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Rezumat: Ceea ce defineşte noţiunile de comitent şi prepus este „existenţa unui raport de subordonare care îşi 
are temeiul în împrejurarea că pe baza acordului dintre ele, o persoană fizică sau juridică a încredinţat unei persoane 
fizice o anumită însărcinare. Din această încredinţare decurge posibilitatea pentru prima persoană - denumită comitent 
- de a da instrucţiuni, de a direcţiona, îndruma şi controla activitatea celeilalte persoane - denumită prepus - aceasta 
din urmă având obligaţia de a urma îndrumările şi directivele primite” [1]. În practica judiciară [2] s-a statuat că 
„raportul de prepuşenie se naşte în baza unui acord de voinţă, comitentul încredinţând prepusului o anumită funcţie ori 
însărcinare şi având dreptul de a direcţiona activitatea prepusului, de a-l îndruma şi controla în activitatea 
încredinţată”. 
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muncă. 
 
 

I. Răspunderea civilă, formă a răspunderii juridice 
 
Doctrina franceză [3] defineşte răspunderea juridică drept obligaţia de a răspunde de un  prejudiciu 

în faţa justiţiei şi de a asuma consecinţele civile, penale, disciplinare, etc. 
Potrivit altor surse [4] răspunderea juridică a fost definită ca fiind consecinţa rezultată din 

neîndeplinirea unei obligaţii legale.  
Răspunderea civilă cuprinde răspunderea delictuală (respectiv, obligaţia oricărei persoane de a 

răspunde civilmente pentru prejudiciul cauzat altuia printr-o faptă ilicită) şi răspunderea contractuală 
(izvorâtă din neîndeplinirea de către cel care şi-a asumat o obligaţie în baza unui contract şi care va fi obligat 
la repararea prejudiciului cauzat astfel, celeilalte părţi, în natură sau prin echivalent). 

Răspunderea juridică a dobândit un specific aparte prin consacrarea legislativă a acesteia în diferite 
ramuri de drept astfel că în prezent distingem  între o răspundere civilă, o răspundere penală sau o răspundere 
disciplinară, fiecare dintre aceste forme având un regim juridic distinct, sancţiuni specifice, în raport de 
natura normelor juridice încălcate şi consecinţele acestora. 

 Între aceste forme ale răspunderii juridice există unele asemănări dar şi multe deosebiri determinate 
de natura juridică diferită a normelor care ocrotesc relaţiile sociale ce fac obiectul reglementării lor, aspecte 
asupra cărora nu insistăm în prezentul material [5]. 

 
II. Despre răspunderea civilă delictuală. Generalităţi 
 
Potrivit alin. 1 al art.1349 din noul Cod civil orice persoană are îndatorirea să respecte normele de 

conduită statornicite prin lege sau obiceiul locului şi să nu aducă atingere, drepturilor sau intereselor legitime 
ale altor persoane. Persoana care, acţionând cu  discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate 
prejudiciile cauzate, adică va răspunde atât pentru prejudiciul suferit de victimă, efectiv - damnum emergens, 
cât şi pentru  câştigul nerealizat - lucrum cessans (art. 1381-1395 Codul civil, privind repararea prejudiciului 
în cazul răspunderii delictuale).  

Din conţinutul aceluiaşi articol mai rezultă că pe lângă răspunderea  pentru fapta proprie (art. 1357 
Codul civil), în alin. 3, legiuitorul face referire la răspunderea pentru fapta altei persoane (art. 1372-1374 
Codul civil),  şi la răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animalele sau lucrurile aflate sub paza oricărei 
persoane ori ruina edificiului, (art. 1375-1380 Codul civil).  

În alin. 4 al art. 1349 Codul civil se face precizarea că răspunderea pentru prejudiciile cauzate de 
produsele cu defecte se stabileşte prin lege specială, deci într-o astfel de situaţie nu se vor aplica prevederile 
răspunderii civile delictuale ci acelea stabilite prin legea specială, adică Legea nr. 240/2004 privind 
răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte [6]. 
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Din textele legale prezentate mai sus rezultă că fapta ilicită cauzatoare de prejudicii declanşează un 
raport obligaţional concretizat în răspunderea civilă a persoanei care a cauzat o pagubă şi implicit obligaţia 
civilă a acesteia de reparare a prejudiciului cauzat. 

„Cu titlu de principiu, reglementarea răspunderii civile delictuale dispune că orice persoană (deci 
orice persoană fizică sau persoană juridică) are îndatorirea de a respecta regulile de conduită pe care legea 
sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere prin acţiunile sale drepturilor sau intereselor legitime 
ale altor persoane” [7]. 

Din punct de vedere al naturii juridice, răspunderea civilă delictuală este o sancţiune civilă cu 
caracter reparator fără a fi în acelaşi timp o pedeapsă. 

În acest sens, doctrina [8] a statuat că răspunderea civilă delictuală este o sancţiune de drept civil 
care se aplică mai mult în considerarea patrimoniului persoanei şi mai puţin în considerarea persoanei care a 
săvârşit fapta ilicită cauzatoare de prejudicii. 

Acest caracter explică de ce după moartea autorului prejudiciului, obligaţia de despăgubire, deci 
răspunderea civilă, se transmite asupra moştenitorilor săi. Dacă răspunderea civilă delictuală ar fi considerată 
o pedeapsă, aceasta fiind caracterizată printr-un caracter (intuitu personae) atunci ea nu s-ar putea transmite 
moştenitorilor. 

În doctrină s-a reţinut că funcţiile răspunderii civile delictuale sunt: funcţia reparatorie - o funcţie 
esenţială, fundamentală şi funcţia educativ-preventivă, o funcţie derivată din prima, una accesorie, ea nefiind 
de esenţa răspunderii civile delictuale. 

Aşa după cum am arătat, răspunderea civilă delictuală se materializează într-o obligaţie de 
despăgubire în sarcina celui care a produs prejudiciul. 

