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INTRODUCERE

În doctrina juridică românească conceptul de „mărfuri periculoase” nu a fost cercetat,
deși, datorită dezvoltării noilor tehnologii, producerea, transportul, comercializarea și utilizarea
mărfurilor care prezintă un pericol intrinsec au devenit o permanență de civilizație și o marcă
distinctă a societății contemporane.

În general, noțiunea „mărfuri periculoase” este utilizată într-un context juridic restrâns și
reprezintă o categorie de mărfuri cu sens juridic precis numai în măsura în care fac obiectul re-
glementărilor care le diferențiază în raport cu mărfurile generale.

În acest sens, am considerat necesar a prezenta în lucrare cele cinci reglementări care gu-
vernează transportul internațional al mărfurilor periculoase –fiecare corespunzând unui mod de
transport: rutier, feroviar, aerian, maritim și pe căile navigabile interioare, acordând o atenție
deosebită problematicii complexe a acestora. Fiecare dintre cele cinci acorduri constituie un an-
samblu în care se întrepătrund și se integrează sub forma unor noțiuni și reguli unitare concepte
multidisciplinare, aflate în relație de interdependență.

Un merit deosebit în dezvoltarea reglementărilor transportului internațional al mărfurilor
periculoase îi revine Organizației Națiunilor Unite (ONU) care a înțeles că, în afara cooperării
internaționale, nu se pot elabora norme tehnico-juridice pentru transportul acestei categorii de
mărfuri.

Drept urmare, ONU a creat în cadrul Consiliului Economic și Social (ECOSOC), în anul
1953, Comitetul de experți pentru transportul mărfurilor periculoase, care a realizat primul set
de Recomandări în anul 1956, instrument de drept suplu care va constitui, în viitor, baza pentru
dispozițiile incorporate în acordurile modale și legislațiile naționale, punându-se, astfel, funda-
mentul cooperării internaționale în acest domeniu.

Tot în aceeași perioadă, Comitetul pentru Transporturile Interioare (CTI) al Comisiei
Economice pentru Europa (CEE) din cadrul ONU a luat inițiativa de a pregăti reglementări
standardizate pentru transportul internațional rutier și pe căile navigabile interioare al acestor
mărfuri. Organismele create în acest scop în cadrul ONU au făcut posibilă, prin regulamentele
interne și regulile de procedură ale acestora, cooperarea între state, precum și între state și orga-
nizațiile internaționale cu interes în domeniu. S-a permis și facilitat elaborarea, dezvoltarea, ac-
tualizarea și completarea dispozițiilor acordurilor privind transportul mărfurilor periculoase.
Această cooperare este cu atât mai importantă cu cât nicio țară nu deține suficiente resurse uma-
ne și materiale pentru a clasifica și stabili condiții sigure de transport pentru toate substanțele
potențial periculoase care se produc în industria mondială ca urmare a dezvoltării exponențiale a
cercetării științifice și evoluției tehnologiei în toate domeniile de activitate.

Din această cauză, în perioada actuală, în domeniul dreptului transportului mărfurilor peri-
culoase, două priorități sunt evidente: adâncirea cooperării internaţionale în dezvoltarea regle-
mentărilor specifice modale, precum şi armonizarea continuă și progresivă între dispozițiile con-
ținute în aceste reglementări.

Cooperarea internaţională reprezintă un principiu consfințit de dreptul internațional public,
iar „modalităţile de cooperare sunt numeroase şi variate şi se declină la infinit”1, inclusiv în do-
meniul reglementării transportului mărfurilor periculoase. În cazul transportului de mărfuri peri-
culoase se poate vorbi despre o cooperare asimetrică, voluntară și atipică, desfășurată în mai
multe etape.

Armonizarea continuă și progresivă a dispozițiilor reglementărilor internaționale referitoa-
re la transportul mărfurilor periculoase trebuie înţeleasă ca o relaţie de necesitate, decurgând din
realitățile și cerințele vieții economico-sociale, desfăşurată într-un proces complex şi continuu
de cooperare, asumată conștient de către state, organizaţii internaționale guvernamentale şi ne-
guvernamentale și accelerată de imperativele globalizării.

1M. Clapié, Manuel d’institutions européennes, 3e édition, Champs Université, Flammarion, 2010, p.378.
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În studiu se analizează activitatea de cooperare între state și între state și organizațiile in-
ternaționale desfășurată în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, ca organizator și promotor al
reglementărilor privind transportul mărfurilor periculoase, în scopul actualizării și armonizării
dispozițiilor între toate modurile de transport.

De asemenea, datorită mutațiilor petrecute în relațiile internaționale în ultimele decenii,
organizaţiile internaționale neguvernamentale se implică din ce în ce mai activ şi coerent în via-
ţa economico-socială şi culturală internaţională, în domeniile lor de activitate şi competenţă, in-
fluențând puternic statele în deciziile pe care acestea le adoptă.

De aceea, pe lângă contribuția importantă a statelor, lucrarea va reliefa rolul deosebit pe
care îl joacă organizațiile internaționale guvernamentale și neguvernamentale în reglementarea
transportului mărfurilor periculoase.

Ca finalitate, cercetarea încearcă să polarizeze atenţia asupra a două aspecte. În primul
rând, că nu există, pentru moment, un instrument juridic unic, la nivel mondial, care să vizeze
toate aspectele problemelor prezentate de mărfurile periculoase şi care să reglementeze unitar
transportul mărfurilor periculoase pentru toate modurile de transport, ceea ce creează adesea
confuzie în rândul expeditorilor şi transportatorilor şi ridică numeroase probleme de siguranţă.
În al doilea rând, că existenţa unor principii şi recomandări actualizate bianual pentru transportul
acestor mărfuri, elaborate de către experţi, într-un cadru organizat la nivelul ONU, pe care să le
utilizeze toate modurile de transport în propriile lor reglementări, creează premisa și asigură po-
sibilitatea armonizării continue și progresive a dispoziţiilor acestora.

În interiorul dreptului ca sistem, sistemul dreptului transportului mărfurilor periculoase re-
prezintă un grăunte de nisip, întrucât esențializează doar o parte a problematicii cu care se con-
fruntă lumea contemporană, dar, cu toate acestea, pledăm în favoarea unei analize mai aprofun-
date a acestuia în doctrina juridică. De aceea, am încercat, în lucrarea de față, o abordare siste-
matică a procesului de reglementare, întrucât „punctul inițial îl constituie înțelegerea sistemului
ca un complex de elemente în interacțiune, având un caracter organizat (nealeatoriu)”2. Cu toate
acestea, încheiem conștientizând că cercetarea ar putea prezenta unele lacune inerente unei lu-
crări de pionierat în acest domeniu în România, dar, prin stilul descriptiv-explicativ adoptat, ne-
am străduit să facilităm înțelegerea fenomenului pe care îl reprezintă transportul mărfurilor peri-
culoase în speranța că vom determina și alți cercetători să își îndrepte atenția asupra acestei pro-
blematici.

CAPITOLUL I
TEMEIUL JURIDIC AL COOPERĂRII INTERNAȚIONALE ÎN REGLEMENTAREA

TRANSPORTULUI MĂRFURILOR PERICULOASE

1.1 SFERA CONCEPTUALĂ A TERMENULUI „COOPERARE”

Cuvântul „cooperare” înseamnă muncă în comun, cooperaţie sau conlucrare, iar verbul „a
coopera” este un neologism venit în limba română pe filieră franceză.

În literatura de specialitate se constată că „termenul «cooperare» nu a fost niciodată definit
într-un tratat internațional sau într-o rezoluție a unei organizații internaționale”3. Cu toate aces-

2 L. von Bertalanffy, An Outline of General System Theory, în The British Journal for the Philosophy of Science, vol. VI,
pp.125-126, în I. Craiovan, Un posibil ghid pentru cercetarea științifică în domeniul dreptului – teze, antiteze și ipoteze, Editura
ProUniversitaria, București, 2013, p.169.
3 R. Wolfrum, Cooperation, International Law of, în Max Planck Ecyclopedia of Public International Law [MPEPIL], in Oxford
Public International Law, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-
e1427?rskey=Sv4Wvt&result=3&prd=EPIL, accesat 30.09.2013.

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/
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tea, „cooperarea internațională înflorește în domenii precum comerțul, comunicațiile, transpor-
tul, inclusiv turismul și schimburile culturale și științifice”4.

Totuși, trebuie remarcat că la nivelul Uniunii Europene principiul cooperării loiale a fost
codificat în articolul 4 (3) Tratatul privind Uniunea Europeană5, conform căruia „ în temeiul
principiului cooperării loiale, Uniunea şi statele membre se respectă şi se ajută reciproc în înde-
plinirea misiunilor care decurg din tratate”. Atât acest principiu, cât și obligația de a coopera
sunt expresii ale solidarității Uniunii, pe care Curtea de Justiție a Uniunii Europene o consideră
ca reprezentând „baza sistemului unional”6.

1.2 COOPERAREA ÎNTRE STATE – PRINCIPIU ȘI SCOP ÎN DREPTUL
INTERNAȚIONAL PUBLIC

Raporturile dintre state, precum și raporturile dintre state și organizațiile internaționale se
fundamentează pe realizarea și respectarea normelor și principiilor dreptului internațional pu-
blic7, care sunt forțe de stabilitate și coeziune axiologico-juridică în tratatele internaționale, coo-
perarea fiind o condiţie sine qua non în asigurarea păcii şi securităţii mondiale şi un principiu
fundamental de drept internaţional8. Principiile de drept internaţional au un caracter, mai întâi,
axiologic şi, după aceea, juridic ca particularizare epistemologică. Principiile, indiferent de do-
meniul în care acţionează, au un caracter deschis şi expansiv, cu manifestări de totalitate şi nu
pot fi circumscrise în limitele unor definiţii cu caracter limitativ, restrictiv şi construit.

În conformitate cu capitolul 1, art. 1, paragraful 3, ONU are ca scop „să realizeze coopera-
rea internaţională în rezolvarea problemelor internaţionale cu caracter economic, social, cultural
sau umanitar, în promovarea şi încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor funda-
mentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie”9.

Capitolul IX al Cartei este dedicat cooperării economice şi sociale internaţionale. În art.
55, „în scopul de a crea condiţiile de stabilitate şi bunăstare necesare unor relaţii paşnice şi prie-
teneşti între naţiuni, întemeiate pe respectarea principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi al
dreptului lor de a dispune de ele însele, Naţiunile Unite vor promova: (...) b. rezolvarea proble-
melor internaţionale în domeniile economic, social, al sănătăţii şi al altor probleme conexe; coo-
perarea internaţională în domeniile culturii şi învăţământului.”

Aşadar, cooperarea, fiind un principiu, nu este definită, ci exprimată ca finalitate abstractă.
Însă, „termenul «drept al cooperării» a fost dezvoltat ca o alternativă a termenului «drept al coe-
xistenţei», acesta din urmă descriind dreptul internaţional tradiţional modern. Principala trăsătu-
ră a acestui drept internaţional al cooperării este obligaţia statelor de a coopera între ele”10.

În articolul 56 se stipulează că „toţi Membrii se obligă să întreprindă acţiuni în comun şi
separat, în cooperare cu Organizaţia, pentru realizarea scopurilor enunţate în articolul 55”.

În centrul acestui sistem, se vor afla, aşa cum prevede art. 60, Adunarea Generală şi Con-
siliul Economic şi Social (ECOSOC). ECOSOC se va impune ca organism cu o responsabilitate
amplă care, în prezent, acoperă „aproximativ 70% din resursele financiare şi umane ale întregu-

4 H. Corell, Opening statement, în ***, International Law as a Language for International Relations, Published for and on
behalf of the United Nations, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 1996, p.3, disponibil la adresa
http://legal.un.org/cod/books/ IntlLawAsLanguageForIntlRelations.pdf, accesat 8.07.2014.
5 JO C 326, 26.10.2012, p. 13-390.
6 Case 6&11/69, Commission v France [1969] ECR 523, para.16.
7Dreptul internaţional public este definit în doctrina ca reprezentând „un ansamblu de principii şi norme – create pe baza acordu-
lui de voinţă al statelor – care reglementează raporturile dintre ele, precum şi raporturile dintre ele şi alte subiecte de drept inter-
naţional.” (N. Ecobescu, V. Duculescu, Drept internaţional public, Editura Hyperion, Bucureşti, 1993, p. 7 în D. Mazilu, Drep-
tul internaţional public. Curs, Ediţia a II-a, Volumul I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 87).
8 A. Năstase, B. Aurescu, C. Jura, Drept internaţional public. Sinteze pentru examen, Ediţia 5, revăzută şi adăugită, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p. 92.
9Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, în D. Mazilu, Dreptul internaţional public. Curs, Ediţia a II-a, Vol. 2, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2005, p. 235.
10 R. Wolfrum, op.cit.

http://legal.un.org/cod/books/
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lui sistem ONU11, inclusiv 14 agenţii specializate, 9 comisii „funcţionale” şi cinci comisii regio-
nale”12.

Plecând de la aceste principii de drept internațional, organismele împuternicite ale Organi-
zației Națiunilor Unite, împreună cu statele și organizațiile internaționale guvernamentale și ne-
guvernamentale au dezvoltat un set de principii generale pe baza cărora se desfășoară coopera-
rea internațională în domeniul reglementării transportului mărfurilor periculoase.

1.3 REGULAMENTUL INTERN AL CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL –
ECOSOC – PRINCIPALUL DOCUMENT PENTRU STABILIREA RELAȚIILOR OFI-
CIALE CU ONG-URILE

În conformitate cu art. 71, Consiliului Economic şi Social i se dă posibilitatea de a lua ori-
ce măsuri potrivite pentru consultarea organizaţiilor neguvernamentale care se ocupă cu proble-
me care sunt de competenţa sa. Aceste măsuri se pot aplica unor organizaţii internaţionale şi,
dacă este cazul unor organizaţii naţionale, după consultare cu statul membru al Naţiunilor Unite
interesat.

Astăzi, într-o vastă arie de domenii, precum protecţia mediului, drepturile omului, comer-
ţul, transportul, dezvoltarea etc., ONG-urile joacă un rol important şi contribuie cu expertiza lor
la succesul conferințelor şi negocierilor internaționale. Totuşi, statutul consultativ care este
acordat ONG-urilor este îngust în ceea ce priveşte domeniul de aplicare şi limitat din punctul de
vedere al conţinutului. Se poate considera că aceste organizaţii realizează numai o funcție de
asistență şi niște servicii pentru ONU, pentru că nu au drept de vot în cadrul niciunui organism.

Regulamentul intern al Consiliului Economic şi Social tratează printre altele, problematica
organizaţiilor internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale, precum și a comisiilor eco-
nomice şi a altor organisme subsidiare.

1.4 REZOLUŢIA ECOSOC 1996/31. RELAŢIA CONSULTATIVĂ DINTRE ONU
ŞI ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE

În regulamentele interne ale organelor subsidiare ale Consiliului Economic şi Social se
precizează că organizaţiile neguvernamentale, care nu sunt dotate cu statut consultativ de către
ECOSOC, pot, sub rezerva aprobării organului respectiv şi a respectării principiilor menţionate
în Părţile I şi II ale Rezoluţiei 1996/31 a Consiliului Economic şi Social13 să participe la dezba-
terile pe care acel organ le consacră oricărei probleme14.

Actuala definiţie a ONG, aşa cum a fost adoptată conform Rezoluţiei 1996/31, afirmă, de
asemenea, că „orice organizaţie de acest fel care nu este înfiinţată de către o entitate guverna-
mentală sau printr-un acord inter-guvernamental trebuie considerată a fi o organizaţie neguver-
namentală în conformitate cu aceste acorduri”.

Rezoluţia ECOSOC 1996/31 stabileşte baza legală pentru deciziile referitoare la statutul
consultativ al ONG-urilor.

11 „Prin Consiliul Economic şi Social, Forumul mondial coordonează activitatea acestor organizaţii urmărind ca în îndeplinirea
obiectivelor şi programelor lor să realizeze ţelurile fundamentale ale Naţiunilor Unite”. (D. Mazilu, op. cit., p.310)
12About ECOSOC, http://www.un.org/en/ecosoc/about/, accesat 08.06.2014.
13 Art. 13 din Mandatul Comisiei economice pentru Europa a ONU, E/ECE/778/Rev.5, Terms of Reference and Rules of
Procedure of the Economic Commission for Europe, Fifth revised edition, UN, New York and Geneva, 2009,
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/oes/mandate/Commission_Rev5_English.pdf.
14 Participarea organizațiilor internaționale neguvernamentale la lucrările reuniunilor privind transportul mărfurilor periculoase este
prevăzută în regulamentele interne ale acestora. A se vedea, spre exemplu, para. 1 (f) din Mandatul WP.15,
ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1, Report of the Working Party on its Eighty-First Session (25-27 October 2006). Addendum. Terms of
Reference and Rules of Procedure of the Working Party on the Transport of Dangerous Goods (WP.15),
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2007/ wp15/ECE-TRANS-WP15-190a1e.pdf şi art. 1 lit. c) – f),
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/ 112/Add.2, Report of the Joint Meeting of the RID Committee of Experts and the Working Party on the
Transport of Dangerous Goods on its session * held in Geneva from 15 to 18 September 2008. Addendum. Annex III Rules of
Procedure of the Joint Meeting, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2008/wp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-112a2e.pdf

http://www.un.org/en/ecosoc/about/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/oes/mandate/Commission_Rev5_English.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2007/
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CAPITOLUL II
ASPECTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL

DE MĂRFURI PERICULOASE

Vincit Prudentia Periculum15

2.1 ROLUL TRANSPORTURILOR

Transportul este considerat, în cele mai simple analize, inima comerţului, mobilităţii şi
creşterii economice şi constă în deplasarea în spaţiu de bunuri şi persoane. „Într-o formulă scurtă
şi simplistă, se poate spune că funcţia transportului (de mărfuri – n.n.) este aceea de a se ocupa
de toate activităţile care au legătură directă sau indirectă cu necesitatea de a situa produsele în
punctele de destinaţie corespunzătoare, în conformitate cu condiţionările legate de siguranţă,
rapiditate şi cost.”16

În conformitate cu noua orientare a politicii de mediu, în ultimii ani, s-a modificat şi
concepţia despre transport şi, astăzi, una dintre preocupările majore o reprezintă transportul sus-
tenabil, care trebuie „să contribuie la prosperitatea economică, bunăstarea socială, fără a pune în
pericol mediul înconjurător sau sănătatea oamenilor”17.

