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Le contrat civil assure un point de départ, un fondement juridique pour le contrat 
de transport, comme dans les autres contrats de la sphère du droit privé, mais le contrat de 
transport reste pourtant un contrat autonome et sa physionomie juridique est une distincte, 
avec les particularités et les spécificités de rigueur. 

1. Reglementarea transporturilor în dreptul român. Normele juridice care 
reglementeaz  transporturile au fost clasificate în dou  categorii: norme generale, aplicabile 
transporturilor în general i norme speciale, care reglementeaz  fiecare categorie, fiecare tip 
de transport în parte. 
 Din categoria normelor generale fac parte: normele juridice cuprinse în O.G. nr. 
19/1997 privind transporturile, ordonan  ce stabile te cadrul general de organizare i
func ionare a transporturilor; norme juridice cuprinse în Codul civil  -  art. 1470 pct. 2 i
art. 1473-1477 i norme juridice din Codul comercial român, Codul comercial asigurând o 
reglementare detaliat  a contractului de transport terestru de lucruri (prin art. 413 – 441)  i
a contractului maritim de m rfuri i c l tori (prin art. 557 – 600).  

2. Reglementarea juridic  din Codul civil român. Dispozi iile Codului civil 
referitoare la dreptul transportului se aplic  numai în situa ia în care legisla ia comercial
este lacunar ; aceast  regul  fiind instituit  de art. 1 alin 2 Cod comercial: „în comer  se 
aplic  legea de fa . Unde ea nu dispune se aplic  Codul civil”. Reglement rile juridice 
aplicabile dreptului transportului din Codul civil sunt: art. 1470 pct. 2 Cod civil prin care se 
realizeaz  o clasificare a contractului de transport; art. 1473-1475 Cod civil care 
reglementeaz  responsabilitatea c r u ului; art. 1476 Cod civil care precizeaz  c :
„întreprinz torii de transporturi publice pe uscat i pe ap  trebuie s in  un registru de bani, 
de efectele i pachetele cu care se îns rcineaz ” i art. 1477 Cod civil care face o trimitere 
la regulamentele specifice ale diferitelor ramuri ale transporturilor, precizând faptul c
acestea sunt aplicabile1.

A adar, Codul civil i Codul comercial constituie drept comun pentru 
transporturile comerciale i se aplic  transportului rutier, fluvial, feroviar, maritim i aerian 
în situa ia în care aceste categorii de transporturi nu beneficiaz  de  reglementare juridic
special .

3. Defini ia contractului de transport potrivit Codul civil român. În art 1470 
pct. 2 Cod civil se d  o defini ie a contractul de transport. Astfel, contractul de transport  
este calificat ca o loca iune de lucr ri.

Potrivit art. 1470 Cod civil român: „exist  trei feluri de loca iuni a lucrurilor: 
1.  aceea prin care persoanele se oblig  a pune lucr rile lor în serviciul altora; 
2. aceea a c r u ilor i a c pitanilor de cor bii, care se îns rcineaz  cu transportul 
persoanelor sau a lucrurilor;
3. aceea a întreprinz torilor de lucr ri.”

* Autoarele sunt cadre didactice la Facultatea de Drept i tiin e Administrative a Universit ii din 
Craiova
1 Întreprinz torii de transporturi i tr suri publice, precum i patronii bastimentelor mai sunt supusi i
la regulamentele particulare, care au putere de lege între dân ii i ceilal i cet eni. 
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Contractul de transport este, de fapt, o prestare de servicii; obliga ia c r u ului 
fiind aceea de a deplasa bunuri sau persoane, sub paza sa, ca un depozitar. Spre deosebire 
de antreprenor care execut  o lucrare determinat , în schimbul unui pre i pred
beneficiarului rezultatul material al activit ii sale, prestatorul de servicii nu confec ioneaz
un obiect; beneficiarul profitând de însu i serviciul specific pe care-l execut  prestatorul.2

4. Natura juridic  a contractului de transport potrivit Codului civil. Art. 1470 
pct. 2 Codul civil încadreaz  contractul de transport în cadrul loca iunilor de lucr ri. În 
pofida acestei calific ri a contractului de transport drept loca iune de lucr ri, se consider  în 
doctrin  c  acesta nu este o simpl  loca ie de antrepriz , ci este o prestare de servicii.
 Calificarea contractului de transport drept prestare de servicii este sus inut  de o 
serie de argumente: 

