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Abrevieri 
 
 

alin. - alineat(ul)  
art.  - articol(ul) 
cap.  - capitol(ul) 
dr.  - doctor 
doc.  - docent 
ed.  - ediţia 
Ed.  - Editura 
ibidem - în acelaşi loc 
idem - acelaşi autor 
lit.  - litera 
op. cit.  - opera citată 
p.  - pagina 
parag.  - paragraf 
pct.  - punct 
prof.  - profesor 
s.n.  - sublinierea noastră  
ş.a.  - şi altele 
urm.  - următoarele 
univ.  - universitar 
vol.  - volum(ul) 
C. aerian - Codul aerian 
C.civ.  - Codul civil 
C. com.  - Codul comercial 
C. pen.  - Codul penal 
C. proc. civ.  - Codul de procedură civilă 
C. proc. pen.  - Codul de procedură penală 
CMR - Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de 

mărfuri pe şosele 
H.G.  - Hotărârea Guvernului 
O.G.  - ordonanţa Guvernului 
O.U.G.  - ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
B. Of.  - Buletinul Oficial 
Dreptul - revista Dreptul 
M. Of.  - Monitorul Oficial 
NCC - noul Cod civil 
R.D.C.  - Revista de drept comercial 
RA - regie autonomă 
SC - societate comercială 
SA - societate pe acţiuni 
SRL - societate cu răspundere limitată  
ONU - Organizaţia Naţiunilor Unite 
F.C.R.  - Forwarding Agents Certificate of Receipt 
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F.C.T.  - Forwarding Agents Certificate of Transport 
F.B.L.  - F.I.A.T.A. combined Bill of Ladding 
F.W.R.  - F.I.A.T.A. Warehouse Receipt 
C.F.R.  - Compania Naţională de Căi Ferate  
C.F.R. Marfă - Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă 
C.F.R. Călători - Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători 
S.A.A.F.  - Societatea de Administrare Active Feroviare  
S.M.F.  - Societatea de Servicii de Management Feroviar  
S.N.C.F.R.  - Societatea Naţională de Căi Ferate Române 
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T I T L U L  I  

INTRODUCERE ÎN DREPTUL TRANSPORTURILOR 
 

C A P I T O L U L  I  

Despre poziţionarea dreptului transporturilor, ca ramură  

de drept, în contextul cadrului legal actual 
 

Secţiunea 1 
Impactul reglementărilor din Codul civil român asupra materiei 

dreptului transporturilor 
 

§1. Preliminarii 
 
De la intrarea în vigoare a Codului civil român actual, respectiv din octombrie 2011, în 

doctrină s-au făcut numeroase analize, s-au publicat diverse studii care au creionat noua 
structură a cadrului legal actual, impactul şi efectele pe care acest Cod civil le-a avut şi le 
are asupra tuturor ramurilor de drept privat. Aceste analize au evidenţiat plusurile şi minu-
surile, zonele de „confuzie”, aspectele nelămurite încă ale noii legislaţii civile, impactul de 
netăgăduit produs asupra ramurilor de drept privat care, în noul context juridic, trebuie să-şi 
redefinească „poziţiile”, să-şi regăsească statutul în cadrul sistemului de drept actual. 

Formula „noul Cod civil” a devenit una mult prea utilizată în scrierile actuale şi rar 
există analize juridice din octombrie 2011 până în prezent care, indiferent de aspectele 
supuse analizei, să nu implice folosirea acestei sintagme care nu are alte valenţe decât aceea 
de a sublinia contextul actual care se „redefineşte” şi care are drept premise: schimbarea, 
modificarea, actualizarea, unificarea, armonizarea legislaţiei române cu cea europeană etc. 

În tot acest context în care un întreg sistem legislativ se reaşază într-o nouă matcă, cea 
a unităţii raporturilor de drept privat (reunite într-un cod unic), şi dreptul transporturilor, ca 
şi celelalte ramuri de drept, îşi pune problema existenţei sale ca ramură distinctă de drept, a 
poziţionării sale în noua structură legislativă, a redefinirii sale în coordonatele prezentului. 