Prin dezvoltarea unui transport sustenabil, s-ar putea găsi soluţii viabile pentru a susţine
siguranţa şi sănătatea publică şi pentru a asigura protecţia mediului şi creşterea economică.

Cu toate că transportul maritim reprezintă coloana vertebrală a comerţului mondial, care
pune în mişcare 90% din mărfurile transportate18, pentru viitor ar trebui ca deciziile politice să ia
în considerare toate caracteristicile modurilor de transport în interdependenţa lor complexă: ae-
rian, feroviar, rutier şi pe căile navigabile interioare, activând şi sprijinind transportul
multimodal19 la nivel global, regional şi local. Totuşi, nu trebuie să se piardă din vedere faptul
că sustenabilitatea mediului înconjurător este afectată de transport prin consumul de energie ne-
regenerabilă, prin emisiile de poluanţi periculoşi şi gaze cu efect de seră, prin generarea de de-
şeuri şi prin deteriorarea habitatului natural.

2.2 SCURT ISTORIC AL TRANSPORTULUI MĂRFURILOR PERICULOSE

Activitatea de transport, aşa cum o cunoaştem astăzi, îşi are începuturile o dată cu prime-
le manifestări de viaţă economico-socială organizată, iar din punct de vedere istoric, noţiunea de
transport al mărfurilor periculoase este legată indisolubil de evoluţia producţiei de mărfuri, în
special, de cea a industriei chimice, dar şi de progresul înregistrat în ramurile conexe, care utili-
zează materii prime încadrate în această categorie.

În prezent, ca şi în epocile anterioare, importanţa activităţii economice a transporturilor
este crucială. Nu este numai încă un sector productiv în interiorul economiei globale a fiecărei
ţări cu o greutate specifică mai mare sau mai mică în cadrul acesteia, ci un „sector strategic de
primă mărime”20.

15 În J. Aeby, Dangerous Goods and others, Fifth Edition, Revised, Amended and Enlarged, Edition Lloyd Anversois, Antwerp, 1964.
16 J.J. Anaya Tejero, El transporte de mercancías. Enfoque logístico de la distribución, ediţia a 2-a, revizuită și actualizată, Ed.
ESIC, Madrid, 2015, p.17.
17 P. Koleva, Transport and sustainable development, in communications and in practice: A comparative analysis of the
strategies of three French firms, în East-West Journal of Economics and Business, Vol. XVII – 2014, no. 1.
18 A se vedea, în acest sens, A. Cabrera Cánovas, Transporte internacional de mercancías, Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), Madrid, 2011, p. 43 și R. George, Deep Sea and Foreign Going. Inside Shipping, the Invisible Industry that
Brings you 90% if Everything, Portobello Books, London, 2013.
19Contractul de transport multimodal a fost definit ca „un contract unitar pentru tot transportul de mărfuri prin cel puțin două
moduri de transport diferite.” (UNCTAD/ICC Rules for multimodal transport, published by the International Chamber of Com-
merce, Paris, 1992 în D. Mazilu, Tratat privind Dreptul Comerțului Internațional, Ed. Universul Juridic, București, 2011, p.
490).
20 G.-M. Rodríguez, F., Un paso más en el camino hacia la debida sinergia del transporte y la movilidad sostenible: aportaciones
más destacables de la Ley 2/2011, de 4 marzo, de Economía Sostenible, en relación con tal temática. Comentario de los articulos

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2008/wp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-112a2e.pdf
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Activităţile de transport sunt reglementate de dreptul transporturilor care nu reprezintă,
după specialişti, „o ramură de drept distinctă, ci doar o subramură a dreptului privat”21.

„Dreptul transporturilor reprezintă ansamblul de reglementări privitoare la activitatea
profesională organizată de transportatori, cu vehicule corespunzătoare, pentru a deplasa, pe baze
contractuale şi în condiţii legale, persoane şi/sau bunuri”22.

În condiţiile specializării şi dezvoltării fără precedent, la mijlocul secolului XX, trans-
portul internaţional de mărfuri, din care face parte şi transportul mărfurilor periculoase, a cunos-
cut o uniformizare a reglementărilor aplicabile, conform fiecărui tip specific de transport: fero-
viar, rutier, aerian, fluvial şi maritim.

Apariţia şi evoluţia reglementărilor privind transportul mărfurilor periculoase au fost o
expresie a necesităţii de a introduce ordine în transporturile care asigurau schimburile comercia-
le de materii prime, materiale, dar şi de produse şi de subproduse cu proprietăţi specifice, care
puteau pune în pericol viaţa umană şi proprietatea.

2.3 REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI
MĂRFURILOR PERICULOASE

Acordurile internaţionale la care se referă cercetarea sunt, în special, următoarele:
- Regulamentul privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe ca-

lea ferată (RID)23, Apendicele C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare –
COTIF încheiată la Berna, la 9 mai 1980. Acesta a fost precedat de Anexa I la Convenţia Interna-
ţională pentru transportul mărfurilor pe calea ferată (CIM), semnată la Roma, la 23 noiembrie
1933;

- Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor peri-
culoase (ADR), încheiat la Geneva, la 30 septembrie 195724;

- Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe
căile navigabile interioare (ADN), încheiat la Geneva, la 26 mai 2000, sub auspiciile Comisiei
Economice pentru Europa a ONU şi a Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe Rin (CCNR)25;

- Codul internaţional maritim pentru mărfurile periculoase (Codul IMDG), adop-
tat la cea de a patra Adunare Generală a Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI)26, în 1965,
pentru a reglementa transportul mărfurilor periculoase ambalate;

- Anexa 18 „Transportul în siguranţă al bunurilor periculoase” a Convenţiei Orga-
nizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI)27, semnată la 7 decembrie 1944, impune ca trans-
portul mărfurilor periculoase să fie realizat în conformitate cu Instrucţiunile Tehnice pentru
Transportul Aerian în Siguranţă al Mărfurilor Periculoase (Instrucţiunile tehnice OACI).

Aceste reglementări conţin, în mod fundamental, norme de drept public, care reglementea-
ză în general relaţiile dintre state şi părţile la contractul de transport, cu alte cuvinte, obligaţiile

93 a 106 y de las Disposiciones adicionales 3a, 4ay 6a, în B. Paredes, S.A., Comentarios a la Ley de Economía Sostenible, La Ley,
Madrid, 2011, p. 463-464, în I. G. Ríos (coord.), Estudios jurídicos Hispanos-Lusos de los servicios en red (energía,
telecomunicaciones y transportes) y su incidencia en los espacios naturales protegidos, Dykinson, S.L., Madrid, 2015, p. 498.
21Gh. Piperea, Dreptul transporturilor, Ediţia a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 1.
22 Gh. Piperea, op.cit., p. 1.
23 La care România a aderat prin Decretul nr. 100 din 28 martie 1983 pentru ratificarea unor tratate internaţionale, publicat
în B. Of. nr. 23 din 1 aprilie 1983.
24 La care România a aderat prin Legea nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea României la Acordul European referitor la
transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva, la 30 septembrie 1957, publicată în M. Of.
Nr. 136/31 mai 1994.
25 La care România a aderat prin Legea nr. 159/2008 din 26/09/2008 pentru aderarea României la Acordul european privind
transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000,
publicată in M. Of., Partea I nr. 675 din 01/10/2008.
26 La care România a aderat prin Decretul nr. 114 din 6 martie 1965 cu privire la aderarea Republicii Populare Romania la
Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale încheiată la Geneva, la 6 martie 1965,
publicat în B. Of. nr. 10 din 22 martie 1965.
27La care România a aderat prin Decretul 194/1965 pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia
Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, publicat în B. Of. Nr. 14/24 aprilie 1965.
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pe care trebuie să le îndeplinească părţile pentru a fi licit transportul mărfurilor calificate explicit
ca periculoase de către respectivele reglementări. De aceea, nu se poate ignora rolul reglementă-
rilor publice în acest domeniu și legătura dintre reglementări și răspunderea în contracte. Dacă
nu existau preocupări referitoare la siguranță, probabil că nu ar fi existat reglementări specifice
referitoare la mărfurile periculoase”28.

2.4. ISTORICUL ŞI CONCEPTUALIZAREA TERMENULUI „MĂRFURI PERI-
CULOASE”

De-a lungul mileniilor, omul a înţeles şi utilizat în mod raţional, în scopuri civile sau mi-
litare, proprietăţile diferitelor substanţe. „Preocuparea - sau fascinația - oamenilor pentru propri-
etățile nocive ale anumitor substanțe nu datează de ieri: deja în secolul I d.Hr., Pliniu cel Bătrân
preconiza portul unei măști de protecție pentru meșteșugarii care lucrau cu cinabru29 (minereu
de mercur – n.n.) sau plumb”30.

Conştientizarea şi semnalizarea pericolului pe care-l prezintă anumite substanţe pentru
om şi proprietate a început, însă, odată cu exploatarea și prelucrarea industrială a resurselor na-
turale.

În ultima decadă a secolului XIX şi în anii următori, preocupările privind reglementarea
acestor activităţi economice se intensifică, ca urmare a dezvoltării industriei chimice şi a ramuri-
lor industriale conexe acesteia, care determină o adevărată efervescenţă intelectuală în jurul su-
biectului mărfurilor periculoase şi al transportului acestora.

Transportul mărfurilor care prezentau proprietăți fizice şi chimice periculoase ridica o
lungă serie de semne de întrebare pentru toţi participanţii la aceste activităţi, de la expeditori şi
transportatori, până la societățile de asigurare şi avocaţii acestora, indiferent de modul de trans-
port utilizat pentru a le deplasa.

În deplin consens cu preocupările în acest domeniu, în anul 1910, Jules Aeby publică o
primă ediţie a cărţii sale „Marchandises dangereuses/ Dangerous Goods/ Gefaehrliche Waren”.
În 1922, în calitate de doctor în ştiinţe şi consultant chimist la Red Star Line, Anvers, acesta pu-
blica prin forţe proprii cea de a doua ediţie, actualizată, a cărţii, care reprezintă un fenomen de
gândire ştiinţifico-pragmatică, în limitele unei epoci în care eforturile sale au întâmpinat nume-
roşi factori de rezistenţă (presa ştiinţifică, fabricanţi importanţi de produse chimice31), pornind
de la constatarea că transportul mărfurilor periculoase „deşi este o problemă de importanţă ma-
joră, este foarte tare neglijată”32. Convins că „subiectul este mult prea vast pentru capacitatea
unui singur om şi ar fi fost necesară o colaborare competentă”33.

Referitor la conceptul de marfă periculoasă, acesta precizează că a utilizat „termenul „pe-
riculos” în semnificaţia sa cea mai amplă” şi că acest concept „ar putea fi definit mai aproape de
adevăr, după cum urmează: „prin mărfuri periculoase înţelegem acele mărfuri care prin ele înse-
le sau datorită circumstanţelor în care se află pot da naştere unor dificultăţi sau pot cauza acci-
dente în timpul transportului cu vaporul”34.

Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase -
ADR, la art. 1 se prevede că: „b) „mărfurile periculoase” înseamnă substanţele şi obiectele al
căror transport rutier internaţional este interzis sau este autorizat numai în anumite condiţii în
anexele A şi B”.

28 M.D. Güner- Öbzek, The Carriage of Dangerous Goods by Sea, International Max Planck Research School for Maritime Af-
fairs at the University of Hamburg, Hamburg Studies on Maritime Affairs, vol. 12, Springer, 2008, pp. 84-85.
29 Astăzi, conform dispoziției speciale 66, cinabrul nu face obiectul prescripțiilor ADR.
30 E. Stauffacher, op.cit., p. 36.
31 A se vedea J. Aeby, Marchandises dangereuses/Dangerous Goods/Gefaehrliche Waren, 2me édition, Published by the author,
Anvers, 1922, p. VII.
32 J. Aeby, op.cit., p. VI.
33 J. Aeby, op.cit., p. VI.
34J. Aeby, op.cit., pp. 33-34
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În schimb, subsecţiunea 2.1.1.1 a ADR specifică: „Clasele de mărfuri periculoase sunt
următoarele: Clasa 1 - Substanţe şi obiecte explozive, Clasa 2 - Gaze, Clasa 3 - Lichide inflama-
bile, Clasa 4.1 - Substanţe solide inflamabile, substanţe autoreactive şi substanţe solide explozi-
ve desensibilizate, Clasa 4.2 - Substanţe predispuse la aprindere spontană, Clasa 4.3 - Substanţe
care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, Clasa 5.1 - Substanţe comburante (oxidante),
Clasa 5.2 - Peroxizi organici, Clasa 6.1 - Substanţe toxice, Clasa 6.2 - Substanţe infecţioase,
Clasa 7 - Materiale radioactive, Clasa 8 - Substanţe corosive, Clasa 9 - Substanţe şi obiecte peri-
culoase diverse”, care sunt definite în funcție de proprietățile lor intrinseci.

Trecerea în revistă a celor 9 clase de mărfuri periculoase determinate prin proprietăţile
intrinseci şi riscurile potenţiale pe care le prezintă, ne arată că dinamica conceptului de marfă
periculoasă în autonomia şi eteronomia ei constitutivă nu poate fi confinată în „austeritatea unei
definiţii”35 şi că acest concept trebuie tratat ca unul pur operaţional şi metodologic, destinat re-
zolvării problemelor ridicate de această categorie de mărfuri, reglementată printr-un acord.

2.5 APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND TRANSPOR-
TUL MĂRFURILOR PERICULOASE

Problema reglementării transportului internaţional al mărfurilor periculoase pentru toate
modurile de transport s-a pus cu acuitate în anii imediat următori celui de-al Doilea război mon-
dial, când o serie peremptorie de factori tehnico-economici, politici, sociali şi de siguranță au
determinat urgentarea rezolvării acestei probleme.

Totuşi, în acea perioadă, cel mai îngrijorător lucru pentru autorităţile competente din sta-
tele de pe bătrânul continent era faptul că imensele cantităţi de mărfuri periculoase sosite în por-
turi, traversau graniţe, tuneluri, se deplasau pe drumurile publice, prin aglomeraţii urbane, prin
locuri greu accesibile, fără ca transportul rutier al acestora să fie reglementat în vreun fel.

În acest context, „conştient de nevoia imperativă de a salva vieţile omeneşti, de a proteja
integritatea mediului, şi, în acelaşi timp, urmărind să faciliteze comerţul internaţional pentru
aceste mărfuri, de care activitatea economică devine din ce în ce mai dependentă, Comitetul
pentru transporturile interioare al CEE-ONU a luat iniţiativa de a pregăti reglementări standardi-
zate pentru transportul internaţional al acestor produse – rutier sau pe căile navigabile interioare
care să se armonizeze cu cele formulate pentru transportul feroviar (încă din anul 1890)”36. În
consecință, CTI a creat un grup, cunoscut în prezent ca Grupul de lucru pentru transportul măr-
furilor periculoase (WP.15), însărcinat cu elaborarea de reglementări care să guverneze transpor-
tul rutier internaţional al mărfurilor periculoase între ţările membre CEE-ONU.

Drept urmare, Acordul european privind transportul internaţional rutier al mărfurilor pe-
riculoase (ADR) a fost încheiat în anul 1957; iar anexele sale tehnice, revizuite în anul 1967, au
intrat în vigoare în anul 1968. Romania a aderat la aceasta prin Legea nr. 31/1994 pentru adera-
rea României la acordul ADR37. În prezent, sunt 48 de state părţi contractante.

În acelaşi timp, s-a realizat un document sub auspiciile Comitetului, pentru un instrument
juridic similar - Acordul internaţional pentru căile navigabile interioare (ADN). „Deşi, până în
anul 1971, nu s-a ajuns la un acord oficial, acest proiect a fost recomandat Guvernelor şi Comi-
siilor Europene ale principalelor râuri; astfel, multe dintre prevederile sale tehnice au fost intro-
duse într-un regulament al Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe Rin care a intrat în vigoare la
1 ianuarie 1972”38.

Până să se finalizeze ADN, în anul 2000, depunând eforturi susţinute, Comitetul pentru
transporturile interioare - CTI înregistrează succese în armonizarea prevederilor acestor două
instrumente – acordul pentru transportul rutier ADR şi dispoziţiile orientative pentru transportul

35***, Nichita Stănescu. Album memorial, Editat de Viaţa Românească, Bucureşti, 1984, p. 5.
36 E/ECE/962, Three decades of the United Nations Economic Commission for Europe, United Nations, 1978, p. 127
37Lege nr. 31 din 1994 pentru aderarea României la acordul ADR, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994.
38 E/ECE/962, Three decades of the United Nations Economic Commission for Europe, United Nations, 1978, pp. 127.
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pe căile navigabile interioare - cu conţinutul existent în Regulamentele pentru transportul fero-
viar. „Această armonizare a reglementărilor europene este preludiul unei armonizări mai ample,
la nivel mondial şi pentru toate modurile de transport, pe care încearcă să o realizeze Comitetul
de Experţi al Consiliului Economic şi Social în domeniul transportului internaţional al mărfuri-
lor periculoase”.

Acordul European privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile na-
vigabile (ADN), încheiat la Geneva, la 26 mai 2000, sub auspiciile Comisiei Economice pentru
Europa a Naţiunilor Unite şi a Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe Rin (CCNR) a intrat în
vigoare la 29 februarie 2008.

România a aderat la ADN prin Legea nr. 159/26 septembrie 2008 pentru aderarea Româ-
niei la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile na-
vigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000. În prezent, Acordul ADN are 17
state părţi contractante.

Prima Convenţie Internaţională referitoare la Transportul Feroviar al Mărfurilor Pericu-
loase datează din anul 1890.