- dac  antreprenorul execut  o lucrare determinat  în schimbul unui pre i pred
beneficiarului rezultatul material al acestei activit i; prestatorul de servicii nu 
realizeaz  un obiect, beneficiarul folosindu-se de serviciul specific pe care îl 
execut  prestatorul; în cazul transportului, serviciul specific const  în str mutarea 
persoanelor sau a m rfurilor; 

- c r u ul este considerat prestator de servicii i datorit  faptului c  el beneficiaz
de independen  juridic  fa  de cealalt  parte contractant , el nefiind prepusul 
clientului s u i îndeplinindu- i obliga iile rezultate din contract, în baza propriului 
s u program, fiind exclus  orice ingerin  din partea expeditorului sau c l torului, 
care nu pot s  dea indica ii privind efectuarea transportului3.

-  c r u ul aduce la îndeplinire contractul de transport pe propriul s u risc; 
- caracterul oneros i natura consensual , precum i caracterul comercial i autonom 

sunt tr s turi juridice comune atât ale contractului de prest ri servicii, cât i ale 
contractului de transport; 

- titlul profesional cu care execut  contractul c r u ul i activitatea de transport 
organizat  sub form  de întreprindere sunt elemente care sus in teza calific rii
contractului de transport ca prestare de servicii. 
5. Natura juridic  a contractului de transport potrivit Codului comercial. 

Potrivit Codului comercial, contractul de transport este supus dispozi iilor sale, a adar are 
caracter comercial, numai dac  transportul este exercitat sub form  de întreprindere, în 
dreptul comercial prin “întreprindere” în elegându-se o activitate organizat i desf urat
în anumite condi ii.
 În doctrin  este consacrat  opinia c  activitatea de transport are caracter comercial 
dac  transportul se efectueaz  sub form  de “întreprindere de transport” de o societate 
comercial  ce are ca obiect de activitate transportul de bunuri sau de o persoan  fizic  ce 
desf oar  aceast  activitate în mod obi nuit, ca profesie. De asemenea, transportul are 
caracter comercial i în cazul în care are leg tur  cu activitatea unui comerciant4.
 Celelalte contracte de transport, cum sunt contractele în care nici una din p r i nu 
are calitate de comerciant, contractele gratuite sau transporturile întâmpl toare, ocazionale 
sunt supuse dispozi iilor de drept civil. 
 Cadrul legislativ general, adic  reglement rile Codului civil i Codului comercial, 
au oferit practicii judiciare posibilitatea de a exprima solu ii diferite referitor la contractul 
de transport, ceea ce a condus la conturarea în literatura de specialitate a unor opinii diferite 

2 Ghe. Piperea, Dreptul transportului, Editura ALL BECK, Bucure ti, 2003, p. 22. 
3 A. Cotu iu, G.V. Sab u, Dreptul transporturilor, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005, p. 27. 
4 t. Scurtu, Contracte de transport de m rfuri în trafic intern i interna ional, Editura THEMIS, 
Craiova, 2001, p. 8. 
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referitoare a asem narea contractului de transport cu contractul de antrepriz  sau cu 
contracte ca cel de loca iune sau de depozit5. Concluziile la care s-a ajuns au vizat ideea c
asem n rile sunt de ordin formal, în sensul c  tuturor acestor contracte le sunt aplicabile 
principiile generale referitoare la capacitatea p r ilor, libertatea contractual , la plata 
pre ului, dar executarea fiec rui contract presupune activit i specifice, iar contractul de 
transport, sub acest aspect, are o natur  juridic  special .