Din acest punct de vedere răspunderea civilă delictuală poate fi considerată un mijloc de apărare a 
drepturilor subiective civile, patrimoniale sau nepatrimoniale. 

 
Funcţia reparatorie este totuşi una relativă, deoarece de puţine ori se poate realiza o recuperare 

deplină, în materialitatea lor, a valorilor deteriorate sau distruse. Aceasta induce ideea necesităţii unei 
prevenţii accentuate, prin aplicarea cu stricteţe a principiilor răspunderii civile delictuale, de natură a 
conduce la înlăturarea sau măcar la diminuarea severă a cazurilor de săvârşire a unor fapte ilicite cauzatoare 
de prejudicii. 

 
Funcţia educativ-preventivă este accesorie funcţiei reparatorii şi este efectul tuturor mijloacelor de 

apărare a drepturilor subiective în general [9] deoarece implementează în conştiinţa oamenilor ideea că fapta 
ilicită cauzatoare de prejudicii nu rămâne nesancţionată, ea atrage după sine obligaţia de dezdăunare, dar 
poate atrage şi alte forme ale răspunderii juridice - penale contravenţionale, administrative, etc. 

Conţinutul acestei funcţii  a căpătat noi dimensiuni în contextul reglementării răspunderii pentru 
prejudiciul cauzat mediului (prejudiciul ecologic) prin legea-cadru pentru protecţia mediului [10]. În acest 
context  în literatura de specialitate [11]  se susţine că „putem pune în evidenţă şi o altă funcţie a răspunderii 
civile, şi anume dreptul victimei de a cere organelor administrative sau judiciare de a obţine încetarea 
faptelor cauzatoare de prejudiciu, licite sau ilicite”. 

Atât din cele prezentate mai sus, dar şi din dispoziţiile noului Cod civil, rezultă că răspunderea civilă 
delictuală este de mai multe tipuri, respectiv: Răspunderea pentru fapta proprie aşa cum este definită în 
art.1349 coroborat cu art.1357-1371din Codul civil; Răspunderea pentru fapta altuia, reglementată prin art. 
1349 coroborat cu art. 1372 din Codul civil, care la rândul ei se împarte în: a) Răspunderea pentru fapta 
minorului sau a celui pus sub interdicţie (art.1372 din noul Cod civil; b) Răspunderea comitenţilor pentru 
prepuşi, (art.1373 din noul Cod civil);  Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri, 
reglementată art. 1349 coroborat cu art.1375-1380 Codul civil, care este şi ea împărţită în: a) Răspunderea 
pentru prejudiciile cauzate de animale, art.1375 din Cod civil; b) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate 
de lucruri, art. 1376 din Cod civil; c) Răspunderea pentru ruina edificiului, (art. 1378 din  Codul civil). 

 
III. Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi [12], formă a răspunderii civile delictuale 
 
1. Noţiuni introductive 

 
Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi este reglementată în art. 1373 alin. 1 din noul Cod civil, 

conform căruia: „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”. 
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În sensul dispoziţiilor art. 1376 alin. 2 din noul  Cod civil,  „comitentul este 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”.  
  Din interpretarea tezei a II-a a  art. 1376 alin. 2 din Codul civil, rezultă că „prepusul este cel care, 
aflat sub directa supraveghere şi control a comitentului,  îndeplineşte anumite funcţii sau însărcinări din 
partea acestuia,  pentru comitent sau pentru  o altă persoană”. 
 Într-o altă definiţie [13] prepusul este „o persoană care acceptă să facă ceva în interesul altei 
persoane, punându-se sub direcţia, supravegherea şi controlul acesteia”. 

Prepusul este o „persoană care efectuează acte juridice sau îndeplineşte o funcţie după directivele şi 
sub controlul altei persoane” [14]. 

În doctrină [15] s-a concluzionat că ceea ce defineşte noţiunile de comitent şi prepus este „existenţa 
unui raport de subordonare care îşi are temeiul în împrejurarea că pe baza acordului dintre ele, o persoană 
fizică sau juridică a încredinţat unei persoane fizice o anumită însărcinare. Din această încredinţare decurge 
posibilitatea pentru prima persoană - denumită comitent - de a da instrucţiuni, de a direcţiona, îndruma şi 
controla activitatea celeilalte persoane - denumită prepus - aceasta din urmă având obligaţia de a urma 
îndrumările şi directivele primite”. 

Noţiunile de comitent şi prepus au fost definite astfel în literatura de specialitate: 
Comitent este o „persoană îndreptăţită să exercite direcţia, supravegherea şi controlul asupra modului 

de îndeplinire a funcţiei pe care a încredinţat-o altei persoane (prepusului)” iar prepusul este „persoana care 
acceptă să facă ceva în interesul altei persoane, punându-se sub direcţia, supravegherea şi controlul acesteia” 
[16]. Într-o lucrare de specialitate [17], recentă, referitor la noţiunea de comitent şi prepus se precizează  că 
aceştia ... ,,nu se definesc prin ei înşişi, ci prin raportul statornicit între ei. De aceea, deşi art. 1373 alin. 2 
cuprinde o definiţie a comitentului, el în fond se referă la raportul de prepuşenie, deoarece comitentul nu are 
o atare calitate decât în relaţie cu cu cel aflat sub direcţia sa”. 

În practica judiciară [18] s-a statuat că „raportul de prepuşenie se naşte în baza unui acord de voinţă, 
comitentul încredinţând prepusului o anumită funcţie ori însărcinare şi având dreptul de a direcţiona 
activitatea prepusului, de a-l îndruma şi controla în activitatea încredinţată”. 