Cu ocazia celei de a 8-a revizuiri din 1980, dispoziţiile speciale ale Convenţiilor CIV39 şi
CIM40 au fost revizuite fundamental, fapt care a avut ca rezultat apariţia unei organizaţii interna-
ţionale interguvernamentale. Odată cu intrarea în vigoare la 1 mai 1985 a Convenţiei referitoare
la transportul internaţional feroviar din 9 mai 1980 (COTIF)41, a apărut Organizaţia Interguver-
namentală pentru transportul internaţional pe calea ferată - OTIF. COTIF a fost modificată sub-
stanţial ca urmare a Protocolului de la Vilnius din 3 iunie 1999, care a intrat în vigoare la 1 iulie
2006.

Acesta este singurul acord referitor la transportul mărfurilor periculoase încheiat în afara
ONU.

De asemenea, alte două organizaţii internaţionale specializate ale ONU, Organizaţia Ma-
ritimă Internaţională – OMI şi Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale – OACI au dezvoltat
tratate speciale pentru reglementarea aspectelor legate de transportul mărfurilor periculoase, res-
pectiv Codul IMDG42 şi Instrucţiunile Tehnice OACI43.

Treptat, dată fiind evoluţia convergentă a activităţilor economice care preced şi se succed
transportului, influenţa Sub-Comitetului pentru transportul mărfurilor periculoase al Consiliului
Economic şi Social a sporit, astfel încât acesta constituie astăzi fermentul principal al armoniză-
rii intermodale. Astfel, în cadrul său, se elaborează Recomandările privind transportul de măr-
furi periculoase44 care includ Regulamentul tip al ONU, suportul normativ pentru toate modurile
de transport şi anexa acestuia, Manualul de Încercări şi Criterii45.

Amendamentele la dispoziţiile Regulamentului Tip al ONU sunt adoptate în cadrul unui
ciclu de doi ani şi, la aproximativ doi ani după adoptarea acestora, ele sunt adaptate la specificul
fiecărui mod de transport şi sunt adoptate de către organismele responsabile cu reglementarea
diferitelor moduri de transport. Astfel, un set de dispoziţii de bază sunt aplicate tuturor moduri-
lor de transport şi sunt implementate pentru a nu apărea probleme la interfeţele intermodale,

39 Reguli uniforme privind Contractul de Transport Internațional Feroviar de Călători (CIV - Apendice A la Convenția COTIF),
Publicat in M. Of., Partea I nr. 538bis din 01/09/2001.
40 Reguli uniforme din 9 mai 1980 privind contractul de transport international feroviar al marfurilor (CIM),  publicat B. Of. nr.
23 din 1 aprilie 1983.
41 Decretul nr. 100 din 28 martie 1983 pentru ratificarea unor tratate internaționale, publicat în Buletinul Oficial, nr. 23 din 1 aprilie 1983.
42IMDG Code Amendment36-12, International Maritime Organisation, http://www.imo.org/
Publications/IMDGCode/Pages/Default.aspx
43http://www.icao.int/anb/fls/dangerousgoods/TechnicalInstructions/
44 ST/SG/AC.10/1/Rev.19, Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations, vol. I-II, 19th Revised
Edition, United Nations, New York and Geneva, 2015.
45ST/SG/AC.10/11/Rev.5, UN Manual of Tests and Criteria. Manual of Tests and Criteria, Fifth revised edition, United Nations,
New York and Geneva, 2009, http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/rev5/manrev5-files_e.html, cu modificările ulte-
rioare ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1- Amendment 1 to the fifth revised edition și ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2 - Amend-
ment 2 to the fifth revised edition, disponibile la adresa http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/rev5/manrev5-
amendments.html.

http://www.imo.org/
http://www.icao.int/anb/fls/dangerousgoods/TechnicalInstructions/
http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/rev5/manrev5-files_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/rev5/manrev5-
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asigurându-se o apropiere din ce în ce mai mare între dispoziţiile specifice fiecărui mod de
transport.

Recomandările privind transportul de mărfuri periculoase şi GHS sunt adresate guverne-
lor şi organizaţiilor internaţionale implicate în transportul de mărfuri periculoase.

La scară regională, Uniunea Europeană anticipează că e necesar a se realiza o „raţionali-
zare a normelor pentru transportul intermodal de mărfuri periculoase, pentru a asigura interope-
rabilitatea între diferitele moduri”, dovedind astfel că „valorile comune şi împărtăşite ale Naţiu-
nilor Unite şi UE au constituit baza pe care s-a forjat o cooperare progresivă şi intensificarea
relaţiilor dintre ele, inspirate, de asemenea, din concepţia – şi ea împărtăşită – despre multilate-
ralism şi capacitatea lor de a da răspunsuri la scală universală sau regională în faţa multiplelor
provocări şi ameninţări pe care le înfruntă comunitatea internaţională”46.

CAPITOLUL III
DREPTUL SUPLU – FACTOR ACTIV ÎN CONSTRUCŢIA ŞI APLICAREA ACOR-

DURILOR INTERNAŢIONALE PRIVIND TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICU-
LOASE

3.1 CONCEPTUL DE DREPT SUPLU

În contextul reevaluării rolului dreptului şi ştiinţei juridice, termenul „drept suplu”47 de-
semnează orice sistem de reglementare, altul decât procesul tradiţional, care implică corpuri le-
giuitoare alese democratic, care legiferează şi ale căror legi sunt, după aceea, aplicate prin in-
termediul instanţelor. Dreptul suplu cuprinde o gamă largă de activităţi, precum
autoreglementarea, principiile, recomandările, codurile sau ghidurile de bune practici, instrucţi-
unile de utilizare a unui produs, standardele etc. şi este o traducere a sintagmei „soft law”, care
pare a fi fost folosită pentru prima dată în 1930 de către Arnold McNair48.

Problematica dreptului suplu a fost recent introdusă în dezbatere în doctrina juridică ro-
mânească49, sub influenţă franceză.

Consiliul legislativ din Franța propunea, în studiul său anual din 2013, sintagma „droit
souple” (drept suplu), care a fost precedată de „droit mou” (drept moale), pe care acesta a folo-
sit-o în raportul său din 1991, „De la sécurité juridique”, pentru a face trimitere la eterogenitatea
aparatului normativ din dreptul dur50.

Vorbim astăzi despre drept suplu în măsura în care statele au consimţit să acorde „actori-
lor neomologaţi”51 dreptul de a participa la elaborarea de reglementări sau de a se
autoreglementa. Interesaţi să cultive caracterul expansiv rebel al globalizării, actorii acesteia au
înţeles, totuşi, în ultimii ani, că reprezentanții puterii statale sunt interesaţi, la rândul lor, de găsi-
rea unor metode de le a controla comportamentul lor transnaţional. În aceste circumstanţe, im-

46 A. Blanc Altemir (Dir.), Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión Europea: seguridad, cooperación y derechos
humanos, Ed. Centre d’excelléncia Europeu Jean Monnet, Universitat de Lleida, Tecnos, Universitat de Lleida, 2013, p. 63.
47 M. Duţu, Dreptul: între ipostaze teoretice şi avatarurile mondializării, Ed. Academiei Române şi Universul Juridic, Bucu-
reşti, 2014, p. 226-250, France. Conseil d’État, Etude annuelle 2013 du Conseil d'Etat - Le droit souple, Ed. La Documentation
française, Mai 2013, p. 9, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000280/index.shtml
48 Lord. A. McNair, The Function and Differing Legal Character of Treaties, în British Yearbook of International Law, 1930 în
France. Conseil d’État, Etude annuelle 2013 du Conseil d'Etat - Le droit souple, Ed. La Documentation française, Mai 2013, p.
23, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000280/index.shtml
49 M. Duţu, „Dreptul suplu”, între concept şi practică, în „Pandectele române”, nr. 6/2014,
http://www.wolterskluwer.ro/info/articole/dreptul-suplu-intre-concept-si-practica/
50 J. Richard, raportor general, J.-M. Pastor, Interview: Le droit souple: quelle efficacité, quelle légitimité, quelle normativité? În
Dalloz actualité. Le quotidien du droit, 3 octobre 2013, http://www.dalloz-actualite.fr/interview/droit-souple-quelle-efficacite-
quelle-legitimite-quelle-normativite#.VSArOfmUffI
51 A se vedea, în acest sens, A. Năstase, B. Aurescu, C. Jura, Drept internaţional public. Sinteze pentru examen, Ediţia 5, revăzu-
tă şi adăugită, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p. 3 şi C. S. Dumitrescu, M. Stoica, Sistemul organizaţiilor internaţionale guver-
namentale şi al organizaţiilor internaţionale neguvernamentale, Ed. Sylvi, Bucureşti, 2005, p.8.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000280/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000280/index.shtml
http://www.wolterskluwer.ro/info/articole/dreptul-suplu-intre-concept-si-practica/
http://www.dalloz-actualite.fr/interview/droit-souple-quelle-efficacite-
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plementarea unor elemente de drept suplu pare pentru ei o soluţie mai practică, mai uşoară, mai
flexibilă şi mai puţin costisitoare decât aplicarea legislaţiei.

În acelaşi timp, sistemul juridic coexistă cu alte sisteme: politic, social, economic şi ştiin-
ţific şi este marcat şi influenţat deopotrivă de schimbările şi mutaţiile care le marchează pe aces-
tea din urmă. În plus, ca şi în cazul celorlalte sisteme, simplificarea dreptului devine imperativă
în contextul dezvoltării cunoaşterii şi în condiţiile în care o serie de discipline tehnice, economi-
ce şi umaniste au îmbogăţit tezaurul ştiinţei prin legi, principii şi relaţii interdependente. „Printr-
o folosire raţională”, dreptul suplu „poate contribui la politica de simplificare a normelor şi spo-
rire a calităţii reglementării” şi nu este nici pe departe „marca degenerării ordinii noastre juridi-
ce, ci, pur şi simplu, semnalul adaptabilităţii sale”52. „Câteodată este util să considerăm dreptul
tradițional și dreptul suplu ca un continuum și ca o dihotomie, completându-se mai degrabă și nu
intrând în competiție unul cu celelălalt.”53 În prezent, dreptul trăieşte între două stări extreme,
sub noua împărăţie a globalizării și, de aceea, considerăm că instrumentele de drept suplu pot fi
percepute ca agenţi ai înnoirii, veritabili „fermenţi” globalizatori şi nu anti-tradiţionali, în multe
din articulaţiile ordinii juridice actuale.

Drept urmare, aditivitatea multidimensională a dreptului suplu, ne permite, în demersul
nostru metodic să prezentăm trei dintre formele sale de manifestare întâlnite în relaţia cu univer-
sul transportului mărfurilor periculoase.

(1) Principiile şi recomandările adoptate în Regulamentul tip ONU pentru a orienta,
dezvolta, armoniza şi simplifica reglementările modale internaţionale şi legislaţiile naţionale
privind transportul mărfurilor periculoase, cărora le corespunde funcţia de dezvoltare, care este
anterioară, de armonizare şi simplificare (care sunt permanente) a dispoziţiilor acordurilor;

(2) Standardele utilizate în reglementările privind transportul mărfurilor periculoase
cărora le corespunde funcția concomitentă de completare şi de substituire a normei juridice;

(3) Ghidul realizat de către reprezentanţii industriei interesate din Europa pentru in-
terpretarea şi explicitarea dispoziţiilor de securitate aplicabile mărfurilor periculoase de mare
risc cuprinse în capitolul 1.10 al RID/ADR/ADN, căruia îi corespunde funcţia de interpretare şi
explicitare a modului de aplicare a dispoziţiilor acordurilor, care se manifestă ulterior adoptării
dispoziţiilor acestora.

3.2 FUNCŢIA DE DEZVOLTARE ŞI ARMONIZARE A NORMELOR JURIDICE

În cazul transportului mărfurilor periculoase, funcţia de dezvoltare şi armonizare a nor-
melor juridice este îndeplinită de principiile şi recomandările adoptate de SCETDG, precum şi
de dispoziţiile adoptate de Reuniunea comună a RID/ADR/ADN, care constituie sistemul de re-
ferinţă pentru reglementările modale internaţionale şi legislaţiile naţionale.

Regulamentul tip are la bază Principiile directoare care „sunt un set dinamic de principii,
care poate să fie revizuit şi modificat, dacă este necesar, la fiecare ediţie viitoare revizuită a Re-
gulamentului tip al ONU”.

Principiile reprezintă un instrument eficient şi riguros de standardizare comprehensivă,
pentru fundamentarea temeinică a riscurilor potenţiale şi diverse ale mărfurilor periculoase
transportate, precum şi pentru dezvoltarea de dispoziţii corespunzătoare pentru diminuarea şi
eliminarea efectelor acestora în transportul mărfurilor periculoase.

Principiile se actualizează pentru a reflecta progresul tehnic, dezvoltarea materialelor şi
substanţelor noi şi pentru a corespunde cerinţelor unor sisteme de transport multimodale moder-
ne. Principiile şi Recomandările se adresează guvernelor şi organizaţiilor internaţionale care se
ocupă cu siguranţa şi reglementarea transportului de mărfuri periculoase.

52 M. Duţu, „Dreptul suplu”, între concept şi practică, în „Pandectele române”, nr. 6/2014,
http://www.wolterskluwer.ro/info/articole/dreptul-suplu-intre-concept-si-practica/
53 Sumudu Atapattu în C. M. Bailliet, (editor), Non-State Actors, Soft Law and Protective Regimes: From the Margins, Cam-
bridge University Press, New York, 2012, p. 11.

http://www.wolterskluwer.ro/info/articole/dreptul-suplu-intre-concept-si-practica/


16

Aşadar, ne aflăm în faţa unui set de instrumente de drept suplu, create în cadrul CES-
ONU pentru a sprijini guvernele, organizaţiile interguvernamentale şi neguvernamentale în „re-
vizuirea şi dezvoltarea reglementărilor care vor contribui la armonizarea totală a dispoziţiilor
privind transportul mărfurilor periculoase”.

Aplicarea lor în reglementarea modală poate impune, după caz, anumite modificări care
să reflecte specificul modului de transport respectiv.

Ca pârghie de îmbunătăţire a activităţii, principiile sunt o consecinţă a multiplelor inter-
dependenţe şi interacţiuni generate de globalizare, dar şi un mijloc de accelerare a armonizării
reglementărilor privind transportul de mărfuri periculoase, determinând un proces de apropiere,
de convergenţă şi osmoză a celor cinci tratate.

Recomandările ONU – prin Regulamentul tip, Manualul de încercări şi criterii şi Princi-
piile directoare care stau la baza Regulamentului tip reprezintă exemple de instrumente de drept
suplu, adoptate cu titlu de recomandare de către Comitetul pentru transportul mărfurilor pericu-
loase şi sistemul global armonizat de clasificare şi etichetare a produselor chimice din cadrul
Consiliului economic şi Social al ONU. Aceste instrumente au o dublă menire: de a dezvolta şi
de a armoniza normele juridice aplicabile în diferitele moduri de transport, din spaţii geo-
politice diferite.

Preluate prin tratate internaţionale specifice sau direct în legislaţiile naţionale, aceste in-
strumente de drept suplu îşi îndeplinesc rolul de armonizare şi dezvoltare a reglementărilor.

3.3 FUNCŢIA DE COMPLETARE ŞI SUBSTITUIRE A NORMEI JURIDICE

Funcţia de completare şi substituire a normei juridice revine standardelor în reglementa-
rea privind transportul mărfurilor periculoase. Adoptarea standardelor are ca efect „simplificarea
şi reducerea numărului de texte reglementare”54, prin sprijinul oferit politicilor publice şi prin
respectul angajamentelor internaţionale. În mod esențial, „standardizarea este un mod de a re-
zolva probleme repetate”55.

Activitatea de standardizare reprezintă un efort de consolidare – din inițiativă privată și
pe bază de voluntariat – a cunoștințelor tehnice și științifice. În prezent, activitatea de standardi-
zare are un vast domeniu de aplicare, fiind utilizată în economie, industrie și servicii, dar și în
activitățile de protecție a mediului.

Intrarea în vigoare a unui standard este stabilită pe căi diferite, în funcție de nivelul de
standardizare. „Pe plan internațional, numai recunoașterea voluntară de către state permite să i
se confere o valoare juridică standardului”56.

Reglementările aplicabile în domeniul transportului mărfurilor periculoase apelează ade-
sea la standarde pentru a rezolva problemele tehnice de detaliu, a căror abordare excede posibili-
tăților și imperativului de a asigura un standard minim de siguranță al acestui transport.

Practic, în toate cele trei reglementări aplicabile transportului interior în Europa, dar și în
Regulamentul tip al ONU se face apel la standarde. Majoritatea standardelor citate sunt standar-
de ISO, dar apar și standarde ISO-IEC, EN ISO și ASTM.

Standardele utilizate în RID, ADR și ADN sunt elaborate în cadrul organismelor mondi-
ale de standardizare –Organizația internațională pentru standardizare - ISO57, Uniunea internați-

54 O. Peyrat, C. Lelart, L’utilisation des normes volontaires dans la réglementation, în France. Conseil d’État, Etude annuelle
2013 du Conseil d'Etat - Le droit souple, Ed. La Documentation française, Mai 2013, p. 278,
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000280/index.shtml
55 V. Grey, Setting Standards, în ***, Friendship among equals. Recollections from ISO’s first fifty years, ISO, 1997, p.38, dis-
ponibil la adresa www.iso.org/iso/2012_ friendship_among_equals.pdf.
56 A. Penneau, op.cit., p. 1330.
57 ISO este o organizaţie independentă, neguvernamentală, fiind cel mai mare organism care dezvoltă standarde internaţionale pe
bază de voluntariat. În 1946, delegaţi provenind din 25 de ţări, s-au reunit la Institute of Civil Engineering din Londra şi au decis
să creeze o nouă organizaţie internaţională „care să faciliteze coordonarea şi unificarea internaţionale ale standardelor industria-
le” (***, The ISO story, http://www.iso.org/iso/home/about/the_iso_story.htm#0). (…) În 1968, ISO publică primul standard
referitor la containerele pentru transportul de mărfuri, elaborând specificaţii tehnice pentru marfă şi ambalaj. Acesta este unul

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000280/index.shtml
www.iso.org/iso/2012_
http://www.iso.org/iso/home/about/the_iso_story.htm#0
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onală pentru telecomunicații – UIT și Comisia electrotehnică internațională - CEI, dar şi în ca-
drul organizațiilor europene de profil – Comitetul european pentru standardizare – CEN , Comi-
tetul european pentru standardizare electrotehnică - CENELEC şi Institutul european pentru
standarde în telecomunicații – ETSI.

