
Cuprins

Capitolul I. Deiniţia şi izvoarele dreptului transporturilor _____ 1

§ 1. Deiniţia dreptului transporturilor ______________________ 1
§ 2. Izvoarele dreptului transporturilor _____________________ 4

Capitolul al II-lea. Teoria generală a contractului  
de transport de bunuri _______________________________ 13

§ 1. Sediul materiei ___________________________________ 13
1.1. Principalele acte normative care conigurează teoria  

generală a contractului de transport de bunuri _________ 13
1.2. Corelaţia dintre Codul civil şi actele normative adoptate 

anterior intrării sale în vigoare _____________________ 14
1.3. Aspecte de drept tranzitoriu în materia contractului de 

transport de bunuri ______________________________ 15
§ 2. Caliicarea unui contract drept contract de transport  

de bunuri ________________________________________ 16
2.1. Regula pe baza căreia se realizează caliicarea ______ 16
2.2. Identiicarea trăsăturilor esenţiale ale operaţiunii de 

transport de bunuri – obiect al contractului de transport 
de bunuri _____________________________________ 16

2.3. Obligaţia de a transporta un bun – trăsătură esenţială 
a operaţiunii de transport de bunuri _________________ 17

2.4. Obligaţia de a plăti un preţ – trăsătură esenţială a 
operaţiunii de transport de bunuri __________________ 19

§ 3. Părţile contractului de transport de bunuri ______________ 19
3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport _____ 19
3.2. Expeditorul – parte la contractul de transport _________ 21

§ 4. Încheierea contractului de transport de bunuri  __________ 21
4.1. Condiţiile referitoare la validitatea contractului de 

transport de bunuri ______________________________ 21
4.2. Condiţiile referitoare la proba contractului de  

transport de bunuri ______________________________ 23
§ 5. Emiterea documentului de transport __________________ 23

5.1. Deiniţia documentului de transport  ________________ 24
5.2. Întocmirea documentului de transport  ______________ 24
5.3. Clasiicarea documentelor de transport _____________ 25
5.4. Funcţiile documentului de transport ________________ 27



X  Dreptul transporturilor

§ 6. Caracterele juridice ale contractului de transport  
de bunuri ________________________________________ 28

§ 7. Efectele contractului de transport de bunuri ____________ 31
7.1. Obligaţiile expeditorului _________________________ 31

7.1.1. Obligaţia de a ambala bunurile ce urmează a i 
transportate _________________________________ 31

7.1.2. Obligaţia de a preda bunurile ce urmează a i 
transportate _________________________________ 32

7.1.3. Obligaţia de a întocmi şi preda documentul de 
transport ___________________________________ 33

7.1.4. Obligaţia de a preda documentele suplimentare 
necesare efectuării transportului _________________ 34

7.1.5. Obligaţia de plată a preţului contractului de 
transport  ___________________________________ 34

7.2. Obligaţiile transportatorului _______________________ 37
7.2.1. Obligaţia de a prelua bunurile ce urmează a i 

transportate _________________________________ 37
7.2.2. Obligaţia de a elibera recipisa de primire a 

bunurilor transportate _________________________ 38
7.2.3. Obligaţia de a transporta bunurile la care se 

referă contractul de transport de la locul de plecare 
la cel de destinaţie ___________________________ 38

7.2.4. Obligaţia de a conserva bunurile transportate ____ 39
7.2.5. Obligaţia de a respecta termenul de  

transport ___________________________________ 39
7.2.6. Obligaţia de informare cu privire la ajungerea 

bunurilor transportate şi la termenul de preluare a 
acestora ___________________________________ 39

7.2.7. Obligaţia de predare a bunurilor transportate  ____ 40
7.3. Obligaţiile destinatarului _________________________ 41

