privind „Repararea prejudiciului în cazul răspunderi 

delictuale”. 

Astfel, în alin. 1 al art. 1349 din noul Cod civil, care reglementează obligaţia generală a oricărei 

persoane de a nu vătăma sau prejudicia o altă persoană, se dispune că orice atingere adusă drepturilor sau 

intereselor legitime ale altor persoane atrage, pentru cel vinovat, răspunderea pentru toate prejudiciile cauzate, 

fiind obligat la repararea integrală acestora. 

Conţinutul articolului citat dezvăluie faptul că, autorii noului Cod civil au preluat definiţia  formulată 

în literatura juridică tradiţională, potrivit căreia prejudiciul, paguba, nu reprezintă altceva decât acele „efecte 

negative patrimoniale … şi morale pe care le încearcă o persoană ca urmare, fie a conduitei ilicite a altei 

persoane, fie a unei fapte omeneşti, a unui animal, a unui lucru sau a unui eveniment care înlătură 

răspunderea delictuală a agentului” [6]. 

Recent, prejudiciul a fost definit ca reprezentând „rezultatele dăunătoare, de natură patrimonială sau 

morală, consecinţe ale încălcării sau vătămării drepturilor şi intereselor legitime ale unei persoane” [7]. 

Prejudiciul a mai fost definit, în doctrină, ca fiind un „element esenţial al răspunderii delictuale” şi 

care „constă în rezultatul, în efectul negativ suferit de o anumită persoană, ca urmare a faptei ilicite săvârşită 

de o altă persoană, ori ca urmare a acţiunii unui animal sau lucru aflat sub paza juridică a altei persoane” 

[8]. 

În literatura de specialitate s-a formulat ideea potrivit căreia „prejudiciul este cel mai important 

element al răspunderii civile”, „piatra unghiulară a întregii construcţii juridice”, fiind o condiţie esenţială şi 

necesară a acesteia, „prejudiciul este nu numai condiţia răspunderii reparatorii, ci şi măsura ei, în sensul că ea 

se angajează doar în limita prejudiciului injust cauzat” [9]. 

De reţinut că termenii de prejudiciu, pagubă şi daună sunt sinonimi, un astfel de sens regăsindu-se atât 

în literatura de specialitate, cât şi în practica judiciară. 

Constituie prejudiciu, în sensul celor de mai sus, distrugerea sau degradarea unui bun, vătămarea 

integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane; simple interese de fapt care nu sunt recunoscute de legiuitor 

ca fiind drepturi subiective civile, etc. 

Demn de reţinut este contribuţia adusă de practica judiciară, anterioară apariţiei noului Cod civil,  în 

sensul obligării autorului prejudiciului de a plăti despăgubiri, chiar şi în unele situaţii în care pierderea suferită 

era consacrată încălcării unui simplu interes, care nu alcătuia un drept subiectiv [10]. 



În doctrina contemporană, prejudiciile sunt clasificate în: prejudicii patrimoniale, prejudicii corporale 

şi prejudicii sau daune morale [11]. 

Prejudiciile patrimoniale sunt cele care au o valoare economică şi pot fi evaluate în bani şi care 

rezultă din încălcarea drepturilor şi intereselor economice. 

Prejudiciile corporale [12] sunt cele cauzate prin încălcarea drepturilor personale nepatrimoniale, 

cum ar fi dreptul la viaţă, dreptul la sănătate, dreptul la integritate corporală şi, în general, acele drepturi care 

definesc personalitatea persoanei fizice. 

Prejudiciile morale sau daunele morale sunt cele cauzate prin atingerile aduse personalităţii afective 

sau sociale a unei persoane, cum ar fi moartea unei rude apropiate, atingerile aduse vieţii private  sau intime, 

atentatele la onoarea, demnitatea şi cinstea victimei, etc. 

Din conţinutul art. 1381-1395,  rezultă că această clasificare a fost agreată şi de autorii noului Cod 

civil, în tratarea instituţiei privind repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale. 

În vederea stabilirii întinderii prejudiciului, se va ţine seama şi de cheltuielile pe care creditorul le-a 

făcut, desigur, într-o limită rezonabilă, pentru evitarea sau limitarea prejudiciului. În acest sens art. 1534 alin. 