Înainte de a realiza o analiză mai detaliată, trebuie precizat că secțiunea 1.2.1 conține de-
finiții ale următorilor termeni:

„ASTM” înseamnă Societatea Americană pentru Încercări și Materiale (ASTM Interna-
tional 100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Statele
Unite ale Americii);

„EN” (standard) înseamnă un standard european publicat de Comitetul European de
Standardizare (CEN), (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles);

„ISO” (standard) înseamnă un standard internaţional publicat de Organizaţia Internaţio-
nală de Standardizare (ISO), (ISO-1, rue de Varembé, CH-1204 Genève 20);

În secţiunea 1.1.5 Aplicarea standardelor, se precizează că:
Atunci când aplicarea unui standard este cerută şi când există un conflict oarecare între

acest standard şi dispoziţiile ADR, dispoziţiile ADR au prioritate. Prescripţiile standardului care
nu intră în conflict cu ADR trebuie să fie aplicate aşa cum sunt specificate, inclusiv prescripţiile
oricărui alt standard sau ale unei părţi a unui standard citat ca referinţă în acest standard.

În ADR, sunt utilizate peste 150 de standarde: obligatorii, de referință și altele care
furnizează metode, proceduri și principii generale, caracteristici, cerințe, criterii, condiții de
transport și ambalare, care acoperă domenii de activitate diferite.

3.4 FUNCŢIA DE INTERPRETARE ŞI EXPLICITARE A MODULUI DE APLI-
CARE A NORMEI JURIDICE

Până la evenimentele din 11 septembrie 2001, Regulamentul tip şi reglementările modale
conţineau numai dispoziţii privind siguranţa mărfurilor în transport. De atunci, s-a considerat a
fi adecvat şi necesar să se analizeze securitatea transportului ca un subset al dispoziţiilor de sigu-
ranţă, fapt ce a avut ca efect includerea unor prescripţii generale privind securitatea pentru toate
mărfurile periculoase transportate peste limitele corespunzătoare celor stabilite pentru cantităţi
limitate. În acelaşi timp, au fost incluse mai multe prescripţii pentru mărfurile periculoase de
mare risc.58

Fără a intra în detalii, vom menţiona că – prin decizia Subcomitetului de experţi s-au in-
clus în Regulamentul tip al ONU, în capitolul 1.4, „dispoziţii mai stricte (...) pentru transportul
mărfurilor periculoase de mare risc”. S-a impus, practic, o regândire a condiţiilor de transport
pentru grupul de mărfuri periculoase care „au potenţialul de a cauza victime şi distrugeri în ma-
să”.

În cadrul RID/ADR/ADN, prevederile capitolului 1.4 „Dispoziţii privind securitatea” al
Regulamentului tip al ONU au fost preluate în capitolul 1.10 al fiecăruia dintre acorduri.

Dispoziţiile mai stringente aplicabile transportului acestor substanţe şi obiecte peste
anumite limite sunt justificate prin faptul că, în conformitate cu 1.10.3.1.1 RID/ADR/ADN,
„mărfurile periculoase de mare risc sunt acelea care au potenţial de a fi utilizate într-un atac te-
rorist şi care, în această ipoteză, pot produce pierderi de vieţi omeneşti, distrugeri masive sau, în
special, în cazul clasei 7, bulversări socio-economice”.

Apariţia acestor reglementări a generat o nevoie de clarificare a modului lor de imple-
mentare în activitatea practică, în condiţiile în care planurile de securitate trebuiau să acopere
întreaga operaţiune de transport (care include aici opririle necesare în timpul transportului, in-

dintre domeniile în care ISO a fost extrem de eficace, modificând astfel concepţia privind efectuarea transportului de mărfuri în
lume. (…) Scopul organizaţiei este acela de a promova dezvoltarea standardelor şi a activităţilor conexe, în scopul facilitării
schimbului internaţional de mărfuri şi servicii şi de a îmbunătăţi cooperarea în domeniul ştiinţific, tehnologic şi al economiei.
58 ***, Guiding Principles for the Development of the UN Model Regulations, 4th Version (2013), pp.7-8
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/Guiding Principles/Guiding_Principles_Rev18.pdf.
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clusiv depozitarea intermediară în vederea transbordării59), precum şi politicile de securitate,
practicile de operare, procedurile şi măsurile care să asigure că distribuirea informaţiilor conţi-
nute în planul de securitate este limitată la cei care au nevoie să le cunoască60.

În aceste condiţii, o serie de organizaţii neguvernamentale61 au decis să realizeze şi să
actualizeze, dacă este necesar, un Ghid privind securitatea transportului mărfurilor periculoase,
care să conţină „principii directoare pentru securitatea transportului interior de mărfuri pericu-
loase”, necesare pentru a facilita aplicarea dispoziţiilor din capitolul 1.10 în diferitele sisteme
economice şi juridice din cele 48 de state părţi contractante RID/ADR din Europa, Asia şi Afri-
ca de Nord.

Efortul industriei de autoreglare printr-un instrument suplu de orientare cu privire la mo-
dul în care trebuie organizată activitatea întreprinderilor implicate în transportul mărfurilor peri-
culoase de mare risc a reprezentat o soluţie viabilă pentru o problemă critică pentru autorităţile
competente naţionale, dar şi pentru organizaţiile interguvernamentale implicate în reglementare
şi control.

Interpretând şi explicitând modul de aplicare al reglementării, oferind soluţii operaţiona-
le, reprezentanţii industriei au realizat un instrument post-normativ care previne o imixtiune –
care prezenta potenţialul de a deveni excesiv de constrângătoare din partea diverselor autorităţi
competente din statele părţi contractante. Practic, au evitat „dilema” privind „legitimitatea măsu-
rilor aplicabile societăţii civile”62.

3.5 INCIDENŢA ELEMENTELOR DE DREPT SUPLU ASUPRA ACORDURI-
LOR MODALE ŞI LEGISLAŢIILOR NAŢIONALE REFERITOARE LA TRANSPOR-
TUL MĂRFURILOR PERICULOASE

Analizând apariţia şi evoluţia conţinutului acordurilor privind transportul mărfurilor pe-
riculoase, distingem mai multe etape.

1. Etapa de pionierat, începe la sfârşitul secolului XIX şi continuă până la sfârşitul
celui de al doilea război mondial, când apar reglementări naţionale şi primele reglementări in-
ternaţionale aplicabile transportului feroviar şi transportului pe una dintre căile navigabile inte-
rioare europene – Rinul. Această perioadă e marcată de revoluţia industrială şi de apariţia de
specializări noi în activitatea economică. Dacă, în viziunea autorităţilor competente, în acea
epocă, produsele inflamabile şi explozibilii par a constitui principala problemă de reglementat,
existau voci care afirmau necesitatea unei clasificări adecvate a tuturor produselor chimice şi a
obiectelor care le conţin.

2. Etapa precontractuală, de după cel de-al doilea război mondial, marcată de explo-
zia fără precedent a dezvoltării umanităţii şi de efervescenţa din anii 50 cu privire la necesitatea
creării unor reglementări specifice fiecărui mod de transport. În situaţia redefinirii sistemului
relaţiilor internaţionale, se caută soluţii juridice pentru problema fierbinte pe care o reprezintă
transportul substanţelor periculoase şi a obiectelor care conţin astfel de substanţe. În anul 1957,
este deschis spre semnare ADR, care va intra în vigoare în anul 1968, împreună cu anexele sale.

După cel de-al Doilea război mondial, „numărul statelor s-a multiplicat de trei ori,
ajungând de la aproximativ 60 în 1945, la 191 în 2005. Problema petrolului a trecut, în mod
natural, de la o afacere de politică internă a câtorva puteri coloniale şi ţări dezvoltate, la o miză
geopolitică majoră, de pe plan local pe plan mondial, via multiplicării actorilor şi creşterii
interdependenţelor între, pe de o parte, statele consumatoare, producătoare şi exportatoare şi, pe

59 A se vedea, în acest sens, para. 1.10.3.2.2 (c), precum şi definiţia „transport” din secţiunea 1.2.1.
60 Reglementarea detaliată a cerinţelor minime privind planurile de securitate este conţinută la 1.10.3.2 din RID/ADR/ADN.
61 Ghidului privind securitatea transportului mărfurilor periculoase, Ianuarie 2013, p.2
http://www.arr.ro/files/transport/transport%20marfa/ADR/ghid_de_securitate_transp_marfuri_periculoase.pdf
62 C. M. Bailliet (editor), Non-State Actors, Soft Law and Protective Regimes: From the Margins, Cambridge University Press,
New York, 2012, p. 9

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/Guiding
http://www.arr.ro/files/transport/transport%20marfa/ADR/ghid_de_securitate_transp_marfuri_periculoase.pdf
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de altă parte, companiile petroliere internaţionale, naţionale şi companiile private mai
modeste”63.

3. Etapa contractuală restrânsă. În primă fază, între anii 1960 – 1979, prestigiul de
care se bucură transportul feroviar şi reglementarea aplicabilă acestuia (RID) generează o influ-
enţă puternică asupra dezvoltării ADR. Stimulate şi de nevoia de a coopera tot mai strâns, statele
din Vestul Europei devin toate părţi contractante la aceste acorduri. Datorită divergenţelor poli-
tice Est-Vest nu se poate ajunge la o reglementare uniformă pentru căile navigabile interioare,
iar Comisia pentru Navigaţia pe Rin şi Comisia Dunării funcţionează separat.

Într-o a doua fază a acestei etape, începând cu anii 80, reglementările modale internaţiona-
le încep să ţină cont de activitatea Comitetului de experţi pentru transportul mărfurilor pericu-
loase. Unele state estice, inclusiv România, aderă la RID.

4. Etapa reinternaţionalizării şi armonizării reglementărilor modale cu Regulamen-
tul tip al ONU. După căderea cortinei de fier şi schimbarea axei de orientare politico-economică
a ţărilor fostului bloc comunist, renăscute din structuri societale în descompunere, de la Răsărit
la Apus, începând cu 1990, acestea simt nevoia aderării la instrumentele juridice care reglemen-
tează transportul internaţional al mărfurilor periculoase. Valurile de aderări sunt determinate şi
de intenţiile de integrare în blocul comunitar.

Evenimentul marcant este semnarea ADN-ului, la data de 26 mai 2000, pentru că, după
aproape 50 de ani de aşteptare, există câte o reglementare aplicabilă fiecărui mod de transport în
ceea ce privește mărfurile periculoase. Începând cu 2001, structura de bază a Regulamentului tip
apare şi în ADR, RID şi Codul IMDG, Instrucţiunile tehnice OACI. Atacurile teroriste determi-
nă reconsiderarea modului în care sunt alcătuite normele privind siguranța și securitatea.

Scopul acestui capitol este de a reflecta modul cum şi când recomandările conţinute în
Regulamentul tip al ONU au început să influenţeze elaborarea dispoziţiilor modale şi legislaţiile
naţionale, acţionând ca instrumente de drept suplu.

Astăzi, se poate afirma că SCETDG generează modificările principale pentru diferitele
reglementări privind mărfurile periculoase. Deşi acest Comitet a fost înfiinţat în 1953, rolul său
de filon al majorităţii modificărilor la reglementările modale şi naţionale privind transportul
mărfurilor periculoase, a devenit, într-adevăr, pe deplin exploatat numai în ultimii douăzeci şi
cinci de ani.

Dacă, la ora actuală, se face o sinteză a modului în care se reflectă principiile şi reco-
mandările ONU la nivelul acordurilor RID/ADR/ADN se poate constata că:

- Principiul „general” referitor la definiţii, pregătire profesională, securitatea trans-
portului se găseşte în Partea 1, atât a Regulamentului tip, cât şi a RID/ADR/ADN. În plus, în
RID/ADR/ADN, se găsesc obligaţiile participanţilor.

- Principiul „clasificare” care prevede aplicarea unor proceduri detaliate privind
clasificarea substanţelor (inclusiv amestecuri şi deşeuri) şi obiectelor pentru toate clasele se gă-
seşte în Partea 2, atât a Regulamentului tip, cât şi în Partea 2 a RID/ADR/ADN.

- Principiul „identificare” referitor la „Lista mărfurilor periculoase” şi cantităţile
limitate şi exceptate se găseşte atât în Partea 3 a Regulamentului, cât şi în Partea 3 a
RID/ADR/ADN.

- Principiul „utilizarea ambalajelor”, referitor la dispoziţii privind ambalarea, in-
clusiv cisternele şi recipientele sub presiune se găseşte atât în Partea 4 a Regulamentului tip al
ONU, cât şi în Partea 4 a RID/ADR/ADN.

- Principiul „proceduri de expediere” (marcare, etichetare şi documentare) se gă-
seşte atât în Partea 5 a Regulamentului tip al ONU, cât şi în Partea 5 a RID/ADR/ADN. În plus,
în RID/ADR/ADN, sunt incluse „instrucţiunile scrise”, necesare pentru situaţii de urgenţă.

- Principiul „prescripţii privind construcţia, încercarea şi omologarea” pentru toate
tipurile de ambalaje se găseşte atât în Partea 6 a Regulamentului tip, cât şi în Partea 6 a
RID/ADR/ADN.

63 Ph. Sébille-Lopez, Géopolitiques du pétrole, Ed. Armand Colin, Paris, 2006, p. 7.
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- Principiul „operaţiuni de transport” referitoare la stivuire şi separare se găseşte
atât în Regulamentul tip, cât şi în RID/ADR/ADN în partea 7.

În concluzie, Recomandările adoptate bianual de către Sub-comitetul de experți pentru
transportul mărfurilor periculoase reprezintă fondul principal al modificărilor adoptate în edițiile
ulterioare ale acordurilor modale.

Numărul mare al standardelor încorporate în acordurile modale, diversitatea problemelor
tehnice pe care le abordează, uneori în detaliu, și care toate au influență asupra siguranței trans-
porturilor de mărfuri periculoase ilustrează, de fapt, complexitatea prescripțiilor tehnice conținu-
te în aceste acorduri. De asemenea, trebuie reliefată contribuția majoră pe care o au standardele
la simplificarea acordurilor, deoarece, în lipsa acestora, toate clauzele tehnice, prevăzute în aces-
tea ar fi trebuit să fie formulate ca prescripții tehnice în acorduri. Acestea ar fi trebuit actualizate
în permanență, datorită progresului tehnico-științific, ceea ce ar fi presupus costuri semnificative
din punct de vedere financiar, dar și din punctul de vedere al resurselor umane implicate. Prin
utilizarea standardelor, în acorduri se creează un mecanism flexibil de aplicare, cu perioade
tranzitorii adecvate, care permit eliminarea unui număr semnificativ de prescripții tehnice deta-
liate.

Aplicarea ghidurilor de bune practici, în mod voluntar, de către cei interesați ușurează, în
același timp, și activitatea autorităților competente, care ar fi trebuit să elaboreze norme de apli-
care a acelor reglementări.

CAPITOLUL IV
TERMINOLOGIA – FACTOR DETERMINANT ÎN ARMONIZAREA DISPOZIŢIILOR

ACORDURILOR INTERNAŢIONALE PRIVIND TRANSPORTUL MĂRFURILOR
PERICULOASE

4.1 ARMONIZAREA TERMINOLOGICĂ – ETAPĂ OBLIGATORIE PENTRU
ARMONIZAREA MULTIMODALĂ

Una dintre metodele posibile de construire a sintezei în drept este „armonizarea”, care
prezintă avantajul de a promova „o concepţie tolerantă şi pluralistă a dreptului”64 şi care se con-
turează ca „opus al fragmentării ca urmare a aspiraţiei de a afirma interesele colective ale uma-
nităţii”65.

Conceptul de armonizare continuă și progresivă, pe care îl propunem aici, presupune
orientarea şi reglementarea transportului mărfurilor periculoase potrivit nevoilor de siguranţă şi
de facilitare a comerţului. Armonizarea multimodală a reglementării transportului mărfurilor
periculoase este unanim acceptată ca una din treptele obligatorii şi necesare, pentru că regulile
aplicate unui mod de transport individual sunt greu de urmărit în logica celorlalte moduri şi, din
această cauză, există un potenţial de impact negativ grav asupra siguranţei şi comerţului. Anali-
za accidentelor a demonstrat că potenţialul de confuzie în interpretarea dispozițiilor poate pro-
duce accidente66.

O primă etapă obligatorie de parcurs pentru armonizarea dispoziţiilor o constituie armo-
nizarea terminologică şi, din această cauză, considerăm că prezentarea problematicii referitoare
la terminologie ca ştiinţă, urmată de o particularizare referitoare la terminologia utilizată în
transportul mărfurilor periculoase, va suscita interesul juriştilor şi lingviştilor deopotrivă. „Drep-

64 M. Delmas-Marty, Trois défi pour un droit mondial, Éditions du Seuil, Paris, 1998, p.104, în M. Duţu, Dreptul: între ipostaze
teoretice şi avatarurile mondializării, Ed. Academiei Române şi Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p.48.
65 Cecilia M. Bailliet (editor), Non-State Actors, Soft Law and Protective Regimes: From the Margins, Cambridge University
Press, New York, 2012, pp.4-5.
66 Interpretarea reprezintă, de altfel, un subiect permanent pe ordinea de zi a reuniunilor legate de negocierea acestor acorduri.
Mai mult, în cazul ADN, chiar pe site-ul UNECE există o secţiune dedicată acestei activităţi. Interpretations
http://www.unece.org/trans/danger/ publi/adn/interpretations.html.
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tul este o profesie a cuvintelor şi, cu toate acestea, în vasta mare a cercetării juridice, atenţia
acordată limbajului reprezintă un fir de nisip”67.

4.2 CONSIDERAŢII TEORETICE CU PRIVIRE LA TERMINOLOGIE

Termenul „terminologie” a fost conceput de Christian Gottfried Schütz (1747-1832),
profesor de poetică şi retorică la Jena, din cuvântul latin medieval terminus „cuvânt, expresie” şi
grecescul „-logia” şi însemna „care vorbeşte despre, care abordează ceva”. Folosind cuvintele
pentru a crea ordinea juridică, dreptul tinde să ignore problematica limbajului său specializat,
deşi – cu intermitenţe – nevoia de analiză şi cercetare a acestor aspecte revine.