7.3.1. Obligaţia de plată a preţului contractului de 
transport  ___________________________________ 41

7.3.2. Obligaţia de a restitui documentele de transport 
emise ca titluri negociabile _____________________ 42

§ 8. Modiicarea contractului de transport de bunuri  _________ 42
8.1. Dreptul la contraordin/Dreptul de dispoziţie  

ulterioară _____________________________________ 43
8.1.1. Conţinutul dreptului la contraordin/al dreptului de 

dispoziţie ulterioară ___________________________ 43



Cuprins XI  

8.1.2. Titularul dreptului la contraordin/dreptului de 
dispoziţie ulterioară ___________________________ 43

8.1.3. Exercitarea dreptului la contraordin/dreptului de 
dispoziţie ulterioară ___________________________ 45

8.2. Împiedicarea la executarea transportului  ___________ 46
8.2.1. Drepturile transportatorului în caz de împiedicare 

la executarea transportului _____________________ 47
8.2.2. Dreptul expeditorului în caz de împiedicare la 

executarea transportului _______________________ 48
§ 9. Angajarea răspunderii întemeiate pe contractul  

de transport de bunuri ______________________________ 48
9.1. Angajarea răspunderii contractuale a transportatorului 

pentru pierderea bunurilor transportate ______________ 49
9.2. Angajarea răspunderii contractuale a transportatorului 

pentru deteriorarea sau avarierea bunurilor  
transportate ___________________________________ 53

9.3. Angajarea răspunderii contractuale a transportatorului 
pentru neefectuarea sau pentru depăşirea termenului 
de transport ___________________________________ 53

9.4. Prescripţia în materia acţiunilor fundamentate pe 
contractul de transport de bunuri ___________________ 53

Capitolul al III-lea. Contractul de expediţie _________________ 54

§ 1. Sediul materiei ___________________________________ 54
1.1. Acte normative reglementând regimul juridic al 

contractelor de expediţie încheiate înainte şi după  
data de 1 octombrie 2011 ________________________ 54

1.2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractele 
de expediţie încheiate anterior datei de  
1 octombrie 2011 _______________________________ 57

§ 2. Caliicarea unui contract drept contract de expediţie _____ 57
2.1. Deiniţia contractului de transport de expediţie _______ 57
2.2. Regula pe baza căreia se realizează caliicarea ______ 58
2.3. Identiicarea trăsăturilor esenţiale ale operaţiunii de 

organizare a unui transport de bunuri _______________ 58
2.4. Obligaţia asumată de un profesionist de a încheia în 

nume propriu şi în contul celeilalte părţi un contract 
de transport şi de a îndeplini operaţiuni accesorii – 
trăsătură esenţială a contractului de expediţie  ________ 60



XII  Dreptul transporturilor

2.5. Obligaţia de a plăti o remuneraţie – trăsătură  
esenţială a contractului de expediţie  ________________ 60

§ 3. Părţile contractului de expediţie _____________________ 61
3.1. Comitentul – parte la contractul de expediţie _________ 61
3.2. Expeditorul – parte la contractul de expediţie ________ 61

§ 4. Încheierea contractului de expediţie __________________ 62
4.1. Condiţiile ad validitatem în materia contractului de 

expediţie ______________________________________ 62
4.2. Condiţiile ad probationem în materia contractului  

de expediţie ___________________________________ 63
4.3. Contractele-tip în contextul reglementării legale a 

contractului de expediţie  _________________________ 64
§ 5. Caracterele juridice ale contractului de expediţie ________ 64
§ 6. Efectele contractului de expediţie ____________________ 66

6.1. Obligaţiile expeditorului _________________________ 66
6.1.1. Obligaţia de a încheia un contract de transport  

şi de a îndeplini operaţiunile accesorii  ____________ 67
6.1.2. Obligaţia de a exercita contraordinul  ___________ 68
6.1.3. Obligaţia de a respecta instrucţiunile comitentului 

în ceea ce priveşte alegerea traseului, mijloacelor şi 
modalităţilor de transport al mării  _______________ 68

6.1.4. Obligaţia de a acţiona în interesul comitentului în 
ceea ce priveşte alegerea traseului, mijloacelor şi 
modalităţilor de transport al mării  _______________ 69

6.1.5. Obligaţia de predare a bunurilor la locul de 
destinaţie  __________________________________ 69

6.1.6. Obligaţia de a asigura bunurile ce fac obiectul 
transportului  ________________________________ 70

6.1.7. Obligaţia de a preda comitentului premiile, 
boniicaţiile şi reducerile tarifelor obţinute de  
expeditor  __________________________________ 70