 
2. Condiţiile răspunderii comitentului pentru fapta prepusului 
 
2.1. Condiţii generale 
 
Răspunderea comitentului pentru a putea fi angajată, în conformitate cu prevederile art. 1373 din 

noul Cod civil, este necesar ca în persoana prepusului să fie întrunite condiţiile generale ale răspunderii 
pentru fapta proprie, respectiv: existenţa faptei ilicite a prepusului; existenţa prejudiciului; existenţa 
raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi mai puţin existenţa culpei prepusului în comiterea 
faptei ilicite. 

În literatura de specialitate,  şi în practica judiciară, în perioada de aplicare a prevederilor Codului 
civil anterior, au fost o serie de controverse cu privire la necesitatea îndeplinirii şi a condiţiei de vinovăţie a 
prepusului pentru a putea fi angajată răspunderea comitentului. 

Astfel, într-o speţă cu valoare de principiu, fosta instanţă supremă a statuat că persoana fizică sau 
juridică ce are calitatea de comitent, răspunde pentru prejudiciul cauzat de prepusul său, în funcţia ce i-a fost 
încredinţată, numai dacă în persoana prepusului sunt întrunite condiţiile răspunderii pentru fapta proprie, 
prevăzută de art. 998-999 Cod civil (actualmente art. 1349 noul Cod civil)  - victima trebuind să facă dovada 
existenţei prejudiciului, a faptei ilicite a prepusului, a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu 
şi a vinovăţiei prepusului pentru comiterea faptei ilicite [19]. 

În doctrină, în aceeaşi perioadă, au fost o serie de controverse cu privire la necesitatea îndeplinirii şi 
a condiţiei de vinovăţie a prepusului  pentru a putea fi angajată răspunderea comitentului.  

Astfel, într-o opinie majoritară, a fost susţinută ideea obligativităţii existenţei condiţiei de vinovăţie a 
prepusului, deoarece răspunderea comitentului nu poate fi angajată decât numai atunci când prepusul a 
acţionat cu vinovăţie. Alţi autori au susţinut ideea că vinovăţia nu constituie o condiţie necesară [20]. 

O altă parte a doctrinei a apreciat că, obligaţia comitentului de reparare a prejudiciului are un 
caracter indirect şi accesoriu, raportat la obligaţia prepusului, la o asemenea reparare, şi atunci când obligaţia 
prepusului nu există, din lipsa culpei acestuia, nu există nici obligaţia comitentului [21]. 

Într-o altă opinie, s-a considerat că există o obligaţie proprie a comitentului de a repara prejudiciul 
produs de prepus, independentă de obligaţia de reparaţie ce revine prepusului. Consecinţa unei astfel de 
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interpretări este aceea că, în cazul în care comitentul acoperă prejudiciul produs victimei, într-o acţiune în 
regres împotriva prepusului, să nu poată avea succes deoarece acesta din urmă ar putea invoca lipsa culpei 
sale [22]. 

În prezent, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil, problema pare a fi tranşată în favoarea 
opiniei potrivit căreia, pentru angajarea răspunderii comitentului nu este necesară existenţa vinovăţiei 
prepusului care a săvârşit fapta ilicită cauzatoare de prejudicii. Acest aspect reiese cu pregnanţă din 
interpretarea  prevederilor cuprinse în art. 1373 alin. 1 Cod civil, potrivit cu care „Comitentul este obligat să 
repare prejudiciul cauzat de prepuşii săi, ori de câte ori fapta săvârşită de aceştia are legătură cu atribuţiile de 
serviciu sau cu scopul funcţiilor încredinţate”. 

După cum se poate observa, vinovăţia prepusului nu mai este o condiţie necesară pentru angajarea 
răspunderii comitentului [23].  

Într-o altă opinie „răspunderea comitentului este o ipoteză de răspundere directă şi autonomă, 
justificată de considerente  de natură economică  privind necesitatea restabilirii echilibrului social distrus 
prin comiterea unei fapte prejudiciabile, iar nu pentru sancţionarea vinovăţiei celui responsabil. Pentru a 
obţine despăgubirile, victima trebuie să facă dovada prejudiciului pe care l-a suferit şi faptul că acesta a fost 
cauzat de un prepus în legătură cu atribuţiile sale sau scopul funcţiilor încredinţate. Toate aceste elemente 
sunt de natură obiectivă, fiind astfel înlăturată sarcina dificilă a dovedirii culpei făptuitorului” [24]. 

Admiţând că răspunderea comitentului este una directă şi autonomă, în concepţia noului Cod civil, în 
sensul că nu mai trebuie dovedită culpa prepusului, ci trebuie dovedit  numai  raportul de prepuşenie, totuşi 
trebuie să reţinem că o asemenea condiţie, respectiv vinovăţia prepusului pentru fapta prejudiciabilă, rămâne 
ca un element necesar a fi dovedit, în cazul unei acţiuni în regres a comitentului împotriva preupusului. Deci, 
vinovăţia prepusului există, numai că acesta nu mai este o condiţie pentru angajarea răspunderii comitentului 
faţă de victima prejudiciului, pentru aceasta fiind suficientă dovedirea raportului de prepuşenie, fapta 
prejudiciabilă, prejudiciul şi legătura de cauzalitate.  

În consecinţă, pentru o asemenea răspundere delictuală sunt necesare a fi îndeplinite numai trei  din 
cele patru condiţii generale ale răspunderii delictuale, care sunt condiţii obiective, şi anume: prejudiciul 
cauzat victimei, fapta ilicită a prepusului şi raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită a prepusului şi 
prejudiciul injust suferit de victimă. 

 
2.2. Condiţiile speciale 
 
Alături de condiţiile generale pentru angajarea răspunderii comitentului, mai puţin vinovăţia 

prepusului, potrivit art. 1373 din noul Cod civil este necesară întrunirea şi a două condiţii speciale: existenţa 
unui raport de prepuşenie şi faptele prepuşilor să aibă „legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor 
încredinţate”. 