6. Contractul civil i contractul de transport. Contractul de transport poate fi 
analizat „lato sensu” ca un contract ce prezint  particularit i, excep ii fa  de structura i
regulile „clasice” ale unui  contract civil. Analiza vizeaz  ideea c , în ansamblu, i
contractul de transport are ca fundament juridic, ca punct de pornire contractul civil a c rui
structur  îi serve te drept „baz ” juridic , un „schelet” juridic pe care se dezvolt  – cu 
particularit ile i specificit ile de rigoare - contractul autonom de transport. Dreptul civil 
este considerat în doctrin  un adev rat „centru” al sistemului juridic6 i el constituie i
pentru dreptul transportului, ca i pentru celelalte ramuri ale dreptului privat, drept comun,
adic  acea ramur  de drept care, atunci când o alt  ramur  de drept nu con ine norme 
proprii care s  reglementeze un anumit aspect al unui raport juridic asigur  norma de drept 
corespunz toare.  

7. Na terea contractului de transport. Putem porni analiza chiar de la discu iile
privind na terea contractului de transport, considerat  a fi generat , de regul , de existen a
altui contract sau de o obliga ie asumat  în alt contract. Din perspectiv  economic ,
circula ia m rfurilor, în general, este generat  de încheierea unor contracte ca vânzare-
cump rare, închiriere, depozit, etc – a adar, contracte civile; iar contractul de transport este 
o consecin  a execut rii unor obliga ii asumate în aceste contracte. Cu toate acestea, 
contractul de transport - ca figur  juridic  - este un contract independent, cu o structur
juridic  proprie, un rezultat al complexit ii obliga iilor civile i comerciale ce rezult  din 
raporturile economice ale p r ilor. 

Prin urmare, în acest context, avem de analizat dou  tipuri de raporturi: un raport 
juridic fundamental, cel ini ial, care creeaz  primele rela ii juridice ce vor duce mai târziu la 
asumarea unor obliga ii pentru a c ror onorare va fi nevoie de încheierea unui alt contract, 
contractul de transport i un raport juridic derivat - reprezentat de contractul de transport 
însu i. De i conexe rela ional, cele dou  raporturi, practic cele dou  contracte, sunt 
independente. 
 Autonomia celor dou  contracte este sus inut  de o serie de argumente: contractele 
în discu ie au p r i diferite; încheierea i executarea contractului de transport se realizeaz
indiferent de existen a unor altor conven ii între expeditor i ter i; pentru a se reclama daune 
de la c r u  este necesar  numai dovada calit ii de parte în contractul de transport i nu de 
titlu de proprietate asupra m rfurilor aflate la transport7. Mai mult, din punct de vedere 
practic, economia de pia  a impus desprinderea activit ii de transport din ansamblul 
comer ului de m rfuri ca activitate distinct , executat  cu titlu profesional. 

8. Excep ie de la regulile de drept civil. O excep ie fa  de regulile de drept civil 
ale unui contract vizeaz  sfera persoanelor c rora contractul, în cazul nostru contractul 
de transport, le este opozabil.

P r ile în contractul de transport de m rfuri sunt expeditorul i c r u ul.
Beneficiarul contractului este, îns , destinatarul, care, de i nu ia parte la încheierea 
contractului, este (dac  ader  la contract) dobânditor de drepturi i obliga ii care î i au 

5 A. C lin, Dreptul transporturilor, Editura EVRIKA, Br ila, 1999, p. 146-152. 
6 I. Dogaru, S. Cercel, Drept civil. Partea general , Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2007, p. 15-16. 
7 O. C p în , Dreptul transporturilor. Partea general , Editura Lumina Lex, Bucure ti, p. 54. 
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originea în contractul de transport. 
Contractul de transport este considerat, a adar, o excep ie de la principiul 

relativit ii efectelor actului juridic (res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse 
potest) i este analizat de unii autori din literatura de specialitate ca o stipula ie pentru altul 
cu anumite particularit i.
 Stipula ia pentru altul este contractul prin care o parte (stipulant) dispune ca partea 
cealalt  (promitent) s  dea, s  fac  sau s  nu fac  ceva în folosul unei ter e persoane 
(beneficiar) care nu particip i nici nu este reprezentat la încheierea contractului. Este 
considerat  singura excep ie veritabil  de la principiul relativit ii efectelor contractului8.