6.2. Obligaţiile comitentului  _________________________ 71
6.2.1. Obligaţia de a plăti comisionul datorat  

expeditorului ________________________________ 71
6.2.2. Obligaţia de a plăti contravaloarea prestaţiilor 

accesorii şi a cheltuielilor efectuate în vederea 
realizării acestor prestaţii  ______________________ 71

§ 7. Denunţarea unilaterală a contractului de expediţie  ______ 72
7.1. Natura juridică a revocării ________________________ 72



Cuprins XIII  

7.2. Exercitarea dreptului de a revoca (denunţa unilateral) 
contractul de expediţie  __________________________ 73

§ 8. Angajarea răspunderii contractuale fundamentate  
pe con trac tul de expediţie ___________________________ 74
8.1. Situaţiile care pot antrena răspunderea expeditorului 

pentru faptele ale altei persoane ___________________ 74
8.2. Situaţia asumării obligaţiei de predare a bunurilor la 

destinaţie  _____________________________________ 75
8.3. Situaţia neglijenţei în executarea expediţiei __________ 76
8.4. Situaţia nerespectării indicaţiilor comitentului 

referitoare la modul de transport ___________________ 76
8.5. Termenul de prescripţie pentru acţiunile derivând din 

contractul de expediţie ___________________________ 76

Capitolul al IV-lea. Contractul de transport de marfă  
pe căile ferate în traic intern _________________________ 78

§ 1. Sediul materiei ___________________________________ 78
§ 2. Deiniţia contractului de transport de marfă pe căile  

ferate în traic intern  _______________________________ 79
§ 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile  

ferate în traic intern  _______________________________ 80
3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport de 

marfă pe căile ferate în traic intern _________________ 80
3.2. Expeditorul – parte la contractul de transport de marfă 

pe căile ferate în traic intern ______________________ 81
§ 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile 

ferate în traic intern _______________________________ 81
4.1. Comandarea transportului de marfă pe căile ferate  

în traic intern __________________________________ 81
4.2. Încheierea propriu-zisă a contractului de transport de 

marfă pe căile ferate în traic intern _________________ 82
4.2.1. Predarea mării – condiţie specială de validitate a 

contractului de transport de marfă pe căile ferate în 
traic intern _________________________________ 82

4.2.2. Predarea documentului de transport – condiţie 
specială de validitate a contractului de transport de 
marfă pe căile ferate în traic intern _______________ 83

§ 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă 
pe căile ferate în traic intern  ________________________ 85



XIV  Dreptul transporturilor

§ 6. Efectele juridice ale contractului de transport de marfă pe 
căile ferate în traic intern ___________________________ 87
6.1. Obligaţiile principale ale expeditorului ______________ 87

6.1.1. Obligaţia de a anexa, la scrisoarea de trăsură, 
documentele necesare pentru îndeplinirea oricăror 
formalităţi ce ar trebui realizate înainte de predarea 
mărfurilor  __________________________________ 87

6.1.2. Obligaţia de plată a prestaţiei de transport ______ 87
6.2. Obligaţiile principale ale transportatorului ___________ 89

6.2.1. Obligaţia de a realiza transportul feroviar al 
mărfurilor ___________________________________ 89

6.2.2. Obligaţia de a conserva marfa ________________ 89
6.2.3. Obligaţia de a ajunge la destinaţie cu  

respectarea termenului de executare a contractului 
de transport _________________________________ 90

6.2.4. Obligaţia de a elibera expediţia  _______________ 90
6.3. Obligaţiile principale ale destinatarului ______________ 91

6.3.1. Obligaţia de a achita creanţele ce decurg din 
contractul de transport  ________________________ 91

6.3.2. Obligaţia de a descărca marfa din mijloacele de 
transport  ___________________________________ 92

6.3.3. Obligaţia de a curăţa mijloacele de transport şi 
de a reali za toate celelalte operaţiuni menţionate în 
art. 52 din O.G. nr. 7/2005 _____________________ 92