Aceste două condiţii rezultau şi din prevederile art. 1000 alin. 3 din Codul civil anterior [25] dar, în 
actualul Cod civil reglementarea acestor două condiţii este mai detaliată, în sensul că pe de o parte se 
definesc noţiunile juridice de comitent şi prepus, fapt ce permite definirea raportului de prepuşenie dar şi 
identificarea temeiului legal al celei de a doua condiţii, respectiv săvârşirea faptei cauzatoare de prejudicii de 
către prepus, care trebuie să fie în legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate. 

 
 2.2.1. Existenţa raportului de prepuşenie este determinată de acel raport de subordonare a prepusului 
faţă de comitent reieşit dintr-un contract dar şi din alte raporturi juridice care au în conţinutul lor 
subordonarea, conducerea, îndrumarea, supravegherea şi controlul, elemente  necesare angajării unei astfel 
de răspunderi, cât şi din prevederile legii. 

În activitatea de zi cu zi raporturi de prepuşenie se pot întâlni în multe situaţii. 
 Astfel, un prim exemplu şi cel mai des întâlnit este cel al contractul individual de muncă [26], 

reglementat de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii [27], art. 10-107. 
În art. 10 din Legea nr. 53/2003 contractul individual de muncă a fost definit ca fiind „contractul în 

temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat (s.n.), se obligă să presteze munca pentru şi sub 
autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumită salariu (s.n.)”. 

De reţinut că, existenţa contractului de muncă face numai să se prezume existenţa raportului de 
prepuşenie, până la proba contrarie. 

Calitatea de comitent în cadrul raporturilor individuale de muncă o poate avea, în general, 
angajatorul - orice entitate juridică ce funcţionează în baza actelor normative potrivit cărora  au luat fiinţă. 
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Astfel, vom distinge în acest sens, regiile autonome, societăţile comerciale, societăţile agricole, 
instituţiile publice, etc. 

În afara acestor categorii de angajatori mai pot avea calitatea de comitent orice altă persoană juridică 
sau fizică, dacă această calitate izvorăşte dintr-un contract individual de muncă şi dacă angajează forţă de 
muncă. 

Menţionăm că potrivit prevederilor cuprinse în Recomandarea nr. 198/2006 a Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii [28], criteriile care stau la baza unei asemenea relaţii de muncă, sunt acelea potrivit 
cărora activitatea: se efectuează în conformitate cu instrucţiunile şi sub controlul angajatorului; presupune 
integrarea lucrătorului în organigrama întreprinderii;  se realizează exclusiv sau în principal în interesul 
unei alte persoane; trebuie să fie efectuată personal de către lucrător, se efectuează după un program de lucru 
specific; la un loc de muncă specificat; activitatea presupune o anumită durată şi are o anumită continuitate; 
necesită disponibilitatea lucrătorului; implică furnizarea de instrumente, materiale şi echipamente de către 
angajator. 

După cum se poate observa, relaţia de muncă, potrivit  dispoziţiilor Recomandării nr. 198/2006, are 
un sens mai larg în comparaţie cu unul restrâns pe care îl dă noţiunii art. 10 din Codul muncii, republicat, 
care consacră forma scrisă a contractului individual de muncă drept condiţie de validitate a acestuia. 

Raportul de prepuşenie poate avea ca izvor un contract individual de muncă, pe durată determinată 
sau nedeterminată, cu timp integral sau parţial de muncă, cu munca la domiciliu, contractul de ucenicie, 
contractul de solidaritate, contractul de stagiu, etc. 

În acelaşi timp relaţii de prepuşenie se pot stabili şi în cazul altor tipuri de raporturi de muncă 
precum:  raporturile de serviciu, în cazul funcţionarilor publici; cele reieşite din raporturile de muncă fără 
forme legale („munca la negru”); activitatea zilierilor desfăşurată potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 
[29]; convenţia de muncă încheiată de cooperatori în baza Legii nr. 1/2005 [30]. 

Calitatea de prepus într-un raport juridic de muncă o are, întotdeauna, numai o persoană fizică, care 
poartă denumirea de salariat. 

În derularea raporturilor individuale de muncă apar şi situaţii care necesită unele nuanţări: 
a) Situaţia în care deşi contractul de muncă este încheiat între angajator şi salariat, totuşi acesta din 

urmă îşi exercită atribuţiile la un alt angajator la care a comis şi faptul ilicit cauzator de prejudicii. 
Un prim caz de acest fel este detaşarea care a fost definită prin art. 45 din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, ca fiind „actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia 
angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia”. 

În situaţia detaşării, în stabilirea răspunderii prepusului va fi necesar să determine cine exercită 
efectiv îndrumarea, supravegherea şi controlul activităţii prepusului [31]. 

Este tocmai concluzia la care s-a ajuns în practica judiciară [32], în sensul că, în cazul detaşării 
„munca fiind prestată în interesul noii unităţi, pe timpul cât cel ce lucrează în cadrul ei, el este subordonat 
acesteia, trebuind să respecte condiţiile de muncă şi disciplina în muncă impuse de unitatea la care este 
detaşat, care supraveghează, deci, munca sa”. 

De asemenea, practica judiciară mai veche, a  mai statuat că „unitatea care a încheiat contractul de 
muncă cu autorul faptei ilicite nu răspunde în calitate de comitent, în cazul în care se dovedeşte că fapta a 
fost săvârşită în momentul în care activitatea făptuitorului era îndrumată, supravegheată şi controlată de o 
altă unitate” [33]. 

O altă situaţie similară este aceea referitore la un raport de muncă temporară în care raportul de 
prepuşenie se stabileşte nu între agentul de muncă temporară, în calitate de  angajator al  salariatului 
temporar, ci între utilizatorul salariatului temporar şi salariat [34]. 