În doctrină se remarcă faptul că dificultatea pentru ştiinţa juridică rezidă în faptul că vor-
bitorii competenţi în domeniul drepturilor, obligaţiilor şi a tot ce se include în instituţiile de
drept public sau privat, utilizează termenii fără a-i defini înainte şi pornind numai de la semnifi-
caţia lor cea mai uzuală: apoi, în domeniul juridic nu există numai ştiinţă, ci şi cotidian, de unde
se preiau semnificaţiile care rezultă din textele legale, din interpretările jurisprudențiale şi co-
municarea socială cea mai generală.

Ştiinţa terminologiei poate fi definită ca „ştiinţa care studiază structura, formarea, dez-
voltarea, utilizarea şi managementul terminologiilor (adică un set de denominaţii care aparţin
unui limbaj specializat) în diverse domenii de studiu”68.

Teoria generală a terminologiei este o disciplină ştiinţifică care a fost dezvoltată plecând
de la practică pentru scopuri practice69.

„Crearea unei terminologii presupune înţelegerea conceptualizării care stă la baza cu-
noaşterii umane implicate în acel domeniu. Pentru că activitatea terminologică abordează limba-
jul specializat într-un anumit domeniu al cunoaşterii (adică un domeniu ştiinţific), conceptul ar
trebui privit ca o unitate de cunoaştere.”70

Faţă de studiul terminologiei juridice în general, studiul terminologiei aplicabile trans-
portului mărfurilor periculoase presupune o dificultate suplimentară pentru realizarea unei cer-
cetări pertinente: „ciocnirea terminologiilor”71, intersecţia în normele tehnice, a structurilor lo-
gice şi modurilor de reprezentare (weltanschauung-uri) forjate în timp, în domenii diferite ale
diverselor ştiinţe: fizică, chimie, matematică, ştiinţa materialelor, construcţia de maşini, medici-
nă, drept, semiotică etc.

Terminologia transportului mărfurilor periculoase trebuie analizată în contextul specific
al acordurilor specializate şi dificultatea principală cu care se confruntă negociatorul în elabora-
rea instrumentului juridic urmează a se răsfrânge în cascadă la toate nivelurile subsidiare conse-
cutive ale aplicării acestuia. Este de fapt un domeniu în care se produce o „ciocnire a terminolo-
giilor” provenind din științele exacte, tehnică și drept.

Aşa cum între ştiinţe nu există graniţe ferme şi, uneori, pentru a se depăşi unele carenţe
ale teoriilor specifice este necesar să se treacă dincolo, în domenii conexe, aprioric diferite,
abordarea interdisciplinară este vitală pentru cercetarea juridică, pentru că ea facilitează inter-
pretarea normei şi, implicit, aplicarea ei. „Ceea ce împiedică înţelegerea nu este limbajul, ci
conceptele juridice care sunt exprimate prin limbaj”72. Exprimată în alţi termeni, această dilemă
a opacităţii sensului conceptelor juridice primeşte următorul diagnostic: „problema în drept este
că unele cuvinte par că sunt semne explicite, semne guvernate de convenţii universal acceptate.

67 D. Melinkoff, The Language of the Law, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, 1963, p. VII, în A. Stoichiţoiu-Ichim,
Semiotica discursului juridic, ediţia a II-a, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006
68 D. Protopopescu, op.cit., p. 11
69 H. Felber, Terminology Manual, General Information Programme and UNISIST, UNESCO, INFOTERM, Paris, 1984, p.97
70 ISO 704:2009 (E) - Terminology work – Principles and Methods
71 M.D. Stanciu, Is Terminological Harmonization a Necessity in the Transport of Dangerous Goods?, p. 84, intervenţie în ca-
drul Chemical Transport Safety, CST 2014, Viena, 6-7 octombrie 2014,
http://www.biotechindustry.at/DE/fcio/Schwerpunktthemen/ Gefahrgut_TUIS/Gefahrguttransport/CST2014_DE.aspx
72 B. Jackson, Making Sense in Law, Deborah Charles Publications, Liverpool, 1995, p.117.

http://www.unece.org/trans/danger/
http://www.biotechindustry.at/DE/fcio/Schwerpunktthemen/


22

De fapt, acestea sunt false-friends – cuvinte guvernate de un cod ascuns, care îi este cunoscut
numai iniţiatului”73.

“Termenul este un element al unei terminologii sau al unui limbaj specializat, reprezen-
tând denumirea cunoştinţelor din acest domeniu. Termenii sunt unităţi ale cunoaşterii cu un con-
ţinut stabil”74.

Asigurând explicitarea termenului prin stabilirea relaţiei esenţiale dintre acesta şi con-
ceptul pe care îl exprimă, definiţia reprezintă o activitate naturală care răspunde unei nevoi soci-
ale primordiale, aceea de a se face înţeles şi de a înţelege. În contextul actelor juridice, definiţia
stabileşte şi actualizează legătura dintre concept şi termen, asociind două sfere gnoseologice,
altfel independente şi încadrându-le în sfera conceptuală, stabilindu-le locul într-o ierarhie.

Relaţia biunivocă dintre termen şi concept este, uneori, laxă, iar „traducătorii de termino-
logie juridică sunt obligaţi, în consecinţă, să practice dreptul comparat”75.

Nici legiuitorul român nu este străin de preocuparea pentru coerenţa terminologică, aşa
cum reiese din art. 8 al Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elabora-
rea actelor normative: „Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără di-
ficultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu încărcătură afectivă.
Forma şi estetica exprimării nu trebuie sa prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea dispo-
ziţiilor.” Aşa cum s-a indicat în doctrină, redactarea este „subordonată dezideratului înţelegerii
cu uşurinţă a textului de către destinatarii acestuia”76.

Acordurile tehnice specializate, precum ADR, RID şi ADN, conţin norme tehnice apli-
cabile unui public al cărui nivel de specializare diferă. Textul juridic include elemente provenite
din mai multe domenii ştiinţifice, iar terminologia specifică acestor domenii trebuie armonizată
pentru a facilita aplicarea reglementării şi a stimula activitatea de transport.

Activitatea de interpretare, amendare, modificare şi armonizare a dispoziţiilor deja exis-
tente în acordurile modale privind transportul mărfurilor periculoase, precum şi proiectele de
amendamente noi propuse spre negociere permit o treptată adaptare a dispoziţiilor respective la
progresul tehnico-ştiinţific constituind, în acelaşi timp, un feedback al activităţii practice, pre-
cum şi alinierea dispoziţiilor reglementărilor respective. Chiar dacă avem de a face cu definiţii
convenţionale sau terminologice, în cazul definiţiilor din acordurile privind transportul mărfuri-
lor periculoase, se manifestă o presiune din sfera conceptuală tehnică sau ştiinţifică – a realităţii
pe care textul juridic vine să o reglementeze.

4.3 PARTICULARITĂŢI ALE LIMBAJULUI UTILIZAT ÎN DOMENIUL
TRANSPORTULUI MĂRFURILOR PERICULOASE

Sistemul conceptual existent într-un moment istoric, este determinat de suma evoluţiilor
ştiinţifice, tehnice, dar şi politice, care se manifestă în cadrul relaţiilor internaţionale a căror re-
glementare este asigurată prin instrumentul juridic la care facem referire.

Am realizat o explorare a definiţiilor incluse în acorduri cu un exemplu relevant: „trans-
portul”.

Elaborarea ADR a necesitat introducerea unei definiţii, care să delimiteze activitatea de
transport al mărfurilor periculoase în raport cu celelalte activităţi care o preced sau o urmează în
lanţul de distribuţie şi să includă în câmpul conceptual al transportului perioadele în care vehicu-
lul nu se află în mişcare.

Trebuie, totuşi, menţionat că termenul „transport” din ADR este definit substanţial şi in-
dependent faţă de contractul de transport.

73 S. Tiefenbrun, Decoding International Law. Semiotics and the Humanities, Oxford University Press, New York, Oxford, 2010, p.28.
74 A. Bidu-Vrănceanu (Coord.), Lexic comun, lexic specializat, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2000, p.66
75 G.-R. de Groot, C.J.P. van Laer, Bilingual and Multilingual Legal Dicitionaries in the European Union. A critical
Bibliography, Maastricht, 15 May 2005, f p.2, http://arnop.unimaas.nl/show.cgi?fid=3130
76 L. Dragne, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p.53
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O altă problemă, care ar trebui clarificată, în viitor, cu privire la textul propriu-zis al
Acordului priveşte alineatul c) al articolului 1, unde „transportul internaţional” este definit
realizându-se „prin intermediul vehiculelor definite la punctul a)” al aceluiaşi acord, în timp ce
definiţia „transport” de la secţiunea 1.2.1 din Anexa A a ADR se referă şi la „timpul în care
mărfurile periculoase se află în vehicule, cisterne şi containere”. Definiţiile cisternei şi containe-
rului diferă de cea a vehiculului. Drept urmare, ar trebui să se reformuleze definiţia, de lege
ferenda, în aşa fel încât să se elimine contradicţia existentă, ori alineatele a) şi c) ale articolului 1
al acordului propriu-zis să se modifice pentru a se referi şi la „cisterne şi containere”.

Dificultatea majoră în realizarea oricărui amendament la alineatele a) şi c) ale articolului
1 ale acordului constă, însă, în faptul că orice amendament adus textului acordului în sine nece-
sită unanimitate pentru a fi adoptat şi necesitatea ratificării.

Fără a avea intenţia de a realiza aici o lucrare de lingvistică comparată, precizăm că în
română, ca şi în franceză, se foloseşte un singur termen – „transport”, însă în limba engleză se
utilizează la art. 1, lit. (c) din Acordul propriu-zis termenul „transport”, iar în definiţia de la
1.2.1 termenul britanic „carriage”. În cuprinsul acordului în engleză, are preponderenţă utiliza-
rea termenului „carriage”, cu excepţia sintagmelor fixe, sudate şi formate cu ajutorul cuvântului
„transport” – spre exemplu, „Transport index (...) for class 7 material” (Indicele de transport
pentru materialul din clasa 7), „Transport unit” (Unitate de transport), „transport operation”
(operaţie de transport), „transport document” (document de transport). Explicaţia concurenţei
dintre cei doi termeni care sunt sinonimi este de natură istorică, reprezentanţii Marii Britanii im-
punând folosirea termenului „carriage”.

Acelaşi tip de ambiguitate în legătură cu utilizarea termenilor există şi în legislaţia româ-
nească referitoare la transport în privinţa termenilor „marfă”, „bun” şi „produs” şi, din această
cauză, vom realiza în continuare, o scurtă analiză cu privire la acest subiect.

Pentru a decela între termeni, nu vom face apel la abundenta literatură din domeniul eco-
nomic sau din transporturi, însă ne vom referi la „Dicţionarul explicativ al limbii române” care
înregistrează uzul comun al cuvintelor în speţă. Aici, „marfă” este definit ca „produs al muncii
destinat schimbului prin intermediul vânzării-cumpărării” şi acesta este termenul care, în opinia
noastră, trebuie utilizat, deşi în situaţia existenţei unui contract de vânzare-cumpărare, transpor-
tul „reprezintă o activitate accesorie”, „contractul de transport este un act juridic principal, un
act autonom, neinfluenţat de dispoziţiile raportului juridic fundamental”77. Ambele contracte
urmăresc acelaşi scop: livrarea mărfii la destinatar. De aceea, obiectele sau substanţele prezenta-
te la transport ca urmare a unui contract comercial de vânzare-cumpărare sunt deja, în virtutea
actului juridic principal „mărfuri”, în momentul executării contractului de transport. „Topirea
dreptului comercial în dreptul civil”78 a amplificat, deci, o confuzie de planuri deja existentă în
dreptul transporturilor. Analiza acestor termeni indică o lipsă de coerenţă în terminologia adop-
tată în materie comercială, care ilustrează incapacitatea de coordonare din partea autorităţilor
competente. Considerăm că, de lege ferenda, un efort în vederea unei armonizări terminologice
ar fi binevenit, pentru că, chiar dacă nu va face neapărat, lumea mai bună, va scădea din „impo-
zitul de hârtii”79 pe care trebuie să îl plătească contribuabilul – indiferent de ţară sau nivel de
dezvoltare al acesteia. Un criteriu care va trebui luat în considerare în evoluţia viitoare a regle-
mentărilor din acest domeniu este şi coerenţa în raportul terminologie – evoluţie a limbii. Din
punct de vedere etimologic, „bun” este termenul moştenit din latină, iar „marfa”, ca „produs al
muncii destinat vânzării cumpărării”, este un cuvânt care provine din limba maghiară. Aşadar, el
apare în limbă în contactul cu populaţiile migratoare şi se menţine ca atare până în prezent80.
Având în vedere că termenul „marfă” are inclusiv derivate în uz (ex.: mărfar), este necesar, de

77 O. Crauciuc, Capitolul VIII. Contractul de transport (art. 1955-2008) în M. Uliescu (coord.), Noul Cod civil. Studii şi comentarii.
Volumul III. Partea a II-a. Cartea a V-a (art. 1650-2499). Contracte speciale. Garanţii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 279.
78 D. Mazilu, România săraca ţară bogată, Editura Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2013, p. 69.
79 M. Duţu, Smart regulation. Simplificarea legislatiei si a actiunii administrative, Editorial publicat in revista Pandectele Ro-
mane nr.12/2014, http://blog.wolterskluwer.ro/2015/02/ smart-regulation-simplificarea-legislatiei-si-a-actiunii-administrative/.
80 A se vedea, în acest sens, şi exclamaţia argotică „Marfă!”.
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lege ferenda, să se renunţe la aplicarea teoriei moniste şi să se revină la reglementarea separată a
actelor şi faptelor de comerţ din respect pentru cultura şi istoria română şi efortul de codificare
realizat în perioada lui Al. I. Cuza81.

Ajungând la sfârşitul prezentării succinte a câtorva probleme referitoare la terminologia
utilizată în domeniul transportului mărfurilor, vom întreprinde un excurs critic asupra conţinutu-
lui al.1 art. 1996 din Noul Cod civil, care prevede că „expeditorul care predă pentru transport
bunuri periculoase, fără să informeze transportatorul în prealabil, îl va despăgubi pe acesta pen-
tru orice pagube cauzate de natura periculoasă a transportului” şi reglementează o răspundere
presupus specifică a expeditorului care prezintă la transport „bunuri periculoase”. Sintagma
„bunuri periculoase” nu este definită în Codul civil, iar în cadrul RID/ADR/ADN există o defi-
niţie a mărfurilor periculoase, pe care o reiterăm: „Mărfuri periculoase înseamnă substanţele şi
obiectele al căror transport este interzis conform ADR sau este autorizat în condiţiile prevăzute
de acest acord”. Am repetat definiția pentru a reliefa importanţa existenţei unei terminologii ar-
monizate şi coerente. De asemenea, trebuie menţionat că anexele A şi B ale acordului ADR se
aplică şi transportului rutier naţional de mărfuri periculoase, în conformitate cu Legea nr.
333/2007.

Totodată, subsecţiunea 1.4.1.3 ADR şi Legea nr. 333/2007 prevăd că „Prescripţiile de la
1.2.1, 1.4.2 şi 1.4.3 referitoare la definiţiile participanţilor (inclusiv expeditorul – s.n.) şi, respec-
tiv, la obligaţiile lor, nu trebuie să afecteze prevederile legii interne referitoare la consecinţele
juridice (răspundere penală sau civilă etc.), care se nasc din faptul că participantul în chestiune
este, spre exemplu, o persoană juridică, persoană fizică autorizată, funcţionar sau angajator.”
Chiar dacă, în condiţiile art. 140 al Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil, „dispoziţiile actelor internaţionale ratificate de România în dome-
niul transporturilor prevalează asupra dispoziţiilor Codului Civil”, problema care se ridică este
dacă, pentru transportul rutier, legiuitorul a avut sau nu în vedere „mărfurile periculoase” defini-
te în ADR, ţinând cont de diferenţa terminologică şi de faptul că nu există nicio trimitere la vreo
normă specială. „Părțile unui contract pot, de aceea, să introducă dispoziții dintr-o reglementare
(privind transportul mărfurilor periculoase – n.n.) într-un contract, chiar dacă scopul menționării
acestora nu are legătura directă cu distribuirea riscurilor între părți.”82 Însă, „pentru a stabili
obligațiile ce revin contractanților, trebuie să stabilim conținutul contractului, să interpretăm
clauzele contractuale, în situația în care aceste clauze sunt insuficient de clar determinate de le-
ge”83.

Recapitulând, constatăm că avem o normă – Codul civil – care afectează în mod direct
distribuţia riscurilor între părţi şi o serie de acte normative (ADR pentru transportul rutier inter-
naţional, Legea nr. 333/2007 pentru transportul rutier naţional) cu un puternic caracter tehnic,
care conţin norme de drept public şi reglementează relaţiile dintre state şi părţile la contractul de
transport al mărfurilor calificate explicit ca periculoase, prin stabilirea unei serii de cerinţe şi
standarde, care determină o redistribuire a riscurilor între părți.

Fără a intra în detalii, vom observa însă că, în limbile oficiale ale acordurilor menţionate
anterior, aceste mărfuri sunt desemnate prin termenii „dangerous goods” (în limba engleză) şi
„marchandises dangereuses” (în limba franceză). În limba engleză, limbajul comun utilizează
substantivul cu formă de plural „goods” cu primul sens de mărfuri (merchendise)84. În limba
franceză, „marchandise” desemnează ceea ce se vinde şi se cumpără85. Aşadar, atât în franceză,

81 D. Mazilu, Gestionarea unor importante domenii economice şi sociale contrar intereselor poporului român, în D. Mazilu,
România săraca ţară bogată, Ed. Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Bucureşti, 2013, p. 75.
82 Jackson, Dangerous Cargo – A Legal Overview, în Maritime Movement of Dangerous Cargoes - Public Regulations Private
Liability, Papers of One Day Seminar (1981), în M.D. Güner-Özbek, op.cit., p.49.
83 V. Stoica, Drept civil. Contracte speciale, Vol. I, Ediția a II-a, Universul Juridic, București, 2009, p. 58.
84http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/good
85http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/marchandise/49382?q=marchandises#49288

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/good
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cât şi în engleză, utilizarea substantivelor la plural trimite la marfă și ilustrează tendința de uni-
formizare care devine „unanimă în materie de transport internațional”86.