§ 7. Modiicarea contractului de transport de marfă pe căile 
ferate în traic intern _______________________________ 92
7.1. Modiicarea contractului de transport de mărfuri pe 

căile ferate prin dispoziţii ulterioare  _________________ 93
7.1.1. Titularul dreptului de a modiica un contract de 

transport de mărfuri pe căile ferate prin dispoziţii 
ulterioare  __________________________________ 93

7.1.2. Conţinutul dreptului de a modiica un contract 
de transport de mărfuri pe căile ferate prin dispoziţii 
ulterioare  __________________________________ 94

7.1.3. Exercitarea dreptului de a modiica un contract 
de transport de mărfuri pe căile ferate prin dispoziţii 
ulterioare ___________________________________ 95

7.2. Împiedicarea la executarea transportului  ___________ 96
7.2.1. Modiicarea contractului de transport în caz de 

împiedicare relativă la executarea transportului _____ 97



Cuprins XV  

7.2.2. Modiicarea contractului de transport în caz de 
împiedicare absolută la executarea transportului ____ 98

§ 8. Răspunderea contractuală a operatorului de transport 
feroviar _________________________________________ 99
8.1. Răspunderea operatorului de transport feroviar pentru 

pierderea mărfurilor ____________________________ 101
8.2. Răspunderea operatorului de transport pentru 

avarierea mărfurilor ____________________________ 104
8.3. Răspunderea pentru depăşirea termenului de 

executare a contractului de transport  ______________ 104
§ 9. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a 

operatorului de transport feroviar ____________________ 105

Capitolul al V-lea. Contractul de transport de marfă  
pe căile rutiere în traic intern ________________________ 108

§ 1. Sediul materiei __________________________________ 108
§ 2. Deiniţia contractului de transport de marfă pe căile  

rutiere în traic intern  _____________________________ 109
§ 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile  

rutiere în traic intern ______________________________ 110
3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport de 

marfă pe căile ferate în traic intern ________________ 110
3.2. Expeditorul – parte la contractul de transport de marfă 

pe căile rutiere în traic intern _____________________ 111
§ 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile 

rutiere în traic intern ______________________________ 111
§ 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă 

pe căile rutiere în traic intern _______________________ 114
§ 6. Efectele contractului de transport de marfă pe căile rutiere 

în traic intern ____________________________________ 115
6.1. Obligaţiile principale ale expeditorului _____________ 115

6.1.1. Obligaţia de a ambala marfa ce urmează a i 
transportată ________________________________ 116

6.1.2. Obligaţia de predare a mării ce urmează a i 
transportată ________________________________ 117

6.1.3. Obligaţia de a întocmi şi preda documentul de 
transport __________________________________ 117

6.1.4. Obligaţia de a furniza documentele şi informaţiile 
necesare îndeplinirii formalităţilor vamale şi altor 
categorii de formalităţi  _______________________ 118



XVI  Dreptul transporturilor

6.1.5. Obligaţia de plată a preţului  ________________ 119
6.2. Obligaţiile principale ale transportatorului __________ 119

6.2.1. Obligaţia de a prelua mărfurile ce urmează a i 
transportate ________________________________ 119

6.2.2. Obligaţia de a veriica starea aparentă a 
mărfurilor şi a ambalajului, precum şi de a veriica 
exactitatea menţiunilor din scrisoarea de trăsură 
referitoare la numărul de colete, la marcajul şi 
numerele lor _______________________________ 120

6.2.3. Obligaţia de a completa scrisoarea de trăsură ___ 120
6.2.4. Obligaţia de a transporta marfa  ______________ 121
6.2.5. Obligaţia de a conserva marfa de la momentul 

primirii acesteia şi până la momentul eliberării sale  _ 121
6.2.6. Obligaţia de a efectua transportul în interiorul 

termenelor convenite de părţi sau al unui termen 
rezonabil  __________________________________ 122

6.2.7. Obligaţia de a îndeplini formalităţile vamale şi alte 
categorii de formalităţi  _______________________ 122

6.2.8. Obligaţia de a elibera marfa, adică de a preda 
marfa şi al doilea exemplar al scrisorii de trăsură 
destinatarului  ______________________________ 123