În doctrina anterioară noului Cod civil [35], dar care este şi astăzi de actualitate, s-a exprimat opinia, 
la care se raliază şi autorul prezentului material, potrivit căreia un raport de prepuşenie se poate întemeia şi 
pe îndeplinirea unei munci benevole, neremunerate, desfăşurate în beneficiul unei organizaţii sindicale, sau 
mai nou, în cazul unei activităţi desfăşurate în temeiul unui contract de voluntariat, încheiat potrivit Legii nr. 
195/2001 [36], când aceasta se desfăşoară sub direcţia şi controlul angajatorului. 

b) Situaţii în care există o disociere a raportului de prepuşenie faţă de contractul de muncă reieşită 
din natura specifică a exercitării unei profesii. 

O altă situaţie similară este aceea referitore la un raport de muncă temporară, în care raportul de 
prepuşenie se stabileşte nu între agentul de muncă temporară, în calitate de  angajator al  salariatului 
temporar, ci între utilizatorul salariatului temporar şi salariat [34]. 

În doctrina anterioară noului Cod civil [35], dar care este şi astăzi de actualitate, s-a exprimat opinia, 
la care se raliază şi autorul prezentului material, potrivit căreia un raport de prepuşenie se poate întemeia şi 
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pe îndeplinirea unei munci benevole, neremunerate, desfăşurate în beneficiul unei organizaţii sindicale, sau 
mai nou, în cazul unei activităţi desfăşurate în temeiul unui contract de voluntariat încheiat potrivit Legii nr. 
195/2001, [36] când aceasta se desfăşoară sub direcţia şi controlul angajatorului. 

În tratarea acestei probleme trebuie să avem în vedere că un medic acordă asistenţă medicală în mod 
independent, pe baza pregătirii sale profesionale şi nu în baza unor îndrumări de specialitate acordate de 
conducerea unităţii sanitare [37]. 

„Sub aspectul asistenţei medicale acordate, medicul nu este aşadar un prepus al organizaţiei sanitare 
în care este încadrat, ci răspunde singur şi personal, pe temeiul art. 998-999 Cod civil” [37], (art. 1372 alin. 1 
şi 2 din noul Cod civil). 

La acest temei legal al art. 1372 alin. 1 şi 2 din noul  Cod civil,  se adaugă şi reglementările aduse de 
Legea nr. 95/2005 privind reforma în domeniul sănătăţii [39], mai cu seamă cele cuprinse în Titlul XV 
„Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi 
farmaceutice”. 

În conformitate cu prevederile art. 644 alin. 1 din Legea nr. 95/2005, „Unităţile sanitare publice sau 
private, în calitate de furnizori de servicii medicale răspund civil potrivit dreptului comun (s.n.) pentru 
prejudiciile produse în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţia în care acestea sunt 
consecinţa … 

Unităţile prevăzute la alin. (1) răspund în condiţiile legii civile pentru prejudiciile produse de 
personalul medical angajat, în solidar cu acestea (s.n.)”. 

În situaţia magistraţilor, raportul de subordonare administrativă nu poate fi unul de prepuşenie, 
întrucât aceştia, în activitatea profesională pe care o desfăşoară, dispun de independenţă. În acest sens s-a 
pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care, într-o decizie de speţă [40], a stabilit că ..., „nu se poate 
reţine existenţa unui raport de subordonare, de prepuşenie, întrucât, sub aspectul îndeplinirii actelor de 
urmărire penală, procurorul nu este un prepus al instituţiei unde este încadrat, aşa după cum rezultă în mod 
expres din prevederile art. 64 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 [41], potrivit cu care „În soluţiile dispuse, 
procurorul este independent, în condiţiile legii”, precum şi din dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 304/2004 
potrivit cărora „Procurorul exercită, în condiţiile legii, căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pe 
care le consideră netemeinice şi nelegale”. 

Rezultă aşadar, că măsurile dispuse de procuror în dosarele instrumentate se întemeiază pe 
prevederile legale, procurorul fiind liber să aprecieze asupra oportunităţii măsurilor luate, fără să primească 
îndrumări de specialitate de la conducerea parchetului în cadrul căruia funcţionează. 

În atare situaţie, în lipsa raportului de subordonare pe linia îndeplinirii actelor de urmărire penală ... 
nu poate fi antrenată răspunderea civilă delictuală a comitentului pentru fapta prepusului, nefiind îndeplinite 
cerinţele prevăzute de art. 1000 alin. 3 C. Civ.  [42], (art. 1373 din noul Cod civil, s.n.). 

c) Raportul de prepuşenie se poate întemeia şi pe calitatea de cooperator al unei organizaţii 
cooperatiste [43], aspect ce a fost consacrat de practica judiciară mai veche. Astfel, fostul Tribunal Suprem, 
printr-o decizie de îndrumare, [44] a decis că ,,răspunderea cooperativei pentru prejudiciile cauzate terţilor de 
membrii cooperatori care nu au calitatea de organe de ale ei, prin faptele ilicite săvârşite cu prilejul aducerii 
la îndeplinire a sarcinilor încredinţate, este o răspundere pentru fapta altuia şi operează în condiţiile 
prevăzute de art.1000 alin. (3) Cod civil”, (art. 1372 alin. 1 şi 2 din noul Cod civil, s.n.) 

De regulă, existenţa unui raport de prepuşenie se stabileşte, de la caz la caz, de către instanţele de 
judecată, pe baza probelor administrate. 

Existenţa raportului de prepuşenie poate fi prezumat, în cazul unor contracte de muncă, prin calitatea 
de membru cooperator al unei organizaţii cooperatiste. 

d) Un raport de prepuşenie poate rezulta şi în afara unui contract prealabil între comitent şi prepus. 
Astfel, contractul de mandat nu generează, ca regulă, un raport de prepuşenie. Totuşi, potrivit 

aprecierii unor reputaţi civilişti, [45] „mandatul nu exclude în toate cazurile un asemenea raport, cu 
consecinţele care decurg de aici cât priveşte răspunderea.  Astfel, din mandat se poate naşte un raport de 
prepuşenie, în măsura în care prin contract se stabileşte o deplină subordonare a mandatarului faţă de 
mandant, dacă, deci, mandatarul nu se bucură de iniţitivă şi autonomie în exercitarea însărcinării primite şi 
acceptă să-şi desfăşoare activitatea sub directa îndrumare, control şi supraveghere a mandantului”. 