Dacă anterior intrării în vigoare a Codului civil român se definea ramura dreptul 
transporturilor prin raportare la dreptul comercial care reprezenta drept comun pentru 
aceasta şi cu care avea cele mai multe puncte de interferenţă, actualmente, când însăşi 
ramura de drept – drept comercial îşi redefineşte instituţiile în structura legislativă actuală, 
cu atât mai mult pentru dreptul transporturilor se pune problema existenţei sale ca ramură 
de drept independentă în cadrul sistemului nostru de drept. 

De altfel, în trecut, în privinţa discuţiilor referitoare la locul pe care-l ocupă dreptul 
transporturilor în sistemul de drept român, în doctrină1 s-au conturat două opinii: o opinie, 
considerată tradiţionalistă, ce situa dreptul transporturilor ca o subramură a dreptului comer-
cial, şi o teorie nouă, ce definea dreptul transportului ca fiind o ramură de drept autonomă. 
                                                            

1 Gh. Piperea, Dreptul transporturilor, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 7. 
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Opinia majoritară era că, ţinând seama de reglementările existente în acest domeniu, carac-
teristicile specifice ale activităţii de transport, obiectul de reglementare specific, dreptul 
transporturilor se constituia într-o ramură de drept distinctă. 

Importanţa economică şi socială a transporturilor este una de netăgăduit. Transporturile 
reprezintă, fără îndoială, un element important al producţiei materiale, o „condiţie” a pro-
ducţiei; ele reprezintă liantul dintre producţie şi consum şi, în acelaşi timp, un catalizator 
pentru venitul naţional şi pentru ideea de creştere economică. Altfel spus, transporturile 
influenţează întreaga viaţă economico-socială şi dezvoltarea lor este un imperativ atât timp 
cât se doreşte o dezvoltare economică şi o aliniere a economiei naţionale la economia 
comunitară, o compatibilitate cu aceasta.  

Doctrina a surprins întotdeauna corelaţia sine qua non existentă între transport şi 
economie: „între industria transportului şi viaţa economică există o corelaţie atât de intimă, 
încât nu putem concepe o activitate economică prosperă decât la adăpostul unor mijloace de 
transport numeroase şi bine organizate şi nici o industrie înfloritoare a transporturilor acolo 
unde pulsul activităţii economice bate slab”1. 

Rolul transporturilor trebuie privit în ansamblu, ca un element complex ce vizează 
aspecte economice, sociale, de politică a statului etc. Fără îndoială, transportul reprezintă un 
element de analiză a gradului de civilizaţie, gradul de dezvoltare a infrastructurii indicând, 
practic, gradul de dezvoltare al unei societăţi. 

Rolul transporturilor2 este esenţial pentru evoluţia unei societăţi: extinderea posibi-
lităţilor de a face comerţ peste piaţa locală, deplasarea oamenilor pe distanţe mari, posibili-
tatea deplasării mărfurilor în zone cu deficit, evitarea izolării unor zone slab populate de 
servicii ca cele medicale, facilitarea schimbului cultural, dezvoltarea turismului etc. sunt 
numai câteva dintre beneficiile dezvoltării transporturilor. 

De-a lungul timpului, s-a observat3 că transporturile internaţionale au urmat, de regulă, 
acelaşi curs de dezvoltare cu cel al comerţului internaţional, interdependenţa dintre acestea 
influenţând dezvoltarea relaţiilor economice internaţionale, în general4. 

 

§2. Codul civil român şi schimbările generate de el în sistemul de drept 

român 
 
Cod civil român, Legea nr. 287/2009, a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 prin adop-

tarea legii pentru punerea în aplicare a Codului civil, Legea nr. 71/2011. Acest Cod civil 
marchează un moment de majoră schimbare legislativă, schimbare menită să realizeze o 
corelaţie a legislaţiei cu evoluţiile economice şi sociale ale societăţii româneşti, să unifice o 
serie de instituţii juridice de drept privat şi legi într-o unică reglementare şi să introducă noi 
elemente legislative reclamate de modificarea izvorului material al dreptului – societatea, cu 
permanenta ei schimbare şi evoluţie. 
                                                            

1 E. Cristoforeanu, Despre contractul de transport, Cartea I, Tipografia Curierul Judiciar, Bucureşti, p. 37. 
2 A. Constantin, Transporturi şi expediţii internaţionale de mărfuri, Ed. All, Bucureşti, 1995, p. 38-45. 
3 I. Budică, A. Bocean, A. Popescu, Transporturi şi asigurări de mărfuri, Ed. Universitaria, Craiova, 2005, 

p. 18. 
4 Relaţia transporturi internaţionale – comerţ exterior favorizează participarea pe piaţa internaţională de 

mărfuri, facilitează realizarea unor obiective economice în diferite ţări, contribuie la introducerea rapidă în 
circuitul internaţional a noilor mărfuri care apar în special în domeniul industriei de vârf etc. 
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Actuala reglementare a Codului civil român este definită de trei trăsături principale: 
unificare de legislaţie, actualizare şi introducere de elemente de noutate legislativă pentru 
sistemul de drept român.  