2 din noul Cod civil prevede că, debitorul nu va datora despăgubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le-ar 

fi putut evita cu o minimă diligenţă. 

2. Condiţiile necesare pentru a se putea cere repararea prejudiciului 

 

Pentru a se putea repara prejudiciul cauzat victimei, acesta trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: să fie cert, să nu fi fost reparat încă, să fie direct, să fie personal şi să rezulte din încălcarea sau 

atingerea unui interes legitim. 

a. Caracterul cert al prejudiciului 

Prejudiciul este sigur atunci când existenţa sa se poate constata cu certitudine şi atunci când acesta se 

poate evalua. 

Sintagma prejudiciul sigur cuprinde în conţinutul său, atât prejudiciul actual, prezent, cât şi 

prejudiciul viitor. 

Prejudiciul actual, prezent, este acea daună care s-a produs deja la data când se pretinde repararea lui. 

Prejudiciul viitor este acela care, deşi nu s-a produs încă, există certitudinea că acesta se va produce în 

viitor, fiind astfel susceptibil de evaluare, (un exemplu de astfel de prejudiciu poate fi acela rezultat în cazul 

decesului unei persoane, când despăgubirile sunt datorate persoanelor pe care aceasta le avea în întreţinere, cu 

posibilitatea actualizării lor, în raport cu evoluţia stării de sănătate sau în funcţie de starea de nevoie în care se 

află cei îndreptăţiţi la despăgubire). 

Potrivit Principiilor UNIDROIT 2004, un prejudiciu viitor este cert atunci când se referă, atât la 

existenţa, cât şi la întinderea sa [13]. 

Precizăm că prejudiciul eventual nu este cuprins în prejudiciul viitor, întrucât producerea acestuia nu 

este sigură şi nici nu poate fi evaluat. 

O noutate a Codului civil actual, o reprezintă reglementarea în art. 1385 alin. 4, a „prejudiciilor  

cauzate prin pierderea şansei de a obţine un avantaj sau de a evita o pagubă”. 

Această problemă a fost şi continuă să fie obiectul unor aprige dispute doctrinare [14] şi 

jurisprudenţiale [15]  în Franţa, de unde s-au inspirat şi autorii noului Cod civil. 

Exemplele care se întâlnesc frecvent în literatura de specialitate franceză [16], sunt cele care se referă 

la pierderea şansei proprietarului unui cal de a câştiga un concurs hipic, datorită faptului că transportatorul a 

întârziat  sau, datorită unui accident, animalul nu a putut lua startul; atitudinea neglijentă a unui avocat de a nu 



îndeplini un anumit act de procedură, care a determinat pierderea şansei clientului de a câştiga procesul; 

ratarea ocaziei de a încheia o afacere imobiliară, pentru proprietarul al cărui imobil a fost deteriorat sau 

datorită poluării fonice, etc. 

În literatura noastră de specialitate,  problema prejudiciilor prin pierderea şansei de a obţine un 

avantaj, a intrat în preocupările unor doctrinari, după apariţia noului Cod civil [17].  

Practica judiciară [18], anterioară noului Cod civil, mai ales după 1989, a recunoscut asemenea 

prejudicii, dispunând repararea prejudiciului chiar şi în cazul în care persoana vătămată nu era încadrată în 

muncă la data vătămării, dar existau probe certe că urma să se angajeze, întârzierea angajării fiind datorată 

faptei ilicite. 

De asemenea, s-au acordat despăgubiri chiar şi în situaţia în care partea vătămată era un minor 

neîncadrat în muncă, deoarece pierderea ori diminuarea capacităţii sale de muncă duce, cu certitudine, la 

constatarea că persoana respectivă nu va fi aptă să se încadreze în muncă, la data când va împlini vârsta 

prevăzută de Codul muncii. 

Referitor la posibilitatea reparării prejudiciilor cauzate prin pierderea unei şanse, pe calea răspunderii 

delictuale,  este necesar ca şansa să îndeplinească următoarele condiţii cumulative: şansa să fie reală şi 

serioasă [19]; pierderea şansei să fie determinată direct de fapta ilicită sau de o altă împrejurare  pentru care se 

angajează răspunderea delictuală. 