În acest sens, putem aprecia că un caz distinct îl reprezintă mandatul administratorilor societăţilor pe 
acţiuni. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 1371 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor [46] „Pe 
durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în 
care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este 
suspendat pe perioada mandatului”. 
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De aceea, ne raliem opiniei [47] potrivit căreia relaţia administratorului cu societatea administrată 
este atât de asemănătoare cu una de muncă, încât regula o constituie posibilitatea generării unui raport de 
prepuşenie. Organul colectiv de conducere (Adunarea Generală a Acţionarilor) exercită dreptul de îndrumare 
şi control în ceea ce priveşte pe administratorul acesteia, iar în cazul în care el săvârşeşte o faptă 
prejudiciabilă, potrivit art. 1373 Cod civil, aceasta va trebui să probeze că de fapt administratorul nu a 
acţionat ca urmare a atribuţiilor de direcţie şi control, ci a acţionat independent de aceasta, dispunând de o 
deosebită libertate de acţiune. 

e) Raporturile de prepuşenie, în reglementarea noului Cod civil, pot avea la bază şi legea, nu numai 
contractul.  

Aceasta este o noutate, în raport cu vechea reglementare a Codului civil din 1864, potrivit căruia una 
din condiţiile raportului de prepuşenie era existenţa acordului părţilor la stabilirea autorităţii comitentului şi a 
subordonării faţă de el. În baza acestei prevederi legale în trecut s-a dat soluţia conform căreia statul nu avea 
calitatea de comitent pentru militarii în termen, care îşi îndeplineau serviciul militar obligatoriu, potrivit 
prevederilor constituţionale de la acea dată [48]. 

În prezent, textul art. 1373 alin. 3 din Codul civil dispune că „este comitent cel care, în virtutea unui 
contract sau în temeiul legii, (sn) exercită direcţia, supravegherea şi controlul ...”, prevederi care duc la 
concluzia că raportul de prepuşenie se poate întemeia şi pe o relaţie juridică statornicită în temeiul legii, şi în 
consecinţă cei care desfăşoară o activitate ca urmare a unei obligaţii impuse de lege, au calitatea de prepuşi, 
în această categorie putând fi cuprinşi atât militarii activi cât şi cei aflaţi în rezervă, concentraţi sau 
mobilizaţi. 

De asemenea, pot fi cuprinşi în această categorie, a raporturilor  de prepuşenie, instituite în baza unei 
dispoziţii legale, şi cele ce se nasc potrivit prevederilor unor legi speciale, cum ar fi de exemplu Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat [49]. Conform art. 6 alin. 2 din  acest act normativ,   „pentru sumele 
acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una din persoanele majore apte de muncă din 
familia beneficiară, are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes 
local, fără a se depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii”. 
Desigur că în cazul producerii de pagube, cu ocazia desfăşurării unor astfel de activităţi, sub directa 
îndrumare, supraveghere şi control a instituţiei primăriei, se va putea angaja răspunderea comitentului, 
conform art. 1373 C. civ. 
 De asemenea, facem precizarea că raportul de prepuşenie trebuie să existe în momentul săvârşirii 
faptei ilicite [50]. 
 

2.2.2. Faptele prepuşilor trebuie să aibă ,,legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor 
încredinţate”. 

Această condiţie specială rezultă din prevederile art. 1373 alin. 1 din noul Cod civil, potrivit cărora: 
„Comitentul este obligat să repare  prejudiciul cauzat de prepuşii săi, ori de câte ori fapta săvârşită de aceştia 
are legătură cu atribuţiile sau scopul funcţiilor încredinţate”. Aceeaşi concluzie se desprinde şi din 
interpretarea dispoziţiilor art. 1373 alin. 3  din noul Cod civil, care prevăd: „Comitentul nu răspunde dacă 
dovedeşte că victima cunoştea sau, după împrejurări, putea să cunoască, la data săvârşirii faptei 
prejudiciabile, că prepusul a acţionat fără nici o legătură cu atribuţiile sau scopul funcţiilor încredinţate”. 

Din modul mult mai clar de redactare a acestui articol, faţă de redactarea lapidară a art. 1000 alin. 3 
din Codul civil anterior, se poate defini noţiunea de funcţii încredinţate ca fiind acele însărcinări „date de 
comitent spre îndeplinire de către prepus, în interesul comitentului sau al altuia, sub direcţia, conducerea şi 
controlul său, cu acceptarea de către prepus liber sau forţat a subordonării în realizarea ei” [51]. 

Interpretarea prevederilor legale de mai sus, ne duce la concluzia conform căreia, comitentul va 
răspunde ori de câte ori prepusul a săvârşit o faptă ilicită prejudiciabilă, care a acţionat în interesul 
comitentului sau la ordinul său, în interesul altuia, în limitele stricte ale atribuţiilor sau funcţiilor încredinţate. 
Comitentul va răspunde şi în situaţia prejudiciului cauzat de prepus, chiar când acesta a acţionat prin 
depăşirea limitelor atribuţiilor încredinţate, când a acţionat abuziv, cu condiţia ca fapta prepusului să fi fost 
„săvârşită în legătură cu atribuţiile sau scopul funcţiilor încredinţate”. 