În privinţa elementelor de unificare, precizăm că prin intrarea în vigoare a noii legislaţii 
civile au fost incluse în acelaşi cod mai multe legi speciale şi instituţii de drept privat. 
Astfel, Codul comercial a fost abrogat şi abrogarea acestuia are ca efect faptul că noul Cod 
civil va include şi reglementarea contractelor comerciale, inclusiv a acelora care îi priveau 
în mod exclusiv pe comercianţi. Aşadar, actualul Cod civil are un impact major asupra 
legislaţiei comerciale. Dar Codul civil nu a abrogat numai Codul comercial, ci şi vechiul 
Cod al familiei. Mai multe legi care reglementează societăţile comerciale, proprietatea inte-
lectuală sau instituţiile de credit au suferit, de asemenea, modificări cu prilejul adoptării 
acestui Cod. Totodată, raporturile de drept privat sunt reglementate într-un cod unic în care 
sunt incluse toate dispoziţiile cu privire la persoanele fizice sau juridice, relaţiile comerciale 
şi relaţiile de familie. Mai mult, o serie de legi speciale au fost transpuse în cod, suportând 
modificările de rigoare, ca, de exemplu, dispoziţiile Decretului nr. 31/1954 sau ale 
Decretului nr. 167/1958. 

În privinţa elementelor de noutate aduse de Codul civil amintim, cu titlu de exemplu: 
transformarea comerciantului în profesionist, fiducia – separaţia de patrimonii, admi-
nistrarea bunurilor altuia, convenţiile matrimoniale, promisiunea de contract, modificarea 
regimului juridic al prescripţiei şi al termenelor de decădere, schimbările aduse în materia 
garanţiilor, modificările din materia dobândirii bunurilor imobile sau cele din domeniul răs-
punderii civile delictuale etc. 

În ceea ce priveşte caracterul de normă „actualizată”, normele Codului civil nu numai 
că includ reglementările legilor la care ne-am referit şi le actualizează de la aspectul 
terminologic până la cel tehnico-juridic, dar în materia obligaţiilor şi contractelor utilizează 
prevederile proiectelor europene de unificare a dreptului, cum sunt principiile UNIDROIT 
ori Principiile Dreptului European al Contractelor, fiind considerată singura legislaţie euro-
peană în vigoare ce a integrat texte ale proiectelor europene1. 

 

§3. Dreptul comercial în contextul actual 

 
Caracterul unitar al sistemului naţional de drept român este asigurat, între altele, prin 

corelarea şi interferenţele dintre componente (ramuri), pe de o parte, iar, pe de altă parte, 
prin considerarea juridică a unei ramuri de drept ca fiind drept comun pentru una sau mai 
multe ramuri.  

                                                            
1 Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul cod civil. Comentariu pe 

articole, art. 1-2664, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. XXI. În acelaşi sens, G. Tiţa-Nicolescu, în Riscul 
contractual în reglementarea noului Cod civil, Revista Studia Iurisprudentia nr. 2/2012: „Constatăm că cele 
două materiale de bază în materie de cercetare juridică şi unificare a dreptului comparat european (atât PECL, 
cât şi DFCR) au stat la baza reglementării actuale, lucru firesc de altfel, având în vedere însuşi scopul regle-
mentărilor europene, şi anume codificarea dreptului privat în materie de contracte, în vederea conceperii unui 
drept privat european. Totodată, legiuitorul român a avut în vedere reglementări din state europene în care există 
un cod civil de sorginte latină (Italia, Germania, Spania, Elveţia), foarte apropiat, conceptual, de dreptul nostru 
privat, dar şi din state noneuropene, respectiv Brazilia, S.U.A. şi Canada”; M. Istrătoaie, Obligaţiile vânzătorului 
în noul Cod civil şi legislaţia consumeristă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 99-102. 