6.3. Principalele obligaţii ale destinatarului _____________ 123
6.3.1. Obligaţia de a plăti creanţele care rezultă din 

scrisoarea de trăsură ________________________ 123
§ 7. Modiicarea contractului de transport de marfă pe căile 

rutiere în traic intern ______________________________ 124
7.1. Modiicarea contractului de transport de mărfuri pe 

căile rutiere prin dispoziţii ulterioare  _______________ 124
7.1.1. Titularul dreptului de a modiica un contract de 

transport de mărfuri pe căile rutiere prin dispoziţii 
ulterioare  _________________________________ 124

7.1.2. Conţinutul dreptului de a modiica un contract de 
transport de mărfuri pe căile rutiere prin dispoziţii 
ulterioare  _________________________________ 125

7.1.3. Exercitarea dreptului de a modiica un contract 
de transport de mărfuri pe căile rutiere prin dispoziţii 
ulterioare  _________________________________ 126

7.2. Împiedicarea la executarea transportului  __________ 127
7.2.1. Modiicarea contractului de transport în caz de 

împiedicare relativă la executarea transportului ____ 128



Cuprins XVII  

7.2.2. Modiicarea contractului de transport în  
caz de împiedicare absolută la executarea 
transportului _______________________________ 129

§ 8. Răspunderea contractuală a operatorului de transport  
rutier __________________________________________ 130
8.1. Răspunderea operatorului de transport rutier pentru 

pierderea mărfurilor ____________________________ 132
8.2. Răspunderea operatorului de transport rutier pentru 

ava rierea mărfurilor ____________________________ 134
8.3. Răspunderea operatorului de transport rutier pentru 

nerespectarea termenului de transport  _____________ 134
§ 9. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a 

operatorului de transport rutier ______________________ 135

Capitolul al VI-lea. Contractul de transport de marfă  
pe căile maritime în traic internaţional ________________ 136

§ 1. Sediul materiei __________________________________ 136
§ 2. Deiniţia contractului de transport de marfă pe căile 

maritime în traic internaţional  ______________________ 136
§ 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile  

maritime în traic internaţional _______________________ 137
3.1. Cărăuşul – parte la contractul de transport de marfă  

pe căile maritime în traic internaţional ______________ 138
3.2. Încărcătorul – parte la contractul de transport  

de marfă pe căile maritime în traic internaţional ______ 138
§ 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile 

maritime în traic internaţional _______________________ 138
4.1. Condiţii de validitate ale contractului de transport  

de marfă pe căile maritime în traic internaţional ______ 138
4.2. Proba contractului de transport de marfă pe căile 

maritime în traic internaţional ____________________ 139
§ 5. Caracterele juridice ale contractului de transport  

de marfă pe căile ferate în traic intern ________________ 143
§ 6. Efectele juridice ale contractului de transport de marfă  

pe mare în traic internaţional _______________________ 145
6.1. Obligaţiile principale ale încărcătorului _____________ 145

6.1.1. Obligaţia de a preda marfa ce urmează a i 
transportată ________________________________ 145

6.1.2. Obligaţia de a plăti navlul  __________________ 146



XVIII  Dreptul transporturilor

6.2. Principalele obligaţii ale cărăuşului _______________ 147
6.2.1. Obligaţia de luare în primire a mării ce urmează 

a i transportată _____________________________ 147
6.2.2. Obligaţia de conservare a mării  _____________ 147
6.2.3. Obligaţia de a realiza deplasarea de marfă cu 

respectarea termenului stabilit  _________________ 148
6.2.4. Obligaţia de livrare a mării  _________________ 148

6.3. Principalele obligaţii ale destinatarului _____________ 149
6.3.1. Obligaţia de a plăti navlul  __________________ 149

§ 7. Răspunderea contractuală a cărăuşului ______________ 150
7.1. Răspunderea cărăuşului pentru pierderea mărfurilor __ 151
7.2. Răspunderea pentru avarierea mărfurilor  __________ 152
7.3. Răspunderea pentru întârzierea la livrarea  

mărfurilor  ____________________________________ 152
§ 8. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale  

a cărăuşului _____________________________________ 153
§ 9. Contractul de transport de mărfuri pe căile maritime şi 

contractul de navlosire a navei maritime _______________ 154
9.1. Contractul de navlosire a navei maritime. Sediul 

materiei _____________________________________ 154
9.2. Contractul de navlosire a navei maritime. Deiniţie 

generală. Tipuri de contracte _____________________ 155
9.3. Principalele efecte juridice ale contractului de  

navlosire a navei maritime _______________________ 156
9.4. Relaţia dintre contractul de transport de mărfuri pe 

căile maritime şi contractul de navlosire a navei  
maritime _____________________________________ 158