Dispoziţiile alin. 3 ale art. 1373 din noul Cod civil stabileşte şi care sunt limitele sintagmei 
atribuţiile sau scopul funcţiei încredinţate, în ipoteza în care comitentul nu va putea răspunde pentru fapta 
prepusului, dacă „dovedeşte că victima cunoştea sau, după împrejurări, putea să cunoască, la data săvârşirii 
faptei prejudiciabile, că prepusul a acţionat fără nici o legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor 
încredinţate”. 
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Analiza textului legal evidenţiază o prezumţie de bună-credinţă în sarcina victimei, la momentul 
săvârşirii faptei, respectiv să fi avut convingerea indubitabilă, că prepusul a acţionat potrivit instrucţiunilor şi 
dispoziţiilor comitentului, în limitele atribuţiilor şi funcţiilor încredinţate de acesta. 

Potrivit art. 14 alin. 2 din Codul civil, buna-credinţă se prezumă [52], adică victima prejudiciului este 
prezumată a nu fi cunoscut că prepusul a acţionat fără legătură cu funcţiile încredinţate. Per a contrario, 
atunci când comitentul va dovedi că victima cunoştea, sau potrivit împrejurărilor, putea să cunoască, la data 
săvârşirii faptei prejudiciabile, că prepusul nu acţionat din însărcinarea comitentului, şi a săvârşit fapta 
cauzatoare de prejudicii fără nici o legătură cu atribuţiile şi scopul funcţiei încredinţate, el va fi exonerat de 
răspundere, victima trebuind să se îndrepte pentru repararea prejudiciului împotriva prepusului, care va 
răspunde pentru fapta proprie, potrivit art. 1357 din noul Cod civil. 
 În literatura de specialitate [53], anterioară intrării în vigoare a noului Cod civil, au fost formulate 
unele interpretări extensive, dar şi unele interpretări restrictive, referitor la determinarea limitelor funcţiei 
încredinţate. 
 Jurisprudenţa [54] a consacrat o orientare ponderată, pronunţând soluţii cu valoare de principiu, 
stabilind următoarele limite: comitentul răspunde dacă prepusul a acţionat în interesul comitentului; 
comitentul răspunde dacă prepusul a săvârşit fapta ilicită în exercitarea funcţiilor încredinţate; comitentul nu 
răspunde atunci activitatea prepusului nu mai trebuia supravegheată de el; comitentul nu răspunde dacă 
faptele prepusului nu au legătură cu funcţiile încredinţate, deşi au fost săvârşite în timpul exercitării acestora; 
comitentul nu mai răspunde atunci când victima prejudiciului a cunoscut faptul că prepusul acţionează în 
nume propriu. 
 

3. Corelaţia dintre răspunderea comitentului şi răspunderea altor persoane în situaţia în care 
prepusul este un minor  

 
 O  asemenea situaţie, aparte, este cea prevăzută de art. 1374 alin. 2 din noul Cod civil, potrivit cu 
care „Nicio altă persoană, în afara comitentului, nu răspunde pentru fapta prejudiciabilă 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”. 
 Interpretarea prevederilor legale prezentate mai sus, ne conduce la concluzia că, ori de câte ori 
prejudiciul este cauzat de un minor aflat într-un raport de prepuşenie, răspunderea delictuală va reveni 
comitentului; într-o astfel de ipoteză, răspunderea părinţilor sau a altor persoane, în supravegherea cărora se 
află minorul - prepus, este exclusă. Întocmai, după cum s-a statuat şi în literatura juridică [55] anterioară, 
interpretare preluată şi de autorii noului Cod civil, cât şi de doctrina actuală [56], de la regula de mai sus s-a 
admis o singură excepţie, care apare atunci când părintele sau persoana care are în încredinţare minorul are 
calitatea de comitent în raport cu copilul minor, când victima va putea opta între temeiurile răspunderii civile 
delictuale pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia, reglementate de art. 1372 şi 1373 C. civil. 
 

4. Fundamentarea răspunderii comitentului pentru fapta prepusului 
 
Sub imperiul vechiului Cod civil, atât în literatura de specialitate cât şi în practica judiciară  s-au 

formulat mai multe opinii în ceea ce priveşte fundamentele care stau la baza răspunderii comitentului pentru 
fapta ilicită a prepusului. 

În fond s-a impus tot mai mult ideea că răspunderea comitentului pentru fapta prepusului, este o 
răspundere obiectivă, fără a fi avută în vedere culpa prepusului, fundamentată pe ideea de garanţie [57]. 

Au fost formulate două teorii, respectiv, teoria garanţiei obiective şi teoria unei garanţii subiective. 
Potrivit primei teorii, obligaţia de garanţie are ca suport riscul de activitate sau riscul de profit, fiind 
înlăturată orice legătură a garanţiei cu vinovăţia sau culpa comitentului [58]. Conform teoriei garanţiei 
subiective, obligaţia de garanţie se asociază cu ideea de garanţie şi cu vinovăţia sau culpa comitentului, între 
ele realizându-se o îmbinare, deoarece comiterea de către prepus a faptei ilicite şi prejudiciabile poate avea 
ca explicaţie, printre altele, şi unele deficienţe în exercitarea de către comitent a dreptului şi obligaţiei de 
direcţie, control şi supraveghere a prepusului în cauză [59]. 

După intrarea în vigoare a Noului Cod civil, prevederile art. 1373  au consfinţit teoria, potrivit 
căreia, răspunderea comitenţilor pentru prejudiciul cauzat terţilor de prepuşii săi, este o răspundere obiectivă, 
fundamentată pe ideea de garanţie asociată cu riscul de activitate şi ideea de echitate [60], precum şi pe ideea 
asumării de către comitent a riscurilor introduse în societate, prin activitatea prepuşilor săi, pe care o 
organizează şi o conduce [61]. 
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 5. Efectele răspunderii comitentului 
 
 În raport cu victima prejudiciului aceasta va avea la îndemână următoarele posibilităţi: chemarea în 
judecată a comitentului, în temeiul art. 1373 din noul Cod civil; chemarea în judecată a prepusului, care va 
răspunde pentru propria lui faptă cauzatoare de prejudicii, în temeiul art. 1349 din noul Cod civil; chemarea 
în judecată, atât a comitentului, cât şi a prepusului, în temeiurile arătate. 
 Din cele prezentate mai sus se desprind două categorii de raporturi - respectiv: raportul dintre 
comitent şi victimă şi raportul dintre comitent şi prepus. 