10 Dreptul transporturilor. Contracte de transport de bunuri 

În cazul dreptului transporturilor, drept comun erau considerate dreptul comercial şi 
dreptul civil. Astfel, dreptul civil era drept comun pentru dreptul transporturilor în mod 
direct, dar şi indirect, prin mijlocirea dreptului comercial, pentru că, la rândul său, dreptul 
comercial apela la dreptul civil pentru norme juridice, principii de ramură ori instituţii 
juridice şi reguli generale pentru aspecte în care era lacunar, dreptul civil fiind drept comun 
şi pentru dreptul comercial.  

Altfel spus, dreptul civil era drept comun în mod nemijlocit pentru dreptul transpor-
turilor ori de câte ori acesta din urmă apela la normele, principiile şi regulile generale 
aparţinătoare primului şi era drept comun pentru dreptul transportului şi în mod mijlocit 
(derivat), datorită faptului că dreptul civil reprezenta drept comun pentru dreptul comercial 
care, la rândul lui, era drept comun pentru dreptul transporturilor.  

Actualmente, dualitatea dreptului privat este abandonată de legiuitorul român. Normele 
comerciale, ca şi cele de dreptul familiei, sunt înglobate în dreptul civil.  

Astfel, dreptul civil nu va mai fi ceea ce, în mod clasic, înţelegem prin acest termen, un 
drept al particularilor şi al averilor statice, ci un drept privat unitar, care vizează şi 
activităţile profesioniştilor de creare a bunurilor şi valorilor şi de circulare a acestora. 

Aşa cum am mai precizat, una din schimbările semnificative ce au avut loc în ultimii ani 
în sistemul legislativ român este cea care constă în consacrarea de către Codul civil român a 
sistemului monist de reglementare a raporturilor de drept privat. Reglementarea unitară a 
raporturilor de drept privat are ca efect şi faptul că actualul Cod civil şi-a lărgit domeniul de 
aplicare şi cuprinde în sfera sa, pe lângă raporturile juridice dintre particulari, şi raporturile 
dintre profesionişti, precum şi raporturile dintre profesionişti şi alte subiecte de drept civil, 
adică acele raporturi care cădeau sub sfera de aplicare a Codului comercial de la 1887. 

Aşadar, în comparaţie cu perioada anterioară intrării în vigoare a Codul civil, când 
raporturile civile şi raporturile comerciale aveau reglementări distincte, în prezent există o 
reglementare unică, cea a Codului civil, care guvernează raporturile dintre profesionişti, 
precum şi raporturile dintre aceştia şi orice alt subiect de drept civil.  

Profesioniştii sunt, potrivit Codului, toţi cei care exploatează o întreprindere, iar 
exploatarea unei întreprinderi reprezintă exerciţiul sistematic al unei activităţi de producţie, 
comerţ sau prestări de servicii, indiferent dacă se urmăreşte sau nu un scop lucrativ.  

Doctrina1 remarcă faptul că există deosebiri între profesionist şi particular, în sensul că 
un profesionistul: exercită o activitate, în mod continuu, asumându-şi un risc, este supus 
unei înmatriculări, autorizări, înscrieri în registre publice pentru opozabilitate faţă de terţi şi 
pentru protecţia intereselor acestora şi are un patrimoniu de afectaţiune; iar întreprinderea 
presupune o afacere organizată, adică o activitate sistematică de producţie, comerţ sau 
prestări de servicii organizată de întreprinzător pe risc economic propriu. 

Tot în literatura de specialitate se precizează faptul că profesionistul nu trebuie confundat 
cu comerciantul, pentru că ar însemna să se confunde genul cu specia. Profesionist înseamnă 
comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice altă persoană autorizată să 
desfăşoare activităţi economice sau profesionale. Comerciantul nu este identic cu profe-
sionistul, ci este doar o specie de profesionist. 