Contractul de transport apare, prin urmare, ca un contract încheiat în favoarea unui 
ter , adic  un contract încheiat între expeditor ce are calitatea de stipulant i c r u  cu 
calitatea de promitent, în favoarea destinatarului transportului - ter ul beneficiar, care cap t
astfel un drept propriu fa  de c r u . Exist , îns , i deosebiri fa  de stipula ia fa  de altul 
i ele vizeaz  faptul c  în cazul stipula iei pentru altul ter ul beneficiar poate deveni numai 

titular de drepturi, pe când în cazul contractului de transport destinatarul dobânde te i
obliga ii. Concluzia este c  între pozi ia ter ului beneficiar din stipula ia pentru altul i
pozi ia destinatarului din contractul de transport exist  asem n ri, nu, îns i identitate. 
  Potrivit unor altor opinii9, la care ne raliem, se sus ine c  destinatarul este titular 
de drepturi autonome, n scute direct din contractul de transport.  

A adar, chiar dac  contractul de transport nu este reductibil la o construc ie 
juridic  ca stipula ia pentru altul, natura juridic  a drepturilor destinatarului poate fi 
explicat  prin raportare la aceasta i stipula ia pentru altul poate fi considerat  un 
fundament juridic pentru definirea pozi iei juridice a destinatarului în contractul de 
transport. 

9. Similitudine cu dreptul civil. În ceea ce prive te condi iile de fond, condi iile 
esen iale pentru valabilitatea contractului de transport ele sunt aceleea i cu cele ale 
oric rei conven ii i anume: capacitatea de a contracta, consim mântul valabil al p r ii care 
se oblig , un obiect determinat i o cauz  licit . De asemenea, în situa ia în care legea 
prevede expres i forma contractului - ca o condi ie esen ial . Referitor la condi iile 
esen iale pentru valabilitatea actelor juridice în care o parte este persoan  juridic , se are în 
vedere principiul specialit ii capacit ii de folosin , conform c ruia persoana juridic
poate intra în raporturi juridice numai în m sura în care acestea corespund scopului pentru 
care a fost înfiin at .

Particularit ile pentru contractul de transport privesc doar anumite aspecte privind 
consim mântul. Astfel, potrivit dispozi iilor legale în materie, c r u ul se afl  în stare de 
ofert  permanent  fa  de public i el nu are dreptul, cu excep ia cazurilor prev zute expres 
de lege, s  refuze efectuarea transportului. Mai mult, în cazul transporturilor de linie10, unde 
condi iile sunt stabilite de c r u i aduse la cuno tin a publicului, acceptarea din partea 
expeditorului sau, dup  caz, a c l torului const , practic, într-o adeziune.

 În privin a capacitat ii c r u ului i se cere acestuia s  aib  capacitatea de a fi 
comerciant11 i referitor la obiect, c r u ul poate refuza un transport dac  nu de ine 
mijloacele de transport adecvate pentru a transporta acele tipuri de bunuri. În principiu, 

8 V. Ni , Drept civil. Teoria general  a obliga iilor, Ed. Universitaria, Craiova, 2004, p. 50 
9 t. Scurtu, op. cit., p. 26- 30. 
10 Transporturi efectuate dup  un itinerariu prestabilit, cu un caracter regulat i de permanen , cu un 
orar fix ce este adus la cuno tin a publicului. 
11 Art. 7 Cod comercial prevede: „sunt comercian i aceia care fac fapte de comer , având comer ul ca 
o profesiune obi nuit i societ ile comerciale.” 
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obiectul material trebuie s  fie posibil a se transporta cu mijloacele de transport aflate în 
dotarea c r u ului.  
 Cauza nu prezint  particularit i fa  de regulile de drept civil deja abordate, în 
sensul c  îi sunt aplicabile dispozi iile art. 966-968 Cod civil astfel: pentru c r u  scopul în 
vederea c ruia s-a încheiat contractul de transport este ob inerea pre ului transportului în 
care este introdus profitul s u, iar pentru expeditor i c l tor, scopul este reprezentat de 
deplasarea în spa iu a m rfurilor sau a propriei persoane.    