Potrivit art. 1373 alin. 1 C. civ., comitentul va răspunde pentru repararea prejudiciului cauzat de 
prepuşii săi, ori de câte ori fapta săvârşită de aceştia are legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor 
încredinţate. Deci, victima va trebui să dovedească numai acest raport de prepuşenie, prejudiciul suferit, 
fapta prejudiciabilă, precum şi raportul de cauzalitate între acestea, nu şi vinovăţia prepusului.  
 La baza acestei răspunderi civile delictuale se află riscul asumat de comitent, prin desfăşurarea de 
activităţi cu potenţial prejudiciabil, prin prepuşi. Comitentul va răspunde în baza propriei obligaţii faţă de 
victimă, care este independentă de culpa prepusului [62]. 
 În raport cu victima prejudiciului, răspunderea comitentului este solidară împreună cu prepusul, 
potrivit art. 1370 din noul Cod civil, care dispune: „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”. 
 O serie de probleme au apărut în practică, în situaţiile în care fapta cauzatoare de prejudicii a fost 
comisă de mai mulţi prepuşi, care se subordonează unor comitenţi diferiţi. 
 În soluţionarea unei astfel de situaţii, instanţele au statuat că, potrivit art.1000 alin. 3 Cod civil din 
1864 (corespondentul art. 1373 din noul Cod civil), comitenţii urmează a fi obligaţi la plata despăgubirilor 
civile, solidar cu prepuşii lor, dar numai proporţional cu vina (culpa) acestora. Soluţia este aceeaşi şi în 
cazul în care fapta ilicită este săvârşită de prepuşii care se află în raporturi de prepuşenie, faţă de comitenţi 
diferiţi, dar aduc prejudicii unuia dintre comitenţi [63]. 
 Conform prevederilor art. 1373 alin. 3 din Codul civil, „Comitentul nu răspunde dacă dovedeşte  că 
victima cunoştea sau, după împrejurări, putea să cunoască, la data săvârşirii faptei prejudiciabile, că prepusul 
a acţionat fără nici o legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate”. Din interpretarea textului de 
lege se desprinde ideea că în cazul unor abuzuri în funcţie a prepusului, această situaţie va fi de natură să 
înlăture răspunderea comitentului, numai în măsura în care această împrejurare era sau putea fi cunoscută de 
victimă. Depăşirea de către prepus, cu rea-credinţă, a funcţiilor încredinţate de comitent, conduce la anularea 
raportului de prepuşenie, şi implicit a răspunderii comitentului, dacă acest aspect a fost cunoscut sau putea fi 
cunoscut de victimă. 
 Comitentul care a reparat paguba cauzată victimei, va avea o acţiune în regres împotriva prepusului, 
potrivit art. 1384 alin. 1 C. civ., conform cu care: „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”. 
 Prepusul va răspunde, dacă „se dovedeşte că a săvârşit fapta ilicită şi prejudiciabilă, acţionând prin 
depăşirea atribuţiilor funcţiei, prin deviere de la aceasta sau abuzând de funcţia încredinţată” [64]. 

 
Concluzii 
 
Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii declanşează un raport obligaţional, concretizat în răspunderea 

civilă a persoanei care a cauzat o pagubă şi, implicit, obligaţia civilă a acesteia de reparare a prejudiciului 
cauzat. 

Răspunderea civilă delictuală este o sancţiune de drept civil, care se aplică mai mult în considerarea 
patrimoniului persoanei, şi mai puţin în considerarea persoanei care a săvârşit fapta ilicită cauzatoare de 
prejudicii 

Răspunderea civilă delictuală poate fi considerată un mijloc de apărare a drepturilor subiective civile, 
patrimoniale sau nepatrimoniale. 

Răspunderea comitentului este o ipoteză de răspundere directă şi autonomă, justificată de 
considerente de natură economică, privind necesitatea restabilirii echilibrului social, distrus prin comiterea 
unei fapte prejudiciabile, iar nu pentru sancţionarea vinovăţiei celui responsabil. 
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Deşi art. 1373 alin. 2 cuprinde o definiţie a comitentului, el în fond se referă la raportul de 
prepuşenie, deoarece comitentul nu are o atare calitate, decât în relaţie cu cel aflat sub direcţia sa. 

Printre condiţiile de angajare a răspunderii comitentului, art. 1373 din  Codul civil, nu se mai 
prevede şi condiţia vinovăţiei prepusului care a săvârşit fapta prejudiciabilă. Urmărind parcursul etapelor 
premergătoare adoptării actualului Cod civil, vom observa că în art. 1111 alin. 1, din  varianta Proiectului 
noului Cod civil, în versiunea adoptată de Senatul României, din 13 septembrie 2004, se reglementa expresis 
verbis culpa prepusului, precizându-se: „Comitentul este ţinut să repare prejudiciul cauzat din culpa 
prepuşilor săi în exercitarea funcţiilor încredinţate”. În versiunea actuală, textul art. 1373 din Codul civil nu 
mai prevede condiţia culpei, precizându-se doar: „Comitentul este obligat să repare prejudiciul cauzat de 
prepuşii săi ...”. După cum se poate vedea, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil, prevederile art. 
1373 au consfinţit teoria potrivit căreia, răspunderea comitenţilor pentru prejudiciul cauzat terţilor de 
prepuşii săi, este o răspundere obiectivă, fundamentată pe ideea de garanţie, asociată cu riscul de activitate şi 
ideea de echitate [65], precum şi pe ideea asumării de către comitent a riscurilor introduse în societate, prin 
activitatea prepuşilor săi, pe care o organizează şi o conduce. 
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