În română, terminologia adoptată pentru traducerea acordurilor şi a instrumentelor juri-
dice elaborate în consecinţă, a fost de la bun început inconsistentă. Legislaţia din România pen-
tru aviaţie se referă la „bunuri periculoase” – traducând greşit, printr-un termen specific legii
civile a epocii, termenul existent în limba engleză „dangerous goods”, în timp ce toate celelalte
moduri de transport utilizează termenul „mărfuri periculoase”.

E necesar, în consecinţă, un prim efort de simplificare şi armonizare a legislaţiei aplica-
bile în domeniu prin stabilirea unui format unic. Această măsură de armonizare terminologică
este cu atât mai necesară acum, când în contextul Cap. VIII Contractul de transport din Noul
Cod civil, doctrina observă că „sub aspectul terminologiei folosite (...) termenul de „mar-
fă”/„mărfuri” este înlocuit cu „bunuri”, deşi convenţiile internaţionale preferă în general terme-
nul mărfuri”87. La rândul nostru, ne vom permite o completare: termenul „marfă” apare, totuşi,
în câteva articole din Noul Cod civil, după cum urmează: al. (2) art. 1962 şi în al. (4) - (9) art.
1979. Amestecul de termeni nu are o justificare juridică sau logică.

În opinia noastră, problema principală pe care o ridică Codul civil rezidă în delimitarea
conceptului de „bunuri periculoase”, care se utilizează în lipsa unei definiţii a acestora şi care ar
putea fi rezolvată prin adoptarea unor dispoziţii adecvate, care să facă referire la actul normativ
tehnic (ex.: ADR). Propunem, de lege ferenda, modificarea dispozițiilor din Codul civil prin in-
troducerea alin.1^1 al articolului 1996, după cum urmează: „Prin „bunuri periculoase”, pentru
transportul rutier, feroviar și pe căile navigabile interioare de mărfuri periculoase, se înţelege
„mărfuri periculoase”, aşa cum sunt acestea definite în RID, ADR și ADN.”

În opinia noastră, formularea din alin. 1 art. 1996 „cauzate de natura periculoasă a trans-
portului” trebuie și ea înlocuită, de lege ferenda, cu „cauzate de natura periculoasă a mărfurilor
încredinţate pentru transport”, aşa cum este menţionat în paragraful 1.4.2.2.4 din ADR.

Cu toate acestea, confuzia nu este specifică numai gândirii juridice româneşti. Într-un
Ghid privind „Depozitarea mărfurilor periculoase” elveţian se remarcă: „Din păcate, multitudi-
nea de reglementări şi standarde naţionale şi internaţionale fac loc, adesea, la imprecizii cu pri-
vire la termenii utilizaţi. În contextul în care, în legislaţia aplicabilă produselor chimice, se vor-
beşte despre substanţe (substances) sau amestecuri (preparations) care prezintă proprietăţi peri-
culoase, în domeniul protecţiei muncitorilor, se vorbeşte despre substanţe (matières) periculoa-
se. Termenul de mărfuri periculoase (marchandises dangereuses) este preluat din terminologia
adoptată de sectorul transporturilor (rutiere, feroviare, navale/maritime, aeriene). În fond, aceste
noţiuni descriu toate întotdeauna pericolul pe care îl prezintă o substanţă, un amestec sau un
obiect.”

Concurența între termeni este contrară idealului de coerenţă şi sobrietate pe care ar trebui
să îl întruchipeze textul juridic.

Terminologiile reprezintă (sub)ansambluri, în cadrul cărora termenul tehnic îşi precizea-
ză sensul prin raportare la alţi membri ai aceleiaşi familii lexicale sau ai aceluiaşi câmp lexical şi
prin inserare în combinaţii sintagmatice specifice.

Printre cerinţele fundamentale ale limbajului juridic se află tehnicitatea şi accesibilitatea
acestuia. Astfel, în vocabularul juridic vor apărea trei straturi distincte: termeni juridici strict
specializaţi, termeni „tehnici” preluaţi din alte terminologii; cuvinte din vocabularul general uti-
lizate cu accepţie juridică.

86 J.F. Overstake, La responsabilité du fabricant de produits dangereux, Revue de Droit civil – LXX, pp. 487 ș. urm, în E.
Stauffacher, op.cit., p.38.
87 O. Crauciuc, op.cit., p. 278.

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/marchandise/49382
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CAPITOLUL V
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SIGURANȚEI
ȘI ETAPE ALE ACTUALIZĂRII ȘI ARMONIZĂRII

BIANUALE ALE ADR

5.1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADR

Acordul european privind transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase (ADR),
încheiat la Geneva, la 30 septembrie 1957, sub egida Comisiei Economice pentru Europa a
ONU, a intrat în vigoare la 29 ianuarie 1968. Acordul propriu-zis a fost modificat prin Protoco-
lul care amendează articolul 14, paragraful 3, încheiat la New York, la 21 august 1975, care a
intrat în vigoare la 19 aprilie 198588.

Acordul propriu-zis este scurt și simplu, iar în articolul 1 se stipulează că pentru ADR:
(a) „vehicul”89 înseamnă automobilele, vehiculele articulate, remorcile şi semi-remorcile,
aşa cum au fost definite în articolul 4 al Convenţiei privind circulaţia rutieră, în vigoare din 19
septembrie 1949, cu excepţia vehiculelor care aparţin forţelor armate ale unei părţi contractante
sau se află sub responsabilitatea acestor forţe armate;
(b) „mărfuri periculoase” înseamnă substanţele şi obiectele al căror transport rutier interna-
ţional este interzis sau este autorizat numai în anumite condiţii de anexele A şi B;
(c) „transport internaţional” înseamnă orice transport efectuat pe teritoriul a cel puţin două
părţi contractante, prin intermediul vehiculelor definite la punctul a) de mai sus.

ADR este un acord între state, reglementat de dreptul internațional public, şi nu există o
autoritate centrală. În practică, controalele rutiere sunt efectuate de părţile contractante.

5.2 STRUCTURA ȘI DISPOZIŢIILE CONŢINUTE ÎN ANEXELE A ŞI B ALE
ADR

Grupul de lucru pentru transportul mărfurilor periculoase (WP.15) al Comitetului pentru
transporturile interioare al CEE-ONU, a decis restructurarea anexelor A şi B la a cincizeci şi una
sesiune a sa (26- 30 octombrie 1992), la propunerea Uniunii Internaţionale a Transportatorilor
Rutieri – IRU, (TRANS/WP.15/124, par. 100-108). Această restructurare a vizat, în principal, ca
prescripţiile să devină mai accesibile şi să fie mai clar organizate, astfel încât să poată înlesni
aplicabilitatea lor nu numai pentru transporturile internaţionale rutiere conform ADR, ci şi pen-
tru transporturile naţionale în toate statele europene prin intermediul legislaţiei naţionale sau a
Uniunii Europene şi să asigure astfel, în cele din urmă, un cadru regulamentar coerent la nivel
european. De asemenea, s-a considerat necesară clarificarea obligaţiilor diverşilor participanţi
din lanţul de transport, gruparea mai sistematizată a prescripţiilor referitoare la fiecare dintre
aceştia şi separarea prescripţiilor de natură juridică ale ADR de normele europene sau internaţi-
onale aplicabile, în vederea facilitării aplicării acestor prescripţii.

Noua structură, adoptată începând cu anul 2001, cuprinde nouă părţi, care rămân, totuşi,
repartizate în două anexe conform articolului 2 al Acordului propriu-zis. Neputând realiza o tre-
cere în revistă exhaustivă, menționăm, în continuare, aspectele care au cea mai mare relevanță
din punctul de vedere al vizibilității aplicării Acordului.

Anexa A a ADR stabileşte:
(a) mărfurile periculoase al căror transport internaţional este interzis;
(b) mărfurile periculoase al căror transport internaţional este autorizat şi condiţiile impu-

se acestor mărfuri (inclusiv excepţiile), în special în ceea ce priveşte: clasificarea mărfurilor, in-

88 Acord european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR), 2015, vol.I, p.v,
http://www.arr.ro/files/transport/transport%20marfa/ADR2015/ADR%202015%20RO%20-%20VOL%20I.pdf.
89 Cu toate aceste, în scopurile Părții 9, vehiculul este definit, conform 9.1.1.2, ca „orice vehicul, indiferent dacă este complet,
incomplet sau completat, destinat transportului rutier de mărfuri periculoase”.

http://www.arr.ro/files/transport/transport%20marfa/ADR2015/ADR%202015%20RO%20-%20VOL%20I.pdf
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clusiv criteriile de clasificare şi metodele de încercare referitoare la acestea; utilizarea ambalaje-
lor (inclusiv ambalarea în comun);utilizarea cisternelor (inclusiv umplerea acestora); procedurile
de expediere (inclusiv marcarea şi etichetarea coletelor, semnalizarea mijloacelor de transport,
precum şi documentaţia şi informaţiile prescrise); dispoziţiile referitoare la construcţia, încerca-
rea, omologarea şi omologarea ambalajelor şi cisternelor; utilizarea mijloacelor de transport (in-
clusiv încărcarea, încărcarea în comun şi descărcarea).

Anexa B a ADR conţine părţile 4-9.
Partea 8 - Prescripţii referitoare la echipaje, echipament, exploatarea vehiculelor şi la do-

cumentaţie
În plus faţă de documentele cerute de alte reglementări, următoarele documente

trebuie să se găsească la bordul unităţii de transport care efectuează o operațiune de transport
mărfuri periculoase, în conformitate cu paragraful 8.1.2.1:

(a) documentele de transport prevăzute la 5.4.1, care să acopere toate substanţele pe-
riculoase transportate şi, dacă este cazul, certificatul de încărcare a containerului mare sau al
vehiculului prescris la 5.4.2;

(b) Instrucţiunile scrise prevăzute la 5.4.3;
(c) un document de identificare, care să includă o fotografie conform paragrafului

1.10.1.4, pentru fiecare membru al echipajului.
Partea 9 conține prescripţii referitoare la construcţia şi agrearea vehiculelor.

5.3 CONSTRUCŢIA VERSIUNII 2015 A ADR – ACTIVITATE MODEL DE COO-
PERARE ŞI ARMONIZARE TREPTATĂ, LA NIVEL MONDIAL ȘI REGIONAL, A
REGLEMENTĂRILOR PRIVIND TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE

Reglementările privind transportul mărfurilor periculoase se modifică şi se completează
din doi în doi ani.

Cadrul instituţional în care s-a realizat versiunea 2015 a ADR, pe parcursul celor doi ani,
a fost următorul:

- Subcomitetul de experţi pentru transportul mărfurilor periculoase (SCETDG);
- Grupul de lucru pentru armonizarea RID/ADR/ADN cu Recomandările privind

transportul mărfurilor periculoase ONU;
- Reuniunea comună a Comitetului de experţi RID şi a Grupului de lucru pentru

transportul mărfurilor periculoase (WP.15);
- Grupul de lucru pentru transportul mărfurilor periculoase (WP.15) din cadrul Comi-

tetului pentru transporturile interioare al CEE-ONU.

5.3.1 COOPERAREA LA NIVEL GLOBAL ŞI MULTIMODAL ÎN REGLEMENTA-
REA TRANSPORTULUI MĂRFURILOR PERICULOASE

5.3.1.1 SUBCOMITETUL DE EXPERŢI PENTRU TRANSPORTUL MĂRFURILOR
PERICULOASE (SCETDG)

Cooperarea şi armonizarea progresivă la nivel global a reglementărilor internaţionale re-
feritoare la transportul mărfurilor periculoase se realizează în cadrul SCETDG al ECOSOC, care
elaborează recomandări în acest domeniu.

Prin Rezoluţia 1999/65 din 26 octombrie 1999, Consiliul Economic şi Social a extins
mandatul Comitetului şi în domeniul armonizării globale a diverselor sisteme de clasificare şi
etichetare a produselor chimice care sunt aplicabile conform diferitelor sisteme de reglementare;
ex.: transport, siguranţă la locul de muncă, protecţia consumatorilor, protecţia mediului etc..

Comitetul a fost reconfigurat şi redenumit „Comitetul de experţi pentru transportul măr-
furilor periculoase şi sistemul global armonizat de clasificare şi etichetare a produselor chimi-
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ce”, sprijinit de un sub-comitet specializat în transportul mărfurilor periculoase şi unul care
abordează armonizarea globală în clasificarea şi etichetarea produselor chimice.

În conformitate cu alin. 2, art. 27 din Regulamentul intern al Consiliului Economic şi
Social, prin deciziile sale cu numerele 2001/201B, 2002/201C, 2003/201D, 2005/201C,
2008/201C, 2009/201C, 2010/201B şi 2010/201E, s-a stabilit componenţa Comitetului pentru
transportul mărfurilor periculoase şi sistemul global armonizat din 40 de membri.

5.3.1.2 RECOMANDĂRI ADOPTATE DE SUBCOMITETUL DE EXPERȚI PEN-
TRU TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE (SCETDG)

La 1 ianuarie 2015, a intrat în vigoare o nouă ediţie a ADR, care încorporează în textul
său amendamentele şi propunerile noi de actualizare a Recomandărilor privind transportul măr-
furilor periculoase - Regulamentul tip, adoptate de către Subcomitet şi andosate, prin documen-
tul cu cota ST/SG/AC.10/40/Add.190, de către Comitetul de experţi pentru transportul mărfurilor
periculoase şi sistemul global armonizat de clasificare şi etichetare a produselor chimice, la se-
siunea sa din 14 decembrie 2012.

Acest document reprezintă rezultatul dezbaterilor desfăşurate în cadrul Subcomitetului
pentru transportul mărfurilor periculoase la cea de a 40-a sesiune (28 Noiembrie - 7 Decembrie
2011), a 41-a sesiune (25 iunie - 4 iulie 2012) şi a 42-a sesiune (3-11 Decembrie 2012).

La fiecare sesiune a SCETDG participă, în medie, 20-22 state membre ale Comitetului şi
peste 30 de organizaţii internaţionale, de pe toate continentele, cu activitate în domenii diverse,
precum industria chimică, industria ambalajelor, industria cosmeticelor, dar şi organizaţii din
domeniul transportului mărfurilor periculoase.

5.3.1.3 GRUPUL DE LUCRU AD HOC PENTRU ARMONIZAREA RID/ADR/ADN
CU REGULAMENTUL TIP

Grupul de lucru pentru armonizare reprezintă un grup de lucru ad hoc, constituit de Reu-
niunea comună RID/ADR/ADN, pentru „a pregăti propuneri de armonizare a RID/ADR/ADN
cu Recomandările pentru transportul mărfurilor periculoase al ONU”, începând din anul 2003.

După adoptarea textului de către Comitetul de experți pentru transportul mărfurilor peri-
culoase şi Sistemul global armonizat şi publicarea acestuia cu cota ST/SG/AC.10/40/Add.1, Se-
cretariatul a realizat un proiect de amendamente pe care le-a supus atenţiei Grupului de lucru ad-
hoc pentru armonizarea RID/ADR/ADN cu Regulamentul tip. Ultima reuniune a Grupului de
lucru ad hoc pentru armonizare s-a desfăşurat în perioada 24-26 aprilie 2013.

Rolul acestui grup de lucru ad hoc este, în ultimă instanţă, acela de a transforma reco-
mandările SCETDG în dispoziţii adaptate instrumentelor juridice care guvernează transporturile
interioare de mărfuri periculoase – ADR, RID şi ADN.

5.3.2 COOPERAREA LA NIVEL REGIONAL PENTRU REGLEMENTAREA
TRANSPORTURILOR INTERIOARE DE MĂRFURI PERICULOASE (RID/ADR/ADN)

5.3.2.1 COMISIA ECONOMICĂ PENTRU EUROPA (CEE) A O.N.U.

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) este una
dintre cele cinci comisii regionale ale Naţiunilor Unite, aflate în subordinea Consiliul Economic
şi Social (ECOSOC) al ONU. Ea a fost creată în anul 1947 în scopul de a ajuta la reconstruirea

90 ST/SG/AC.10/40/Add.1, Report of the Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Har-
monized System of Classification and Labelling of Chemicals on its sixth session,held in Geneva on 14 December 2012, Adden-
dum, Annex I, Amendments to the seventeenth revised edition of the Recommendations on the Transport of Dangerous Goods,
Model Regulations (ST/SG/AC.10/1/Rev.17),
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/dgac10/ST-SG-AC10-40a1e_def.pdf.
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Europei după război, a dezvolta activitatea economică şi a consolida relaţiile economice dintre
ţările europene, dar şi între Europa şi restul lumii.

Comisia Economică pentru Europa a ONU reprezintă o platformă multilaterală care faci-
litează creşterea integrării economice şi cooperarea între cele 56 state membre ale sale şi pro-
movează dezvoltarea sustenabilă şi prosperitatea economică prin: dialogul cu privire la politici;
negocierea instrumentelor juridice internaţionale; dezvoltarea reglementărilor şi normelor;
schimbul de experienţă şi aplicarea celor mai bune practici, precum şi expertiza economică şi
tehnică; cooperarea tehnică pentru statele cu economii în tranziţie.

Unul din organismele sale subsidiare, cu implicare directă în activitatea de transport, este
Comitetul pentru transporturi interioare (CTI) al CEE-ONU, care contribuie la facilitarea circu-
laţiei internaţionale a persoanelor şi bunurilor în diferitele moduri de transport interioare. Acesta
are ca scop îmbunătăţirea competitivităţii, siguranţei, eficienţei energetice şi securităţii în secto-
rul transporturilor.

În acelaşi timp, el acordă o atenţie deosebită reducerii impactului negativ al activităţilor
de transport asupra mediului şi contribuie în mod eficient la dezvoltarea durabilă.

