
Cuvânt-înainte 

Lucrarea „Contractul de transport de mărfuri în trafic 
intern şi internaţional. Practică judiciară” a apărut din nece-
sitatea obiectivă de a se acoperi un gol existent în peisajul 
juridic românesc.  

Asistăm, astfel, la o dezvoltare impetuoasă a transporturilor 
de mărfuri în trafic intern şi internaţional, dezvoltare ce nu 
putea rămâne fără consecinţe nici pe tărâmul cercetării 
juridice. Efervescenţa doctrinară, binevenită într-un domeniu 
al dreptului de maximă actualitate, nu a fost dublată, însă, de o 
cercetare sistematizată a practicii judiciare în materie. Or, 
este indiscutabil că jurisprudenţa, dincolo de unele soluţii ce 
pot apărea ca interpretabile, are marele merit de a da viaţă 
unor reglementări prin ele însele inexpresive.  

În aceste condiţii, culegerea de practică judiciară îşi propune 
să înlesnească, alături de lucrările monografice în materie, 
studiul reglementărilor incidente în domeniul contractului de 

transport de mărfuri. Fără a avea pretenţia caracterului 
exhaustiv, lucrarea de faţă constituie o sinteză a jurisprudenţei 
naţionale relevante, în acest sens o atenţie specială fiind 
acordată practicii recente a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Dintr-o jurisprudenţă consistentă, au fost selectate circa  

80 de hotărâri, edificatoare în opinia noastră, pentru a puncta 
principalele probleme ridicate în practică în legătură cu 
formarea, executarea şi încetarea contractului de transport de 
mărfuri.  

Din considerente legate de facilitarea utilizării culegerii, 
speţele reţinute au fost organizate în funcţie de calea de 

transport aleasă la încheierea contractului (transporturi fero-
viare, rutiere, fluviale şi maritime), operând, acolo unde s-a 
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impus, o subdistincţie având drept criteriu caracterul intern sau 

internaţional al transportului. În ceea ce priveşte ponderea 
acordată speţelor din fiecare categorie, aceasta a fost rapor-
tată la volumul – atât din punct de vedere numeric, cât şi al 
problematicii abordate – al jurisprudenţei existente în legătură 
cu fiecare tip de contract de transport de mărfuri. 

În fine, acolo unde jurisprudenţa este neunitară, am optat 
pentru inserarea de speţe care să redea cât mai fidel varietatea 
soluţiilor existente în practică. 

Conştienţi de caracterul său perfectibil, ne exprimăm spe-
ranţa că prezenta culegere de practică judiciară se va dovedi 
un instrument util celor interesaţi de cercetarea teoretică sau 

de aplicarea practică a reglementărilor incidente contractului 
de transport de mărfuri. 
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