În concluzie, pentru a obţine  despăgubiri într-o astfel de situaţie, victima va trebui să probeze că a 

ratat obţinerea unui avantaj sau o anumită favoare, care era, pentru ea, aproape o certitudine, dacă nu ar fi 

intervenit fapta ilicită a autorului. 

Potrivit prevederilor alin. 4 al art. 1385 din noul Cod civil „reparaţia va fi proporţională cu 

probabilitatea obţinerii avantajului, ori după caz, a evitării pagubei, ţinând seama de împrejurări şi de situaţia 

concretă a victimei”.  

Analiza prevederii legale de mai sus ne conduce la concluzia că reparaţia, într-un asemenea caz, va fi 

inferioară profitului pe care l-ar fi realizat victima prin valorificarea şansei, deoarece aceasta se va face ţinând 

cont de procentul în care acea şansă s-ar fi putut realiza.  

b. Prejudiciul să nu fi fost reparat încă 

În situaţia în care, victima faptei ilicite a fost despăgubită, raportul obligaţional delictual a fost stins şi, 

pe cale de consecinţă, şi dreptul la acţiune al acesteia s-a stins, prin executare. 

De regulă, repararea prejudiciului prin plată, se face de către cel care a cauzat paguba prin fapta sa 

ilicită, situaţie în care plata făcută este directă. 

Într-un asemenea caz, distingem două situaţii: 

- autorul faptei ilicite execută obligaţia de plată în mod voluntar, ca urmare a înţelegerii în acest sens 

cu victima; 

- în lipsa unei învoieli, părţile raportului obligaţional se pot adresa instanţelor judecătoreşti, în procese 

civile sau penale, care se vor pronunţa şi asupra prejudiciului material; 

Dreptul victimei de a pretinde despăgubiri, se poate stinge şi în situaţia în care acoperirea 

prejudiciului s-a făcut de un terţ, printr-un act cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. 

În cazul terţului care a făcut plata prejudiciului cu titlu oneros, acesta se va subroga în drepturile 

creditorului-victimă, şi va avea o acţiune în regres împotriva debitorului-autor al faptei ilicite. În situaţia în 

care plata s-a făcut cu titlu gratuit, atunci raporturile obligaţionale se vor stinge. 

Atunci când  terţul a plătit numai o parte din prejudiciu, creditorul-victimă îl va putea urmări pe 

debitorul-autor al faptei ilicite cauzatoare de prejudicii pentru diferenţa neplătită. 



De asemenea, în cazul contractelor de asigurări, când plata a fost făcută de societatea de asigurări, 

dreptul victimei la acţiune în despăgubire se stinge [20]. 

c. Caracterul direct al prejudiciului este dat de raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi acel 

prejudiciu injust, care a cauzat victimei o pagubă. Acest caracter are în vedere un element obiectiv, adică 

raportul de cauzalitate şi nu unul subiectiv. 

În literatura de specialitate [21], s-a subliniat, justificat, că sintagma prejudiciu direct nu se confundă 

cu noţiunea de prejudiciu cauzat în mod direct, în sensul că sfera noţiunii de prejudiciu direct este mai largă, 

cuprinzând atât prejudiciul cauzat printr-o legătură cauzală directă, cât şi prin una indirectă. Prejudiciul este 

indirect, atunci când între fapta ilicită şi acel prejudiciu nu există nici un raport de cauzalitate. 

Noul Cod civil nu defineşte expres caracterul direct al prejudiciului reparabil, deşi ar fi fost benefică o 

astfel precizare, dar acest lucru se poate desprinde din prevederile art. 1533, ultima parte, potrivit căruia „… 

daunele interese nu cuprind decât ceea ce este consecinţa directă şi necesară a neexecutării obligaţiei”. 

d. Caracterul personal al prejudiciului rezultă din faptul că, dreptul de a pretinde repararea acestuia 

aparţine numai persoanei care a suferit un prejudiciu injust. Desigur că acelaşi drept, de a cere repararea unui 

prejudiciu injust, îl va avea nu numai persoana privită individual, ci şi grupul de persoane, colectivul de 

persoane care a suferit un prejudiciu injust, dar şi victimele indirecte, persoanele care au fost prejudiciate prin 

ricoşeu. Caracterul personal al prejudiciului nu este de natură a impieta repararea prejudiciilor colective [22], 

care rezultă din încălcarea unor interese colective, ce aparţin unor categorii întregi de persoane şi nici a 

prejudiciilor prin ricoşeu [23]. 