5.3.2.2 PREVEDERI ADOPTATE ÎN CADRUL REUNIUNII COMUNE
RID/ADR/ADN

Reuniunea comună RID/ADR/ADN îşi desfăşoară activitatea în sesiuni organizate de
două ori pe an, la Geneva şi Berna, şi la lucrările ei:

a) Sunt considerate ca participante de drept ţările membre ale CEE şi statele membre ale
OTIF.

b) Ţările nemembre ale CEE şi statele membre ale OTIF, care corespund paragrafului 1191

al mandatului CEE, pot participa cu titlu consultativ la Reuniunea comună pentru orice
problemă care prezintă un interes special pentru acele ţări. Aceste ţări pot, totuşi, partici-
pa de drept la sesiunile Reuniunii comune, consacrate problemelor referitoare la un in-
strument juridic ale căror părţi contractante sunt.
Principalele atribuţii ale Reuniunii comune sunt adaptarea deciziilor SCETDG şi a orică-

ror propuneri specifice domeniilor comune RID/ADR/ADN, care sunt reglementate prin Părţile
de la 1 la 6 ale RID/ADR/ADN.

O propunere importantă la secţiunea 1.2.1 a fost introducerea unei noi definiţii pentru
termenul „Rezervor”. Textul nou adoptat reprezintă un rezultat al efortului realizat de România
în vederea clarificării terminologice a acordurilor RID, ADR şi ADN.

Noua definiţie reprezintă un pas înainte în vederea armonizării cu Regulamentul tip şi
rezultatul a aproape patru ani de negociere, în vederea amendării unuia dintre termenii care ridi-
ca cele mai multe probleme în contextul RID/ADR/ADN92.

Unul dintre proiectele de amploare ale Reuniunii comune RID/ADR/ADN în ultimii ani
a fost realizarea unor dispoziţii aplicabile dispozitivelor pentru aditivi utilizaţi pentru îmbunătă-
ţirea calităţii combustibililor lichizi. Astfel, încă din 2010, o organizaţie neguvernamentală –
Conferinţa europeană a distribuitorilor de carburanţi - ECFD, a prezentat Reuniunii comune si-
tuaţia dispozitivelor pentru aditivi care nu fusese reglementată până la acea dată93.

91 Paragraful 11: Comisia va invita orice membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care nu este membru al Comisiei, să participe
cu titlu consultativ, la examinarea pe care ea o va putea consacra oricărei probleme, care prezintă un interes special pentru o ţară
nemembră.
92 O dovadă a acestei dificultăţi o prezintă şi adoptarea definiţiei cu o notă de subsol care trimite la capitolul 6.7. De lege
ferenda, s-ar putea propune SCETDG adoptarea în Regulamentul tip al ONU, în secţiunea 1.2.1, a definiţiei.
93 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/14, Tanks. Additive systems on tanks for UN 1202 heating oil, light, Proposal transmitted by
European Conference of Fuel Distributors (ECFD), http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/wp15ac1/ECE-TRANS-
WP15-AC1-2010-14e.pdf

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/dgac10/ST-SG-AC10-40a1e_def.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/wp15ac1/ECE-TRANS-
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În intervalul scurs între 2010 şi 2014, textul viitoarei dispoziţii a fost redactat treptat94,
analizându-se diferitele soluţii existente în practică – de la situaţia în care rezervorul cisternei
conţine un compartiment în care este plasat aditivul, până la situaţia coletelor sau butoaielor
transportate în vehicul şi care conţin astfel de substanţe.

5.3.2.3 PREVEDERI ADOPTATE ÎN CADRUL GRUPULUI DE LUCRU WP.15

Grupul de lucru pentru transportul mărfurilor periculoase (WP.15), își desfăşoară activi-
tatea în conformitate cu „Mandatul şi Regulile de procedură ale WP.15”, conţinute în documen-
tul ECE/TRANS/WP.15/190/Add.195.

Mandatul precizează că WP.15 acţionează în cadrul politicilor Organizaţiei Naţiunilor
Unite şi ale Comisiei Economice pentru Europa (CEE) şi că acţiunile sale sunt în conformitate
cu Mandatul CEE96 şi anume:

- Iniţiază măsuri care urmăresc îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii transportului
rutier al mărfurilor periculoase şi protecţia mediului în timpul transportului;

- Promovează facilitarea transportului internaţional al mărfurilor periculoase prin
armonizarea reglementărilor relevante şi a dispoziţiilor, a procedurilor administra-
tive, a cerinţelor privind documentaţia referitoare la acest tip de transport;

- Încurajează participarea la activităţile sale a organizaţiilor interguvernamentale şi
neguvernamentale cu interes în domeniu.

Dintre dispoziţiile adoptate de WP.15 în cursul ultimilor doi ani, considerăm că sunt cele
mai semnificative amendamentele la capitolul 8.2. Acest capitol conţine prescripţiile referitoare
la pregătirea profesională a echipajului vehiculului şi include, în secţiunea 8.2.2.8 dispozițiile
referitoare la Certificatul de pregătire a conducătorului auto.

Dispoziţiile acestui capitol au fost revizuite în cursul celor patru ani care au precedat in-
trarea în vigoare a ADR 2013, însă textul adoptat a fost considerat ca fiind insuficient de clar cu
privire la posibilitatea oferită conducătorilor auto care au obţinut certificate în urma cursurilor
de specializare pentru clasele 1 şi 7 de a urma cursuri de bază restrânse. Propunerea de amenda-
re a venit din partea Elveţiei, prin documentul ECE/TRANS/WP.15/2012/397, prezentat la sesiu-
nea din martie 2012, şi prin documentul ECE/TRANS/WP.15/2012/1598, modificat ulterior prin
documentul INF.20, depus de Suedia. Astfel, la sesiunea sa din noiembrie 2012, Grupul de lucru
WP.15 a adoptat următoarele modificări la secţiunile 8.2.1.3 şi 8.2.1.4:
8.2.1.3 Se modifică ultima frază, după cum urmează: „Aceste cursuri de specializare restrânse
pentru transportul în cisterne nu dau dreptul de a urma pregătirea profesională menţionată la
8.2.1.4.”
8.2.1.4 Se modifică, după cum urmează: „8.2.1.4 Conducătorii de vehicule, care transportă măr-
furi din clasa 1, altele decât substanţele sau obiectele din divizia 1.4, grupa de compatibilitate S,
sau din clasa 7 trebuie să fi urmat un curs de specializare care să acopere cel puţin subiectele
menţionate la 8.2.2.3.4 sau 8.2.2.3.5, după caz.”

94 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/39, Additive systems on tanks for UN No. 1202 heating oil, light. Proposal transmitted by the
European Conference of Fuel Distributors (ECFD), http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/wp15ac1/ECE-
TRANS-WP.15-AC.1-2010-39e.pdf, INF.36, The adequate use of the terms defined in section 1.2.1 of ADR. Submitted by the
Government of Romania http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/wp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-10-BE-
inf36e.pdf, (…) ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/11, Additive devices on tanks. Transmitted by the Conference of Fuel Distribu-
tors (ECFD), http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ trans/doc/2013/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2013-11e.pdf.
95 ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1, Report of the Working Party on its Eighty-First Session (25-27 October 2006). Addendum.
Terms of Reference and Rules of Procedure of the Working Party on the Transport of Dangerous Goods (WP.15),
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2007/wp15/ECE-TRANS-WP15-190a1e.pdf
96 Documentul E/ECE/778/Rev.5 la care ne-am referit anterior în secţiunea 4.3.2.
97 ECE/TRANS/WP.15/2012/3, Formation des conducteurs. Communication du Gouvernement de la Suisse,
http://www.unece.org/ fileadmin/DAM/trans/doc/2012/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-2012-03f.pdf
98 ECE/TRANS/WP.15/2012/15, Formation des conducteurs. Communication du Gouvernement de la Suisse,
http://www.unece.org/ fileadmin/DAM/trans/doc/2012/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-2012-15f.pdf

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/wp15ac1/ECE-
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/wp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-10-BE-
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2007/wp15/ECE-TRANS-WP15-190a1e.pdf
http://www.unece.org/
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Ca urmare a dezbaterilor aprinse cu privire la certificatele conducătorilor auto ADR şi a
problemelor ridicate de către organismele de control cu privire la imposibilitatea lor de a cu-
noaşte cu exactitate detalii cu privire la diferitele certificate emise de către statele părţi contrac-
tante, delegaţia Marii Britanii a propus prin documentul său ECE/TRANS/WP.15/2013/999 in-
troducerea unei obligaţii în ADR aplicabile statelor părţi contractante de a transmite secretaria-
tului Comisiei Economice pentru Europa câte o mostră de certificat pe care îl eliberează înce-
pând cu data intrării în vigoare a ADR 2013, precum şi un model al certificatului pe care îl eli-
berau înainte de intrarea în vigoare a modificărilor şi care mai este încă în valabil până la expira-
rea perioadei de cinci ani pentru care a fost emis.

Considerăm că acest paragraf poate fi interpretat ca o dovadă a nevoii de a întări coope-
rarea între statele părţi contractante la acord. Realizarea unei baze de date pe site-ul CEE-ONU
referitoare la certificatele conducătorilor auto ADR este o dovadă a nevoii de coordonare şi in-
tegrare a activităţilor specifice acordului în cadrul unui sistem mai larg, care să includă toate ce-
le 48 state părţi contractante.

Pe lângă dispoziţiile pe care le adoptă, referitoare, în special, la Părţile de la 7 la 9, Gru-
pul de lucru adoptă deciziile Reuniunii comune RID/ADR/ADN, ceea ce asigură armonizarea
acordurilor care reglementează transporturile interioare de mărfuri periculoase în Europa între
ele, dar şi, în mare măsură, cu Codul IMDG şi Instrucţiunile tehnice ICAO.

Cu prilejul celei de a 96-a sesiuni a Grupului de lucru pentru transportul mărfurilor peri-
culoase WP.15, „amendamentele adoptate la sesiunile anterioare pentru a intra în vigoare la 1
ianuarie 2015 au fost transmise prin documentul ECE/TRANS/WP.15/222”100. Grupul de lucru
a solicitat secretariatului să transmită amendamentele adoptate în cadrul respectivei sesiuni şi
care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2015 ca un corrigendum
(ECE/TRANS/WP.15/222/Corr.1) în cazul amendamentelor care modifică dispoziţiile adoptate
anterior, şi ca un addendum (ECE/TRANS/WP.15/222/Add.1) pentru amendamentele noi.

La cea de a 97-a sesiune a sa, „Grupul de lucru pentru transportul mărfurilor periculoase
WP.15 a luat la cunoştinţă că amendamentele adoptate în cursul ultimilor doi ani
(ECE/TRANS/WP.15/222 şi Corr.1 şi 2, precum şi ECE/TRANS/WP.15/222/Add.1 şi Corr.1)
au fost propuse părţilor contractante de către Guvernul Portugaliei şi sunt considerate ca fiind
acceptate pentru intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2015 (notificare a depozitării CN.664.2014-
Treaties din 1 iulie 2014 şi CN.664.2014-Treaties din 7 octombrie 2014)”101.

Am analizat numai câteva dintre dispoziţiile ADR/RID/ADN care au intrat în vigoare la
1 ianuarie 2015, precum şi câteva dintre dispoziţiile specifice transportului rutier din ADR.

Din analiza amendamentelor prezentate anterior, considerăm ca importante următoarele
aspecte care sunt relevante, atât pentru viitoarea dezvoltare a reglementărilor privind transportul
mărfurilor periculoase, cât şi pentru cercetarea juridică mai largă:

- Cooperarea riguroasă din punct de vedere tehnico-științific în SCETDG, pentru elabo-
rarea recomandărilor care constituie fondul principal pentru dispozițiile acordurilor
modale și legislațiilor naționale;

- Contribuţia Comisiei Economice pentru Europa a ONU, prin Comitetul pentru Trans-
porturile Interioare şi prin Secţiunea Mărfuri Periculoase şi Încărcături Speciale a Divi-
ziei Transporturi a ECE care este esenţială în organizarea şi coordonarea cooperării în
acest domeniu la nivel mondial şi regional.

- Participarea organizaţiilor internaţionale neguvernamentale în cadrul activităţii de re-
glementare este substanţială şi un element cheie pentru evoluţia reglementărilor.

99 ECE/TRANS/WP.15/2013/9, ADR driver training certificates – database of examples. Transmitted by the Government of the
United Kingdom, http://www.unece.org/ fileadmin/DAM/trans/doc/2013/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-2013-09e.pdf
100 Paragraful 62 al ECE/TRANS/WP.15/224, Rapport du Groupe de travail sur sa quatre-vingt-seizième Session tenue à
Genève du 6 au 9 mai 2014, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-224f.pdf
101Paragr. 9, ECE/TRANS/WP.15/226, Rapport du Groupe de travail sur sa quatre-vingt-dixseptième Session tenue à Genève du
3 au 6 novembre 2014, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-226f.pdf

http://www.unece.org/
http://www.unece.org/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-224f.pdf
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- Problemele privind marcajul coletelor la care ne-am referit evidenţiază aspecte de teh-
nică legislativă, dar şi de ambiguitate terminologică. Coexistenţa a două sisteme de
marcare – unul pentru modurile de transport interioare şi unul pentru aerian – îngreu-
nează reglementarea şi, mai ales, aplicarea acesteia şi generează costuri suplimentare
pentru transportatori. Este adevărat că procesul de armonizare a generat o oarecare fle-
xibilitate – marcajul OACI putând fi folosit şi în transportul terestru, dar ne rezervăm
dreptul de a afirma că dublarea dispoziţiilor nu este o soluţie. Exemplele acestea dove-
desc, de fapt, dificultăţile generate de absenţa unei convenţii mondiale aplicabile pentru
acest tip de transporturi.

CAPITOLUL VI
COOPERAREA PRIVIND TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE ÎN CA-

DRUL UNIUNII EUROPENE

6.1 SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND POLITICA UNIUNII EUROPENE ÎN
DOMENIUL TRANSPORTULUI MĂRFURILOR PERICULOASE

Uniunea Europeană este una dintre zonele cu o bogată tradiție și un aport semnificativ în
ceea ce privește dezvoltarea industriei chimice după revoluția industriale. Conform unor analize
realizate recent, cifra de afaceri la nivel mondial a industriei chimice era de 3.127 miliarde € în
2012, din care 17,8% (558 miliarde €) reprezenta cifra de afaceri a industriei chimice din Uniu-
nea Europeană102. Aceeași sursă indică o schimbare dramatică în statisticile publicate pentru
anul 2013: vânzările la nivel global au crescut la 3.156 miliarde €, însă aportul statelor membre
UE a scăzut la 16,4% (527 miliarde €)103. Într-un context politic complex, statele Uniunii Euro-
pene par să fi intrat într-un recul cu privire la acest domeniu.

Ideea unei politici europene în domeniul transporturilor era deja prezentă în Tratatul de
instituire a Comunităţilor Economice Europene (Roma, 1957), prin dispoziţiile art. 61(1), 74 –
84, dar „progrese reale în definirea unei politici comune în domeniu încep să apară abia la jumă-
tatea anilor 80, odată cu lansarea proiectului pieţei unice, care presupunea o extindere a celor
patru libertăţi de circulaţie şi, prin urmare, o intensificare a transporturilor pe teritoriul statelor
membre”104. Odată cu înfiinţarea Uniunii Europene instituţiile comunitare încep să dispună şi de
competenţe explicite în domeniul transporturilor, competenţe extinse prin Tratatul de la Amster-
dam, când se poate constata că „mecanica de cedare a suveranităţii statelor membre [...] cunoaş-
te o autentică accelerare”105, dând naştere, după unii autori, „unei structuri federale”106.

6.2 COOPERAREA DINTRE UE ȘI ONU ÎN DOMENIUL REGLEMENTĂRII
TRANSPORTULUI MĂRFURILOR PERICULOASE

Cooperarea dintre Comunitatea Economică Europeană și ONU a început la 11 octombrie
1974 când, prin Rezoluția 3208 (XXIX) a Adunării Generale a ONU, acesta a obținut statutul de
observator.

Urmare intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Eu-
ropeană are „personalitate juridică unică”107, ceea ce îi oferă posibilitatea de a fi parte la conven-
ţii internaţionale şi de a fi membră a unei organizaţii internaţionale.

De asemenea, Uniunea Europeană a aderat la COTIF prin Decizia Consiliului
2013/103/UE din 16 iunie 2011 privind semnarea și încheierea Acordului între Uniunea Euro-

102***, The 2013 CEFIC European Facts and Figures, http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=598/765/42548.
103 ***, The 2014 CEFIC European Facts and Figures, http://www.cefic.org/Facts-and-Figures/.
104 *** - Enciclopedia Uniunii Europene, ed. Meronia, Bucureşti, 2007, p.25.
105Ch. Réveillard, Les Dates-Clés de la construction européene, Ellipses, 2000, p. 112, în Michel Clapié, op.cit., p. 172.
106Michel Clapié, op.cit., p. 172.
107 ***, L'Union européenne aux Nations Unies, http://eu-un.europa.eu/articles/fr/article_ 9389_fr.htm

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-226f.pdf
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp
http://www.cefic.org/Facts-and-Figures/
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peană și Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare privind
aderarea Uniunii Europene la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF)
din 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la Vilnius din 3 iunie 1999.108

Comisia Europeană a început să îşi arate interesul faţă de transportul mărfurilor pericu-
loase începând din anul 1984, ca urmare a unei dezbateri în Parlamentul european, când două
proiecte de rezoluţie cereau „Comisiei şi statelor membre să ia anumite măsuri referitoare la
transportul mărfurilor periculoase, inclusiv a deşeurilor şi substanţelor radioactive”109. Raportul
Comisiei cu privire la „Transportul mărfurilor periculoase şi al deşeurilor”110 evidenţia rolul
ONU şi al agenţiilor sale specializate în reglementarea transportului mărfurilor periculoase.
Practic, acesta a fost momentul în care Comunitatea Europeană a conştientizat că este mai sim-
plu şi mai economic să adopte directive care să se refere la instrumentele juridice internaţionale
existente – RID şi ADR.

După crearea, la început, a două directive111 separate pentru ADR şi RID, s-a înţeles im-
portanţa armonizării dispoziţiilor pentru transporturile interioare şi s-a convenit să se adopte o
singură directivă – Directiva 2008/68/CE.