10. Modificare. Renun are în mod unilateral. Potrivit regulilor de drept civil în 
materie contractual , articolului 969 Cod civil, „conven iile legal f cute au putere de lege 
între p r le contractante”. A adar, for a obligatorie a contractului deriv  din ”puterea de 
lege” pe care îns i legea o recunoa te contractului în raporturile dintre p r i. Din aceast
valoare recunoscut  contractului decurg dou  importante reguli pentru domeniul 
contractual: irevocabilitatea contractelor i principiul relativit ii efectelor contractului.12

 Regula irevocabilit ii contractelor exprim  ideea c  un contract nu poate fi 
revocat decât prin acordul p r ilor.13 Altfel spus, contractul se încheie prin acordul p r ilor 
– mutuus consensus i se poate desface tot prin acordul comun al p r ilor – mutuus 
dissensus.14

 Prevederile legale privind contractul de transport, îns , derog  de la principiul 
instituit de art. 969 alin. 2 Cod civil i îi acord  expeditorului dreptul de a renun a la 
contract sau de a-l modifica în mod unilateral, cu obliga ia de a pl ti c r u ului cheltuielile 
f cute i pagubele directe i imediate ce ar rezulta din executarea dispozi iilor sale. 
 Astfel, potrivit art. 421, alin. 1 Cod comercial “expeditorul are dreptul de a 
suspenda transportul i de a cere restituirea lucrurilor transportate sau predarea lor unei alte 
persoane decât aceea ar tat  în scrisoarea de c rat, ori de a dispune cum va crede de 
cuviin , dar este dator a pl ti c r u ului cheltuielile f cute i pagubele directe i imediate 
rezultând din executarea acestui contraordin”. 

Prin urmare, expeditorului i se acord : dreptul de a renun a la contract15 în mod 
unilateral, i dreptul de a modifica unele clauze ale contractului de transport16, dând 
contraordin, adic  acel  act juridic prin care expeditorul modific , în mod unilateral, 
contractul de transport. 
 Mai mult, i se acord  expeditorului, în caz de împiedicare sau întârziere a 
transportului din motive de for  major  sau caz fortuit, dreptul a desfiin a contractul. În 
acest sens, art. 420 Cod comercial precizeaz : “Dac , din caz fortuit sau for  major ,
transportul este împiedicat sau peste m sur  întârziat, c r u ul trebuie s  încuno tin eze 
îndat  pe expeditor, care are facultatea de a rezilia contractul pl tind numai cheltuielile 
f cute de c r u i dac  împiedicarea are loc în timpul efectu rii transportului, c r u ul are 
înc  dreptul la plata portului în propor ie cu drumul f cut. În amândou  cazurile se va 
înapoia c r u ului exemplarul scrisorii de c rat la ordin sau la purt tor, pe care l-a 

12 Potrivit art. 973 Cod civil: „conven iile n-au efect decât între p r ile contractante”. Asadar, 
contractul î i produce efecte numai înl untrul cercului contractual, numai între p r ile care l-au 
încheiat. Puterea obligatorie a contractului prive te i alte persoane, cum sunt avânzii-cauz  ai 
p r ilor, acestora fiindu-le opozabil contractul. 
13 Conform dispozi iilor art. 969 alin. 2 Cod civil conven iile “se pot revoca prin consim mântul
mutual”al p r ilor. 
14 Ion Dogaru, Teodor Sâmbrian, Pompil Dr ghici, Adi Oroveanu-Han iu, Sorin Ionescu, Drept
civil român. Tratat, Vol. III, Ed. Europa, Craiova, 1997, pag. 121-123.  
15 Revocarea poate s  intervin  înainte de a fi început executarea contractului, dar i în timpul 
transportului, deci dup  o executare par ial .
16 De exemplu, dreptul expeditorului de a desemna un alt destinatar.  
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subscris”.
11. R spunderea civil . Interferen e. Nerespectarea obliga iilor asumate în 

contractul de transport d  na tere la r spundere civil , atât pentru c r u , cât i pentru 
expeditor. 
 În ceea ce prive te r spunderea expeditorului i a destinatarului, regulile ce se 
aplic  sunt cele din dreptul comun; dar în privin a c r u ului avem de-a face cu aspecte 
deosebite de regulile dreptului comun. De asemenea, referitor la c r u  sunt de analizat 
dou  aspecte: r spunderea contractual  a c r u ului i r spunderea delictual  a c r u ului. 
 Regimul juridic al r spunderii c r u ului este dat de dispozi iile Codului civil: art. 
1073-1090 – reglementeaz  r spunderea contractual ; iar art. 998-1000 - r spunderea 
delictual  a c r u ului. R spunderea c r u ului în transportul de m rfuri este reglementat
i de Codul comercial. 