e. Prejudiciul să rezulte din  încălcarea ori atingerea unui drept sau a unui interes legitim 

Doctrina de specialitate, interpretând  dispoziţiile Codului civil din 1864, a ajuns la concluzia că, 

răspunderea civilă va fi angajată în acele situaţii în care prejudiciul a fost cauzat victimei, prin încălcarea 

drepturilor subiective patrimoniale sau nepatrimoniale, (dreptul la proprietate, dreptul la întreţinere, dreptul la 

viaţa privată, dreptul la sănătate, dreptul la integritate fizică, dreptul la onoare, etc.) [24].  

Viaţa de zi cu zi a demonstrat că, prejudicii se produc şi ca urmare a încălcării unui interes al unei 

persoane sau al unor persoane, care nu are un corespondent într-un drept subiectiv. Literatura de specialitate a 

ajuns la concluzia că, atingerea unui simplu interes rezultat dintr-o situaţie de fapt dă dreptul la repararea 

prejudiciului cauzat. Persoana culpabilă va fi obligată la repararea prejudiciului prin vătămarea unui interes, 

dacă acesta îndeplineşte condiţiile: a) este legitim, adică este corespunzător cerinţelor legii materiale; b) este 

serios, adică rezonabil şi în acord cu bunele moravuri; c) creează aparenţa unui drept subiectiv civil [25]. 

Jurisprudenţa anterioară noului Cod civil a statuat, în mod constant, că în principiu există obligaţia de 

reparare a prejudiciului şi în acele situaţii în care a fost cauzat unei persoane prin încălcarea unui simplu 

interes, ce nu corespunde unui drept subiectiv [26]. 

Noul Cod civil a legiferat opiniile doctrinare, cât şi jurisprudenţa în materie, prevăzând în art. 1349 

alin.1, obligaţia generală a oricărei persoane, de a nu aduce atingere drepturilor şi intereselor legitime ale 

celorlalte persoane. În art. 1359 din noul Cod civil se prevede care este consecinţa nerespectării obligaţiei 

generale de a nu aduce atingere, în sensul că „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”. 

3. Principiile care stau la baza reparării prejudiciului 

În situaţia în care, condiţiile necesare existenţei prejudiciului sunt îndeplinite, se poate trece la 

măsurile ce se pot lua în vederea reparării prejudiciului. 



Repararea prejudiciului „constă în repunerea celui păgubit în situaţia patrimonială anterioară 

păgubirii şi reîntregirea patrimoniului acestuia...astfel încât elementele sale active să atingă valoarea pe care 

ar fi avut-o dacă fapta ilicită nu ar fi fost săvârşită” [27]. 

În cazul în care părţile s-au înţeles cu privire la modalităţile reparării prejudiciului, instanţa nu va mai 

putea fi sesizată printr-o acţiune, care să aibă ca obiect stabilirea cuantumului despăgubirilor şi modalitatea de 

reparare a pagubei. 

În situaţia contrară în care, părţile nu s-au învoit cu privire la repararea prejudiciului, victima are la 

dispoziţie o acţiune în justiţie pentru despăgubiri. 

La baza soluţionării unei astfel de acţiuni, stau următoarele principii: 

- principiul reparării integrale a prejudiciului cauzat; 

- principiul reparării în natură a prejudiciului; 

- principiul reparării prejudiciului nepatrimonial; 

- principiul reparării prejudiciului constând în pierderea unei şanse; 

- principiul reparării prejudiciului previzibil; 

A. Principiul reparării integrale a prejudiciului cauzat 

Potrivit acestui principiu, autorul prejudiciului este obligat să acopere atât prejudiciul efectiv 

(damnum emergens), cât şi beneficiul nerealizat de victimă (lucrum cessans) [28], conform prevederilor art. 