Capitolul al VII-lea. Contractul de transport de marfă  
pe căile aeriene în traic internaţional _________________ 159

§ 1. Sediul materiei __________________________________ 159
§ 2. Deiniţia contractului de transport de marfă pe căile  

aeriene în traic internaţional ________________________ 160
§ 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile  

aeriene în traic internaţional ________________________ 160
3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport de 

marfă pe căile maritime în traic internaţional ________ 161
3.2. Expeditorul – parte la contractul de transport de  

marfă pe căile aeriene în traic internaţional _________ 161



Cuprins XIX  

§ 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile 
aeriene în traic internaţional ________________________ 162
4.1. Condiţii de validitate ale contractului de transport de 

marfă pe căile aeriene în traic internaţional _________ 162
4.2. Proba contractului de transport de marfă pe căile 

aeriene în traic internaţional _____________________ 163
§ 5. Caracterele juridice ale contractului de transport  

de marfă pe căile aeriene în traic internaţional _________ 166
§ 6. Efectele contractului de transport de marfă pe căile  

ae riene în traic internaţional ________________________ 167
6.1. Obligaţiile principale ale expeditorului _____________ 168

6.1.1. Obligaţia de predare a mării ce urmează a i 
transportată  _______________________________ 168

6.1.2. Obligaţia de a întocmi şi preda documentul de 
transport __________________________________ 168

6.1.3. Obligaţia de a furniza documentele şi informaţiile 
necesare îndeplinirii formalităţilor vamale şi altor 
categorii de formalităţi  _______________________ 169

6.1.4. Obligaţia de plată a preţului _________________ 170
6.2. Obligaţiile principale ale transportatorului __________ 170

6.2.1. Obligaţia de a prelua mărfurile ce urmează a i 
transportate ________________________________ 170

6.2.2. Obligaţia de a veriica starea aparentă  
a mărfurilor  ________________________________ 171

6.2.3. Obligaţia de a întocmi chitanţa de primire  
a mării  ___________________________________ 171

6.2.4. Obligaţia de a transporta marfa  ______________ 172
6.2.5. Obligaţia de a conserva marfa în timpul 

transportului  _______________________________ 172
6.2.6. Obligaţia de a efectua transportul în interiorul 

termenului convenit de părţi  ___________________ 172
6.2.7. Obligaţia de a îndeplini formalităţile vamale  

şi alte categorii de formalităţi ___________________ 173
6.2.8. Obligaţia de a livra marfa ___________________ 173

6.3. Principalele obligaţii ale destinatarului _____________ 173
6.3.1. Obligaţia de a plăti costurile aferente  

transportului _______________________________ 174



XX  Dreptul transporturilor

§ 7. Modiicarea contractului de transport de marfă pe căile 
aeriene în traic internaţional ________________________ 174
7.1. Titularul dreptului de a modiica un contract de 

transport de mărfuri pe căile aeriene prin dispoziţii 
ulterioare  ____________________________________ 174

7.2. Conţinutul dreptului de a modiica un contract de 
transport de mărfuri pe căile aeriene prin dispoziţii 
ulterioare  ____________________________________ 174

7.3. Exercitarea dreptului de a modiica un contract de 
transport de mărfuri pe căile aeriene prin dispoziţii 
ulterioare ____________________________________ 175

§ 8. Răspunderea contractuală a transportatorului aerian ____ 176
8.1. Răspunderea transportatorului pentru pierderea 

mărfurilor ____________________________________ 177
8.2. Răspunderea transportatorului aerian pentru  

avarierea mărfurilor ____________________________ 179
8.3. Răspunderea transportatorului aerian pentru 

nerespectarea termenului de transport  _____________ 180
§ 9. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a 

transportatorului aerian ____________________________ 180

Bibliograie __________________________________________ 183