 Reglement rile din Codul civil i Codul comercial sunt aplicabile numai în m sura
în care anumite aspecte ale contractului de transport nu beneficiaz  de reglement ri
speciale.17

R spunderea civil  delictual  este o sanc iune specific  dreptului civil aplicat
pentru s vâr irea faptei ilicite cauzatoare de prejudicii, având un caracter reparator.18

C r u ul, prin executarea contractului de transport î i angajeaz  r spunderea atât 
fa  de cocontractantul s u, dar î i poate angaja r spunderea i fa  de ter e persoane; în 
sensul c  în situa ia în care au fost prejudicia i ter i prin fapte s vâr ite de c r u  în cadrul 
activit ii desf urate în afara contractului de transport; r spunderea c r u ului va fi o 
r spundere civil  delictual .

Cadrul legal în aceast  situa ie este dat de art. 998 Cod civil care precizeaz  c :
„orice fapt  a omului, care cauzeaz  altuia prejudiciu, oblig  pe acela din a c rui gre eal  s-
a ocazionat a-l repara” i din art 999 Cod civil care precizeaz  c  “omul este responsabil nu 
numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar i de acela ce a cauzat prin neglijen a sau 
impruden a sa”. 

C r u ul profesionist este un comerciant ceea ce imprim i ac iunii 
extracontractuale – în situa ia în care fapta a fost s vâr it  în executarea profesiei – un 
caracter comercial19; în aceast  situa ie operând prezum ia de comercialitate a a cum este ea 
instituit  de art. 4  Cod comercial.20

Condi ia esen ial  pentru angajarea r spunderii contractuale a c r u ului o 
constituie existen a contractului de transport. Pentru angajarea r spunderii contractuale a 
transportatorului, contractul de transport trebuie s  întruneasc , cumulativ, urm toarele 
condi ii: s  fie un contract valabil din punct de vedere juridic; în baza contractului de 
transport s  se stabileasc  raporturi juridice nemijlocite între c r u i expeditor/destinatar – 
între p gubit i autorul prejudiciului i prejudiciul s  rezulte din neexecutarea total  sau 
par ial  a unei obliga ii n scute din chiar contractul de transport, respectiv din contractul ce 
leag  pe p gubit de autorul prejudicilului respectiv21.

17 Ghe. Filip; Dreptul transporturilor, Ed. Junimea; 2002, Ia i, p. 44-45. 
18 Vali Ileana Ni , Drept civil. Teoria general  a obliga iilor, Ed. Universitaria, Craiova, 2004, p. 
112-115.
19 O. C p în ,op. cit., p. 169. 
20 Art. 3 Cod comercial: „Legea consider  ca fapte de comer : (…) Întreprinderile de transporturi de 
persoane sau de lucruri pe ap  sau pe uscat (… ) i art. 4 C. com : „Se socotesc, afar  de acestea, ca 
fapte de comer  celelalte contracte i obliga iuni ale unui comerciant, dac  nu sunt de natur  civil  sau 
dac  contrariul nu rezult  din însu i actul.” 
21 O C p în , op. cit., p. 171. 
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 Dac  ne referim îns  la o „întreprindere de transport”, vom avea de-a face cu o 
persoan  juridic i r spunderea nu va mai fi una direct , ci o r spundere contractual
pentru altul. 

12. R spunderera c r u ului. Condi iile generale sunt cele din dreptul 
comun. Condi iile generale ale r spunderii contractuale a c r u ului sunt cele din dreptul 
comun: fapta ilicit  cauzatoare de prejudiciu; vinov ia autorului, existen a prejudiciului i
existen a leg turii de cauzalitate dintre prejudiciu i fapta ilicit .
 Regimul juridic al c r u ului este considerat de doctrin 22 ca fiind mai agravat 
decât r spunderea contractual  din dreptul comun. Acest fapt se datoreaz  angajamentului 
asumat de c r u i anume acela de a preda m rfurile transportate în mâinile destinatarului. 
Prin urmare, obliga ia c r u ului este una de rezultat i orice deficien  în executare poate fi 
asimilat  cu o fapt  ilicit .