1349 coroborate cu cele cuprinse în art. 1385, art. 1516, din noul Cod civil (art. 1073 Codul civil din 1864) şi 

art. 1531 din noul Cod civil, (art. 1084 Codul civil din 1864). 

Aplicarea acestui principiu are în vedere, asigurarea restabilirii situaţiei anterioare a victimei 

prejudiciului [29]. 

Aşa după cum se sublinia în doctrină [30], principiul reparării integrale are valoarea unui principiu 

fundamental al răspunderii delictuale, „…a răspunde din punct de vedere civil, înseamnă a repara integral 

prejudiciul cauzat, iar a repara prejudiciul, înseamnă a răspunde din punct de vedere civil”. 

O reparaţie, în cazul răspunderii civile delictuale, trebuie să fie una integrală. Urmând acest adevăr, 

este de neînţeles ce au avut în vedere autorii noului Cod civil când, după ce în teza I-a, a alin. 1, al art. 1385 

prezintă principiul „Prejudiciul se repară integral…”, în partea finală a alin. 1, au făcut menţiunea „dacă prin 

lege nu se prevede altfel”. Orice act normativ, ce ar limita dreptul victimei de a pretinde acoperirea în 

totalitate a prejudiciului, ar contraveni flagrant art. 6 alin. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 

[31]. 

În ceea ce priveşte întinderea despăgubirii, practica judiciară a statuat că „fiind vorba de repararea 

unui prejudiciu patrimonial, singurul criteriu pentru determinarea cuantumului despăgubirii este acela al 

întinderii lui, iar nu cel al situaţiei materiale a victimei” [32]. 

De regulă, gravitatea vinovăţiei nu este, în practica instanţelor judecătoreşti, un criteriu pentru 

stabilirea cuantumului despăgubirilor, autorul prejudiciului răspunzând integral chiar şi pentru culpa cea mai 

uşoară. 

Totuşi „în cazul în care paguba a fost cauzată atât prin culpa autorului, cât şi prin aceea a victimei, 

adică din culpa lor comună, nu există nici un temei juridic ca partea din paguba cauzată prin culpa victimei 

să fie reparată de către autor. Drept urmare, despăgubirile civile pe care trebuie să le plătească autorul nu 

vor reprezenta, în asemenea situaţii, repararea integrală a pagubei, ci numai a unei părţi a acesteia. Fixarea 

cuantumului acestor despăgubiri se va face ţinându-se seama de gravitatea culpelor autorului şi victimei, 

stabilită pe baza probelor dosarului” [33]. 

Autorul faptei ilicite cauzatoare de prejudicii răspunde, atât pentru prejudiciile previzibile, cât şi 

pentru cele pe care nu le-a prevăzut, dar care totuşi s-au produs. 



B. Principiul reparării în natură a prejudiciului 

Repararea în natură a fost definită în doctrină [34], ca fiind „o formă de reparare a prejudiciului care 

constă într-o operaţie materială (concretizată în restituirea lucrului însuşit pe nedrept; înlocuirea lucrului 

distrus prin fapta ilicită cu un lucru similar, etc.) sau într-o operaţie juridică..., prin îndeplinirea căreia, cel 

chemat să răspundă sau instanţa de judecată, după caz, înlătură consecinţele negative produse printr-un fapt 

material ilicit sau printr-un act unilateral, săvârşit în paguba unei persoane vătămate”. 

Noul Cod civil reglementează executarea în natură în art. 1527, sens în care dispune: „(1) Creditorul 

poate cere întotdeauna ca debitorul să fie constrâns să execute obligaţia în natură, cu excepţia cazului în care 

o asemenea executare este imposibilă. (2) Dreptul la executare în natură cuprinde, dacă este cazul, dreptul la 

repararea sau înlocuirea bunului, precum şi orice alt mijloc pentru a remedia o executare defectuoasă”. 

Practica judiciară, anterioară intrării în vigoare a noului Cod civil, a statuat că, de regulă, repararea 

prejudiciului se face în natură, dar în cazul în care aceasta nu este posibilă se va recurge la repararea prin 

echivalent, sub forma acordării de despăgubiri [35]. 

Repararea prin echivalent este „o formă de reparare a prejudiciului..., care constă într-o sumă de 

bunuri cuprinzând despăgubirea echivalentă pagubei suferite” [36]. 

