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ART. 576 

Accesiunea naturală asupra animalelor 
    (1) Animalele domestice rătăcite pe terenul altuia îi revin acestuia din urmă dacă 
proprietarul nu le revendică în termen de 30 de zile de la data declaraţiei făcute la 
primărie de către proprietarul terenului. 
    (2) Porumbeii, iepurii, peştii şi alte asemenea animale care trec pe fondul altui 
proprietar aparţin acestuia cât timp rămân pe fond, cu excepţia cazului în care trecerea a 
fost provocată prin fraudă sau prin artificii. 
    (3) Roiul de albine trecut pe terenul altuia revine proprietarului acestuia numai dacă 
proprietarul roiului nu îl urmăreşte sau încetează să îl urmărească timp de două zile. 
 
 



 
  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. 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. 1375 
    Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale 
    Proprietarul unui animal sau cel care se serveşte de el răspunde, independent de orice 
culpă, de prejudiciul cauzat de animal, chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa. 
 
 
      ART. 1377 
    Noţiunea de pază 
    În înţelesul dispoziţiilor art. 1.375 şi 1.376, are paza animalului sau a lucrului 
proprietarul ori cel care, în temeiul unei dispoziţii legale sau al unui contract ori chiar 
numai în fapt, exercită în mod independent controlul şi supravegherea asupra animalului 
sau a lucrului şi se serveşte de acesta în interes propriu. 
 
   
  
     ART. 2127 
    Răspunderea pentru bunurile aduse în hotel 

    (1) Persoana care oferă publicului servicii de cazare, denumită hotelier, este 
răspunzătoare, potrivit regulilor privitoare la răspunderea depozitarului, pentru 



prejudiciul cauzat prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de client în 
hotel. 
    (2) Sunt considerate ca fiind aduse în hotel: 
    a) bunurile aflate în hotel pe perioada cazării clientului; 
    b) bunurile aflate în afara hotelului, pentru care hotelierul, un membru al familiei sale 
ori un prepus al hotelierului îşi asumă obligaţia de supraveghere pe perioada cazării 
clientului; 
    c) bunurile aflate în hotel sau în afara acestuia, pentru care hotelierul, un membru al 
familiei sale ori un prepus al hotelierului îşi asumă obligaţia de supraveghere pentru un 
interval de timp rezonabil, anterior sau ulterior cazării clientului. 
    (3) Hotelierul răspunde şi pentru vehiculele clienţilor lăsate în garajul sau în parcarea 
hotelului, precum şi pentru bunurile care, în mod obişnuit, se găsesc în acestea. 
    (4) În lipsă de stipulaţie contrară, dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică în cazul 
animalelor de companie. 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