În dreptul transporturilor, r spunderea contractual  a c r u ului prezint  elemente 
de specificitate fa  de dreptul comun. 

R spunderea contractual  a c r u ului în ceea ce prive te reglementarea juridic
are urm toarele reguli de aplicabilitate: se aplic  cu prec dere dispozi iile din legile 
speciale23 i numai în cazul în care acestea nu exist , se aplic  regulile dreptului comun24.

În raport de regulile dreptului comun, elementele de specificitate ale r spunderii 
contractuale ale c r u ului privesc cu prec dere dou  aspecte importante: sarcina admiterii 
probei i întinderea desp gubirilor.25

Potrivit Codului comercial26, c r u ul r spunde de pierderea sau stric ciunea 
lucrurilor ce i-au fost încredin ate pe toat  durata contractului de transport, dac  nu 
probeaz  c  pierderea, respectiv stric ciunea lucrurilor au provenit din caz fortuit sau de 
for  major , din chiar viciul propriu al lucrurilor sau din natura lor, din faptul expeditorului 
sau cel al destinatarului. 

Prin urmare, art. 425 Cod comercial instituie o prezum ie relativ  de culp  în 
neîndeplinirea obliga iilor contractuale de c tre c r u .

Aceast  prezum ie legal , relativ , nu în spre te regimul responsabilit ii
c r u ului, ci nu face altceva decât s -l oblige pe c r u  s  administreze proba. 

În ce prive te întinderea r spunderii c r u ului, conform art. 430 alin. 1 Cod 
comercial, în caz de pierdere sau avariere a m rfii încredin ate spre transport, desp gubirea 
se stabile te având în vedere numai paguba efectiv  (damnum emergens), nu i beneficiul 
nerealizat (lucrum cessans). Aceasta înseamn  c  r spunderea c r u ului stabilit  potrivit 
dreptului comercial este mai redus  decât dac  ar fi stabilit  potrivit dreptului comun 
(conform art. 1084-1086 Cod civil) unde prejudiciul total cuprinde atât prejudiciul efectiv, 
cât i câ tigul nerealizat.27

13. Concluzii. Din analiza efectuat  rezult  concluzia: contractul civil asigur  un 
punct de pornire, un fundament juridic pentru contractul de transport, a a cum o face i
pentru alte contracte din sfera dreptului privat, dar el r mâne, totu i, un contract autonom i
fizionomia lui juridic  este constituit  dintr-o serie de elemente esen iale: 

- p r ile contractului: c r u  profesionist i expeditor; 

22 R. Rodiere, B. Mercadal, op. cit., p. 251. 
23 Legi specifice anumitor tipuri de transport, reglement ri ale Codului comercial, regulamente de 
transport.
24 tefan Scurtu, op. cit, p. 81-83. 
25 t. Scurtu, op. cit, p. 84. 
26 Art. 425 Cod comercial. 
27 t. Scurtu, Contracte de transport de m rfuri în trafic intern i interna ional, Editura THEMIS, 
Craiova, 2001, p. 84. 
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- obliga iile p r ilor: obliga ia c r u ului de a deplasa m rfurile sau persoanele (în 
cazul contractului de transport de m rfuri, obliga ia de paz  a bunurilor i de a le 
preda destinatarului) i obliga ia expeditorului (sau a destinatarului) de a pl ti 
pre ul transportului, 

- un termen de executare a transportului, 
- un mijloc de transport corespunz tor, 
- parcurgerea unui itinerar, 
- destinatarul, care nu este parte în contract, dar care este beneficiarul acestuia i

c ruia, uneori, îi pot reveni i obliga ii (de exemplu, obliga ia de plat  a pre ului 
transportului). 
A adar, contractul de transport este o conven ie între c r u ul profesionist i

expeditor, conven ie prin care c r u ul se oblig  ca în schimbul unei remunera ii s
transporte cu un mijloc de transport adecvat i într-un anumit termen, m rfuri sau persoane. 
În cazul transporturilor de m rfuri, c r u ul se oblig  s  le predea la punctul de sosire 
destinatarului.  
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