Executarea prin echivalent a obligaţiei, este dreptul creditorului de a pretinde şi de a obţine de la 

debitor echivalentul prejudiciului suferit ca urmare a neexecutării, a executării cu întârziere sau 

necorespunzătoare a obligaţiei asumate. În acest sens, art. 1530 din noul Cod civil, (art. 1082 Codul civil din 

1864), dispune: „Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a 

cauzat şi care este consecinţa directă şi necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a 

obligaţiei”. 

În cazul executării prin echivalent, creanţa iniţială este înlocuită cu o altă creanţă, de despăgubire, 

având ca obiect suma de bani ce  reprezentă prejudiciul creat creditorului [37]. Despăgubirile sunt datorate în 

virtutea obligaţiei iniţiale, constituind obiectul subsidiar, cu titlu de sancţiune, a executării obligaţiei 

respective. 

În toate cazurile, întinderea reparaţiei trebuie să fie în concordanţă cu întinderea prejudiciului, să fie în 

raport cu prejudiciul efectiv suferit de cel păgubit [38]. 

Jurisprudenţa a statuat că, repararea prin echivalent se poate face atât prin acordarea unei sume 

globale, cât şi prin stabilirea unor prestaţii periodice succesive, temporare sau viagere [39]. 

Cuantumul despăgubirilor nu poate fi modificat, atât timp cât prejudiciul rămâne acelaşi. 

Despăgubirile acordate pot fi modificate ulterior, fie în sensul majorării, fie în sensul diminuării lor, 

dacă intervin modificări în întinderea prejudiciului. 

Astfel, dacă prejudiciul înregistrează o sporire, o creştere a sa, păgubitul poate cere mărirea 

cuantumului despăgubirii, deoarece practic este vorba de un nou prejudiciu, generat de aceeaşi faptă ilicită şi 

care n-a fost avut în vedere de instanţa de judecată, atunci când a pronunţat hotărârea iniţială. 

În acest sens, practica judiciară a stabilit că, în cazul unei vătămări corporale grave, agravarea stării 

sănătăţii păgubitului este echivalentă cu apariţia unui nou prejudiciu şi „faptul că prin hotărârea menţionată s-

a acordat o despăgubire constând într-o sumă globală, nu are nici o eficienţă în promovarea excepţiei 

autorităţii lucrului judecat, deoarece în motivarea cât şi în dispozitivul hotărârii rezultă, în mod evident, că 

suma globală priveşte un interval de 10 luni şi a fost determinată de diferenţa dintre salariul tarifar şi 

ajutorul de boală ce i se cuvenea pe intervalul de timp până la data pronunţării hotărârii” [40]. 

În situaţia în care, pe parcurs, prejudiciul scade sau încetează să mai existe, iar despăgubirea a fost 

stabilită sub forma unei prestaţii periodice, cel obligat la dezdăunare poate să ceară instanţei diminuarea sau 

suprimarea obligaţiei sale pentru viitor. 



C. Modul de stabilire a despăgubirilor în cazul reparării prin echivalent a prejudiciilor 

a. Momentul în funcţie de care se apreciază prejudiciul (echivalentul) pagubelor materiale 

O primă problemă, în legătură cu stabilirea despăgubirilor, este aceea a determinării momentului în 

care se face evaluarea prejudiciului şi stabilirea echivalentului pagubelor materiale. 

În acest sens, atât practica judiciară [41], cât şi doctrina, au statuat că evaluarea prejudiciului se face la 

data pronunţării hotărârii judecătoreşti. „Dacă s-ar lua în considerare orice alt moment, cum ar fi, de pildă, 

data producerii pagubei sau aceea a introducerii acţiunii, despăgubirea astfel stabilită ar putea să fie 

inferioară ori, dimpotrivă, ar putea depăşi valoarea reală a prejudiciului încercat” [42]. 

b. Repararea prejudiciului patrimonial cauzat prin vătămarea persoanei 

Repararea prejudiciului patrimonial cauzat prin vătămarea persoanei, este „o formă distinctă a 

reparării prejudiciului, care nu comportă distincţie între pierderea suferită şi beneficiul nerealizat şi, care, 

este menită să înlăture sau să compenseze efectele negative produse de faptele ilicite îndreptate împotriva 

vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei [43]. 