Deşi sunt opţiunile Codului civil actual, noţiunile de profesionist şi întreprindere, care 
înlocuiesc comerciantul şi faptul de comerţ, nu sunt definite de acesta, deşi nevoia contu-

                                                            
1 www.juridice.ro/157402/despre-noul-cod-civil-comercial.html, Gh. Piperea, Despre noul Cod (civil) 

comercial. 
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rării conţinutului acestor noţiuni era necesară: este important, din perspectivă teoretică şi 
practică, să ştim ce este profesionistul1 în raport cu simplul particular şi ce este întreprin-
derea în raport de simpla activitate, oricare ar fi ea2.  

Literatura de specialitate este cea care face delimitările necesare: defineşte profesio-
nistul în raport de simplul particular, prin câteva trăsături esenţiale, ca fiind o persoană care: 

- exercită o activitate, în mod continuu, asumându-şi un risc,  
- este supus unei înmatriculări, autorizări, înscrieri în registre publice ş.a.m.d., pentru 

opozabilitate faţă de terţi şi pentru protecţia intereselor acestora şi  
- are un patrimoniu de afectaţiune.  
Altfel spus, întreprinderea este o afacere organizată, adică o activitate sistematică de 

producţie, comerţ sau prestări de servicii organizată de întreprinzător pe risc economic 
propriu. 

Comerciant înseamnă nu numai ceea ce în mod obişnuit înţelegem prin acest termen, ci 
şi persoanele fizice autorizate, întreprinzătorul individual sau cel familial care sunt supuse 
obligaţiei de înscriere în registrul comerţului pentru a putea funcţiona ca atare. Persoane 
fizice autorizate sunt nu numai comercianţii, ci şi taximetriştii, bloggerii, free-lancerii, 
ziariştii şi cei care încasează venituri din cesiuni de drepturi de autor3. 

 

Secţiunea a 2-a 
Statutul dreptului transporturilor, ca ramură de drept a sistemului 

de drept actual 
 

§1. Obiectul dreptului transporturilor 
 
Precizări prealabile. Sistemul de drept, în ansamblul său, este rezultanta însumării 

unor subsisteme – ramurile de drept, iar diviziunea sistemului unitar al dreptului în aceste 
subsisteme are la bază o serie de criterii situate pe două planuri: un plan principal, ce 
                                                            

1 Profesionist, în sensul art. 8 alin. (1) din Legea de punere în aplicare, înseamnă comerciant, întreprinzător, 
operator economic, precum şi orice altă persoană autorizată să desfăşoare activităţi economice sau profesionale, 
inclusiv profesii liberale. Comerciantul nu este identic cu profesionistul, ci este doar o specie de profesionist.  

2 Conform art. 3 alin. (2)-(3) din Codul civil, profesionistul este cel care exploatează o întreprindere, iar 
exploatarea unei întreprinderi înseamnă exerciţiul sistematic al unei activităţi de producţie, comerţ sau prestări de 
servicii, indiferent dacă se urmăreşte sau nu un scop lucrativ. 

3 S-a spus în doctrină că „dreptul comercial (mai precis, obligaţiile şi contractele generate de activităţile de 
producţie, comerţ şi de prestări de servicii) subzistă în Noul Cod civil. Mă întreb ce calificare juridică şi 
terminologică ar putea primi raporturile juridice care rezultă din aceste activităţi: sunt ele raporturi juridice civile, 
în genere, dar comerciale (de afaceri), ca specie? Dacă ar fi aşa, înseamnă că dreptul civil, în noua sa haină 
legală, este genul, iar dreptul activităţilor de producţie, comerţ şi prestări de servicii (activităţi profesionale, 
afaceri) este specia. O specie pe care am putea să o denumim drept civil comercial, pentru a putea opera 
distincţia terminologică faţă de restul dreptului civil, care se aplică exclusiv simplilor particulari, în relaţiile 
dintre aceştia. Un drept civil care să înglobeze tot ceea ce înseamnă drept privat ar trebui împărţit, aşadar, în 
două categorii: (i) dreptul civil al simplilor particulari, în care se pot include toate raporturile juridice de dreptul 
familiei, persoana, şi de starea civilă, precum şi contractele care se încheie doar între simpli particulari şi  
(ii) dreptul civil comercial (dreptul activităţilor profesionale, dreptul afacerilor), adică cea mai mare parte a dreptului 
civil, care este dreptul pe care îl practică profesioniştii, dintre care cei mai importanţi şi ca volum, şi ca valoare 
sunt comercianţii.” [Gh. Piperea, Despre noul Cod (civil) comercial]. 