• În cazul vătămării sănătăţii şi integrităţii corporale, stabilirea prejudiciilor se analizează în funcţie 

după cum: 

- vătămarea sănătăţii nu a avut consecinţe de durată; 

- vătămarea sănătăţii a avut drept consecinţe pierderea ori reducerea capacităţii de muncă; 

În primul caz practica judiciară a decis că, pentru stabilirea prejudiciului se iau în considerare 

cheltuielile făcute pentru restabilirea sănătăţii (cheltuieli cu îngrijirile medicale şi alte asemenea cheltuieli) şi 

eventual diferenţa dintre retribuţie şi sumele primite pe durata concediului medical, până la însănătoşire, ori 

retribuţia de care a fost lipsit pe această perioadă [44]. 

În situaţia în care vătămarea sănătăţii ori a integrităţii corporale, a avut drept consecinţă pierderea 

sau diminuarea capacităţii de muncă, în practică s-au ivit şi mai pot apărea situaţii multiple care conduc la 

soluţii variate [45]. Situaţiile ce pot apărea sunt cele care se referă la: persoana vătămată era încadrată în 

muncă, persoana vătămată nu era încadrată în muncă, deşi era majoră; persoana vătămată nu a împlinit vârsta 

majoratului. 

• În ipoteza în care fapta ilicită are ca efect moartea victimei: paguba se poate localiza fie în 

patrimoniul victimei, fie în patrimoniul altor persoane, fie concomitent, în patrimoniul victimei şi în 

patrimoniul altor persoane. 

Şi în această ipoteză se disting mai multe posibilităţi astfel: 

- obligaţia ce revine autorului faptei ilicite, de a repara prejudiciile rezultate din stabilirea cheltuielilor 

de spitalizare şi a cheltuielilor de înmormântare, indiferent dacă aceste cheltuieli au fost făcute de cei aflaţi în 

întreţinerea victimei ori a altei persoane [46]; 

- obligaţia ce revine autorului faptei ilicite, referitoare la despăgubirile ce trebuie acordate persoanelor 

apropiate victimei defunctului. În acest caz se disting două ipoteze: 

- în situaţia persoanelor îndreptăţite la despăgubire, care au dreptul la  pensia de urmaş, potrivit Legii 

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice [47], aceştia trebuie să se adreseze mai întâi Casei 

Naţionale de Pensii Publice, pentru stabilirea pensiei de urmaş şi numai dacă pensia nu acoperă întregul 

prejudiciu prin pierderea susţinătorului, poate sesiza instanţa judecătorească, printr-o acţiune complementară, 

cu caracter subsidiar, întemeiată pe prevederile art. 998 Cod civil (1349 noul Cod civil), pentru obţinerea 

despăgubirilor complementare [48]; 

  - în situaţia în care persoanele care se aflau în întreţinerea defunctului, nu au dreptul la pensie de 

urmaş, obligaţia de reparare a prejudiciului capătă noi aspecte, în funcţie de diferitele ipostaze în care se pot 

găsi aceste persoane, în sensul dacă aceste persoane au vocaţie să ceară despăgubiri. Intră în această categorie 



persoanele care primeau efectiv întreţinere de la defunct (conform art. 86-96 Codul familiei, abrogate, în 

prezent art. 518-531 noul Cod civil) [49], cele care deşi nu primeau efectiv întreţinere, întruneau totuşi la 

data decesului, condiţiile cerute de Codul familiei, pentru a obţine întreţinerea (adică se aflau în nevoie, 

neavând putinţa unui câştig din muncă, din cauza incapacităţii de a munci) [50],  cei care se aflau în fapt în 

întreţinerea victimei, deşi aceste persoane nu aveau un drept de întreţinere potrivit Codului familiei [51]. 

Practica judiciară a statuat ca, plata despăgubirilor cuvenite celor aflaţi în întreţinerea victimei, să se 

facă de regulă eşalonat şi nu sub forma unei sume globale [52]. 

Jurisprudenţa a concluzionat că, această prestaţie lunară constituie o despăgubire şi nu o pensie de 

întreţinere şi, în consecinţă, autorul prejudiciului va fi obligat să acopere prestaţiile pe care le plătea victima, 

prestaţii de care urmaşii acesteia au fost lipsiţi [53]. 

Atât în cazurile de vătămare a sănătăţii şi integrităţii corporale, cât şi în cazul în care fapta ilicită a 

cauzat moartea victimei, data de când trebuie să fie plătite despăgubirile este data producerii faptei ilicite a 

vătămării sau a decesului şi nu data pronunţării hotărârii judecătoreşti [54]. 

D. Repararea prejudiciului nepatrimonial 

Prejudiciul nepatrimonial poate avea în vedere durerile fizice, cele psihice, atingerea adusă onoarei şi 

reputaţiei sau chiar un prejudiciu estetic. 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a recunoscut, în jurisprudenţa sa, dreptul consumatorilor la 

repararea prejudiciului nepatrimonial [55]. 

E. Repararea prejudiciului constând în pierderea unei şanse 

Potrivit prevederilor art. 1532 alin. 2 din noul Cod civil, prejudiciul ce s-ar fi putut cauza prin 

pierderea unei şanse de a obţine un avantaj, poate fi reparat proporţional cu probabilitatea obţinerii 

avantajului, ţinând cont de împrejurări şi de situaţia concretă a creditorului. 

Într-o astfel de situaţie, cuantumul despăgubirilor este inferior avantajelor pe care creditorul le-ar fi 

putut obţine, dacă şi-ar fi putut valorifica şansa. Despăgubirile urmează a fi stabilite de instanţă, care va avea 

în vedere calcul probabilităţilor, dar şi procentul în care şansa se putea realiza [56]. 

E. Repararea prejudiciului previzibil 

Principiul enunţat mai sus are la bază prevederile art. 1533 din noul Cod civil, potrivit căruia 

„debitorul răspunde numai pentru prejudiciile pe care le-a prevăzut sau pe care putea să le prevadă, ca 

urmare a neexecutării la momentul încheierii contractului, afară de cazul în care neexecutarea este 

intenţionată ori se datorează culpei grave a acestuia. Chiar şi în acest din urmă caz, daunele-interese nu 

cuprind decât ceea ce este consecinţa directă şi necesară a neexecutării obligaţiei”. 

Ca regulă, debitorul răspunde numai pentru prejudiciile pe care le-a prevăzut sau pe care putea să le 

prevadă, ca urmare a neexecutării obligaţiei, la data încheierii contractului [57]. În situaţia în care, 

neexecutarea obligaţiei este intenţionată ori se datorează unei culpe grave a debitorului, acesta va răspunde şi 

pentru prejudiciile imprevizibile la momentul încheierii contractului.   

 Problema reparării numai a prejudiciului previzibil la data încheierii contractului, nu trebuie 

confundată cu teoria impreviziunii contractuale [58]. 

 

 

 

 

Concluzii 

 



În final, apreciez că noul Cod civil, prin legiferarea unor teorii doctrinare şi aspecte jurisprudenţiale, 

formulate în activitatea de cercetare şi de aplicare a Codului civil din 1864, cât  şi a legislaţiei civile conexe, a 

reuşit să adapteze prevederile legale din dreptul civil intern, la provocările actuale ale dezvoltării societăţii 

româneşti contemporane. În acelaşi timp, opera de codificare a reuşit, în mare parte, şi o armonizare cu 

legislaţiile civile din unele ţări europene, cât şi cu Dreptul Uniunii Europene.  

Desigur, aşa cum deja doctrina [59] a şi constatat şi cum rezultă şi din cele prezentate în acest 

material, la redactarea acestui nou Cod civil s-au strecurat şi o serie de inadvertenţe, aspecte privind 

nerespectarea regulilor impuse de tehnica legislativă, anumite definiri lacunare ale unor noţiuni, etc., însă, cu 

certitudine, toate acestea vor putea fi amendate, atât de doctrină, dar mai ales de jurisprudenţa viitoare, care va 

trebui să dea soluţii în situaţii concrete şi nu ipotetice.  

Noul Cod civil era o necesitate stringentă a vieţii juridice româneşti şi aceasta a fost satisfăcută. 
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