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008
stabileşte cerinţe pentru transportul rutier, feroviar și pe căile navigabile interioare desfăşurat pe
teritoriul statelor membre sau între acestea, făcând trimitere la:

a) Anexele A şi B ale ADR;
b) Anexa la RID, care figurează în Apendicele C la COTIF;
c) Regulamentele anexate la ADN, precum şi articolul 3 literele f) şi h), la articolul 8

alin. 1) şi 3) din ADN.
În plus, articolul 4 din această directivă prevede că „Transportul de mărfuri periculoase

între statele membre şi ţări terţe este autorizat în măsura în care acesta respectă cerinţele ADR,
RID sau ADN, cu excepţia cazului în care în anexe se prevede altfel.”

În dorința de a menține un nivel adecvat de siguranță al transportului de mărfuri pericu-
loase112 în contextul adoptării măsurilor pentru instituirea unei piețe interne care să cuprindă o
zonă fără frontiere interne în care să se asigure libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a
serviciilor și a capitalurilor, în conformitate cu dispozițiile din tratat, s-a adoptat Directiva
95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de control în transpor-
tul rutier de mărfuri periculoase113.

În conformitate cu art. 9 (2) al Directivei 95/50/CE, Comisia a transmis Parlamentului
European și Consiliului, pentru prima dată în 1999 și ulterior din trei în trei ani, un raport pri-
vind aplicarea directivei de către statele membre.

În 2011, Comisia a adoptat Recomandarea din 21.2.2011 privind raportarea controalelor
efectuate în sectorul transportului rutier de mărfuri periculoase, C (2011) 909 final, în vederea
eliminării incoerențelor constatate în statisticile statelor membre. În Raportul Comisiei către
Parlamentul European și Consiliu referitor la aplicarea de către statele membre a Directive
95/50/CE (COM(2013) 815 final), se constată că „după publicarea recomandării, rapoartele s-au

108 JO L 51, 23.2.2013, p. 1-7.
109 Smithers Pira, Analysis of the interaction and coherence between railway and dangerous goods legislation in the European
Union (MOVE/D3/2011-409), Pira reference: 12B11-0040, Prepared for: Directorate-General Mobility & Transport, European
Commission by Smithers Information, 10 March 2013, http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/doc/2013-03-10-rail-
dangerous-goods.pdf
110 COM(87) 182 final, Transport of Dangerous Goods and Wastes, Final Report from the Commission, Brussels, 16 June 1987,
http://aei.pitt.edu/4964/1/4964.pdf
111Council Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the
transport of dangerous goods by road, Official Journal L 319 of 12 December 1994, şi Council Directive 96/49/EC of 23 July
1996 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by rail, Official
Journal L 235, 17/09/1996 P. 0025 – 0030, L 294 31/10/1998 P. 0001 - 0775
112 A se vedea, în acest sens, art. 122 al Convenției de punere în aplicare a acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele
statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a
controalelor la frontierele comune, JO L 239, 22.9.2000.
113 JO L 249, 17/10/1995, p. 0035 – 0040

http://eu-un.europa.eu/articles/fr/article_
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/doc/2013-03-10-rail-
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îmbunătățit în mod semnificativ, fiind constatate doar unele inconsecvențe ocazionale și mino-
re”114.

Cu privire la evoluția controlului transportului rutier de mărfuri periculoase, Comisia
constată că „toate statele membre efectuează controale asupra vehiculelor care transportă măr-
furi periculoase”, dar că „resursele disponibile în statele membre pentru aceste controale devin
din ce în ce mai limitate. Din 2008 până în 2011, numărul controalelor a scăzut cu 34%.” Comi-
sia atrăgea atenția asupra faptului că „în 2011, un control din cinci confirma sau suspecta o în-
călcare a dispozițiilor în materie de transport al mărfurilor periculoase, în timp ce în 2008 aceas-
ta raport era de unul din șapte.”

O altă contribuție semnificativă a Uniunii Europene în domeniul transportului mărfurilor
periculoase o reprezintă Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16
iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile și de abrogare a Directivelor
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE și 1999/36/CE ale Consiliului115. Directiva
2010/35/UE stabilește „norme detaliate privind echipamentele sub presiune transportabile cu
scopul de a îmbunătăți siguranța și de a asigura libera circulație a acestor echipamente pe terito-
riul Uniunii.”

Practic, Directiva TPED face parte din „noul cadru legislativ”116 adoptat în „iulie 2008,
care se bazează pe noua abordare și completează cadrul legislativ global aducând toate elemen-
tele necesare pentru evaluarea conformității, acreditarea și supravegherea eficace a pieței, inclu-
siv controlul produselor care provin din exteriorul Uniunii”117.

114 Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la aplicarea de către statele membre a Directive 95/50/CE
a Consiliului privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase (COM(2013) 815 final), p.6,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1452097998723&uri=CELEX:52013DC0815.
115 JO L 165, 30.6.2010, p. 1-18.
116 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acre-
ditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor, JO L 218, 13.8.2008, p. 30-47.
117 „Ghidul albastru” referitor la punerea în aplicare a normelor UE privind produsele 2014, http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=254&lang=ro&item_id=7326

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/
http://ec.europa.eu/growth/tools-
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CONCLUZII

Lucrarea „Cooperarea internațională în domeniul reglementării transportului mărfurilor
periculoase” este o analiză multidisciplinară de concepte, categorii și organisme implicate în re-
glementarea transportului mărfurilor periculoase.

Transportul acestor mărfuri, prin pericolul intrinsec pe care acestea îl prezintă, implică
un risc inerent care îi poate afecta pe toți cei care participă la efectuarea acestuia, precum și pe
terți, proprietatea și mediul înconjurător. Din această cauză, aceste mărfuri ar fi putut fi interzise
la transport sau ar fi putut fi create asemenea norme încât transportul lor să devină impracticabil.
Însă, pentru că aceste mărfuri sunt necesare pentru societate, reglementarea transportului lor se
realizează în limita unui „riscul acceptabil”.

Reglementările conțin norme tehnico-juridice, elaborate și adoptate pentru a limita efec-
tele negative ale acestui „risc acceptabil”. În acest sens, au fost stabilite condiții de manipulare și
transport adaptate la specificul tuturor tipurilor de mărfuri periculoase.

Am prezentat conceptul de „mărfuri periculoase” în evoluție, de-a lungul a aproape o su-
tă de ani, pornind de la opinii generate de activitatea practică și ajungând la definițiile existente
în acordurile internaționale în vigoare, care sunt adoptate și în legislațiile naționale.

Cercetarea evidențiază în mod clar că mărfurile periculoase reprezintă o categorie de
mărfuri cu sens juridic precis numai în măsura în care fac obiectul unor reglementări care le di-
ferențiază în raport cu mărfurile generale. De aici, concluzia că nu există o definiție a „mărfuri-
lor periculoase”, în general, valabilă în orice circumstanță, ci ea există numai în cadrul unui sis-
tem de reglementări.

Dezvoltarea industriei chimice, principalul furnizor de substanțe și obiecte care intră în
categoria mărfurilor periculoase, prin numărul mare de substanțe și obiecte destinate comerciali-
zării, face imposibilă elaborarea de către o singură țară a dispozițiilor corespunzătoare pentru
transportul acestora. De aici, nevoia de cooperare între state, în primul rând, dar și între state și
organizațiile internaționale guvernamentale și neguvernamentale cu interes în domeniu.

Am pornit de la constatarea că nu s-a realizat niciodată o definiție a principiului cooperă-
rii și că o asemenea încercare – chiar dacă ar exista – și-ar dovedi inutilitatea deoarece coopera-
rea poate îmbrăca un infinit de forme. „Carta ONU” consemnează însă principiul, iar organisme-
le și mecanismele create în cadrul Organizației Națiunilor Unite – ONU pentru reglementarea
transportului mărfurilor periculoase reprezintă un exemplu de sistem de cooperare eficient, într-
un domeniu critic din punctul de vedere al amenințărilor sau riscurilor pe care le-ar putea repre-
zenta aceste mărfuri pentru om, proprietate și mediu. Am prezentat, în consecință, câteva aspec-
te semnificative cu privire la activitatea Sub-comitetului de experți privind transportul mărfuri-
lor periculoase din cadrul Consiliului Economic și Social al ONU, precum și activitatea desfășu-
rată în cadrul organismelor subsidiare ale Comitetului pentru Transporturile Interioare al Comi-
siei Economice pentru Europa, implicate în reglementarea transportului mărfurilor periculoase,
reliefînd temeiul juridic, procedurile interne, modul de organizare, care, toate, fac posibilă coo-
perarea dintre state și dintre state și organizațiile internaționale cu interes în domeniu.

Descriind această formă de cooperare ca asimetrică, atipică și voluntară am încercat să o
prezentăm din toate unghiurile posibile și la toate nivelurile pentru a crea o imagine asupra unui
mecanism extrem de complicat, prin care se elaborează recomandări și norme tehnice pentru
cele cinci acorduri modale, în care se întrepătrund și se integrează sub forma unor noțiuni și re-
guli unitare concepte multidisciplinare aflate în relație de interdependență.

În capitolul „Dreptul suplu – factor activ în construcţia şi aplicarea acordurilor internaţi-
onale privind transportul mărfurilor periculoase” am urmărit a demonstra importanța recoman-
dărilor, standardelor și a ghidurilor de bune practici pentru dezvoltarea, completarea și explicita-
rea prescripțiilor conținute în acordurile modale, accentuând, în special, contribuția acestora la
armonizarea și simplificarea reglementărilor în domeniu, ca o cerință a dezvoltării transportului
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multimodal de mărfuri periculoase, considerat a fi un transport sustenabil, cu efecte benefice
pentru societate și mediu.

Pornind de la ideea că o definiție asigură interpretarea unui termen în sfera conceptuală
determinată prin reglementare, în capitolul „Terminologia – factor determinant în armonizarea
dispoziţiilor acordurilor internaţionale privind transportul mărfurilor periculoase” am explicat
sensurile pe care le au anumiți termeni definiți în reglementările modale, cu scopul de a deter-
mina actorii implicați în armonizarea dispozițiilor acestora și în crearea de dispoziții uniforme,
că primul pas pe care trebuie să-l facă în acest sens este armonizarea terminologică. Am prezen-
tat în capitolul respectiv câteva propuneri de modificare sau armonizare a definițiilor unor ter-
meni, pe care organismele de reglementare de la nivelul ONU ar trebui să le introducă pe ordi-
nea de zi a sesiunilor lor, cât mai curând posibil. De asemenea, unele propuneri de lege ferenda
vizează Codul civil.

În capitolul VI, am prezentat Uniunea Europeană ca beneficiar și creator, în același timp,
de reglementări referitoare la mărfurile periculoase. În primul rând, trebuie subliniat faptul că
Uniunea Europeană a conștientizat importanța reglementărilor elaborate la nivelul ONU și le-a
preluat în reglementările sale, statele membre adoptând anexele acordurilor pentru transportul
național. În același timp, în raport cu contribuția individuală a fiecărui stat membru UE care este
parte contractantă la RID/ADR/ADN, contribuția UE ca observator reprezentând „un grup ma-
jor” în organismele ONU implicate în domeniu este nesemnificativă. În organismele ONU, se
așteaptă din partea UE implicarea acesteia în dezvoltarea sistemelor telematice pentru suprave-
gherea și urmărirea mărfurilor periculoase, ținând cont de posibilitățile tehnice și financiare de
care dispune în dezvoltarea de sisteme inteligente, necesare pentru a împiedica utilizarea acestor
mărfuri în acțiuni criminale sau teroriste. Conștientizăm însă faptul că UE nu poate fi mai puter-
nică decât suma statelor sale membre, iar atâta vreme cât situația geopolitică în cadrul acesteia
rămâne una tensionată, soluțiile se dovedesc greu de găsit. Integrarea la nivelul UE nu a ajuns
încă la nivelul unei federalizări, iar dificultățile armonizării voințelor statelor membre sunt ine-
rente în acest context.

România, ca parte contractantă la ADR și țară membră UE, aplică în transportul rutier
internațional și intern prescripțiile conținute în Anexele A și B ale acordului.

Pentru transportul rutier de mărfuri periculoase, în România, la data de 26 septembrie
2007, a fost adoptată HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de
transport rutier de mărfuri periculoase în România118.

În art. 3, alin. 1, lit. (b) „vehiculul” este definit ca „orice fel de autovehicul rutier, com-
plet sau incomplet, având cel puțin 4 roți și o viteză maximă proiectată de 25 km/oră, precum și
remorcile acestuia, cu excepția vehiculelor care circulă pe șine și a mașinilor mobile”. Conside-
răm că, de lege ferenda,referirea la „mașinile mobile” ar trebui eliminată, întrucât, prin dispozi-
ția specială 363 din Capitolul 3.3 al ADR, pentru mașină, echipament și mijloacele de retenție
integrate în acestea se stabilesc anumite prescripții de îndeplinit referitoare la dispozitivele de
aerisire, etichete, plăci-etichetă, document de transport. O astfel de modificare ar armoniza defi-
niția existentă în HG nr. 1175/2007 cu definiția „vehicul” din art. 4 lit. d) din HG nr. 1326 din
11 noiembrie 2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România119.

Revenind la HG nr. 1175/2007, la art.3, alin. 1, lit. (2) este definită întreprinderea,
făcându-se referire la persoana fizică sau juridică care „determină transportul” mărfurilor pericu-
loase. Formularea este foarte generală și poate duce la interpretări greșite sau abuzive din partea
autorităților competente sau organelor de control. De lege ferenda, sintagma „care determină
transportul” ar trebui eliminată.

Art. 4(2) prevede că „transportul celorlalte mărfuri periculoase enumerate în Anexa A la
ADR este autorizat”. Așa cum am arătat pe parcursul lucrării, Anexa A nu enumeră mărfurile
periculoase. Acest articol trebuie formulat, după cum urmează: „Transportul mărfurilor pericu-

118 Publicată în M. Of., Partea I, nr. 669/15.X.2007.
119 Publicată în M. Of., Partea I nr. 815 din 27 noiembrie 2009.
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loase este autorizat în condițiile respectării prevederilor anexelor A și B la ADR”. ADR permite,
conform capitolului 1.5, adoptarea de derogări temporare.

Art. 5(1) și 5(2) sunt formulate deficitar și incoerent.
„(1) Pentru transportul de mărfuri periculoase în trafic naţional, efectuat cu vehicule în-

matriculate în România, pot fi adoptate dispoziţii suplimentare faţă de cele prevăzute în anexele
A şi B la ADR, dacă acestea sunt conforme cu Recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pri-
vind transportul de mărfuri periculoase.

(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) pot fi valabile cel mult până când anexele A şi B la
ADR vor prelua prin revizuire aceste recomandări.”

În ipoteza în care se realizează amendarea legislației românești în conformitate cu Re-
comandările ONU înainte ca respectivele dispoziții să fie incluse în ADR, iar – ulterior – se pro-
duce și amendarea ADR, normele care ar fi adoptate avant la lettre în România nu se perimă.
Participanții la operațiunea de transport vizați de acestea nu vor trebui să schimbe nimic în acti-
vitatea și comportamentul lor. Articolul acesta este, de altfel, inutil în contextul existenței pre-
vederilor 6.2.5120 ADR și ilustrează o confuzie între mecanismul aplicării anticipate a Recoman-
dărilor ONU și mecanismul derogărilor acordate conform art. 4 al Directivei 94/55/CE de apro-
piere a legislațiilor statelor membre privind transportul rutier de mărfuri periculoase121.

De lege ferenda, art. 5 ar trebui eliminat.
Conform art. 11, „echipamentele sub presiune transportabile pot fi utilizate în condițiile

legislației în vigoare”. Legislația în vigoare include Directiva 2010/35/EU care conține dispoziții
nu numai cu privire la „utilizare”, ci și cu privire la punerea pe piață a acestor echipamente.

Art. 13(1) trebuie modificat pentru a reflecta abrogarea Directivei 94/55/CE.
Art. 14 prevede că „derogările prevăzute în prezentul capitol se completează cu cele pre-

văzute în subsecțiunea 1.1.3 și în capitolele 1.6 și 3.4”.
Art. 14 trebuie să aibă următoarea formulare, deoarece în edițiile 2009, 2011, 2013 și

2015 ale ADR au apărut excepții noi, prevăzute în alte părți ale Anexei A la ADR: „Derogările
prevăzute în prezentul capitol se completează cu cele prevăzute în secțiunea 1.1.3, în cap. 1.6,
3.3, 3.4, 3.5 și în alte părți ale Anexei A La ADR”.

Art 16 prevede că „(1) Obligaţiile principalilor factori implicaţi în transportul de mărfuri
periculoase, respectiv expeditorul, transportatorul şi destinatarul, sunt stabilite în secţiunile 1.4.1
şi 1.4.2 din anexa A la ADR.

(2) Obligaţiile celorlalţi factori implicaţi în transportul de mărfuri periculoase, respectiv
încărcătorul, ambalatorul, încărcătorul de cisterne şi operatorul unui container-cisternă sau al
unei cisterne mobile, sunt stabilite în secţiunile 1.4.1 şi 1.4.3 din anexa A la ADR.”

Normele de trimitere realizate către secțiunile 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 nu țin cont de faptul că
formularea existentă în ADR nu este restrictivă, ci supletivă. Spre exemplu, în cazul transporta-
torului, la 1.4.2.2.1 se stipulează: „În contextul 1.4.1, dacă este cazul, transportatorul are, în spe-
cial, următoarele obligații:”, iar 1.4.1 specifică, referitor la factorii implicați în transportul măr-
furilor periculoase, că „ei trebuie, în orice caz, să respecte prescripțiile ADR în ceea ce îi priveș-
te”. Considerăm că, pentru legislația internă, formularea și trimiterile la acest articol sunt total
inadecvate, ținând cont că, în funcție de aceste obligații, se stabilește răspunderea contravențio-
nală, civilă și/sau penală, după caz, în situația nerespectării lor.

De aceea, considerăm că, de lege ferenda, formularea art.16 (1) și (2) trebuie să fie:
„În plus față de obligațiile prevăzute în subsecțiunile 1.4.2 și 1.4.3”, după care să se adau-

ge, pentru fiecare participant obligațiile concrete pe care trebuie să le îndeplinească în conformi-
tate cu ADR. Spre exemplu, pentru expeditor, ar trebui adăugată obligația de a verifica dacă
mărfurile periculoase au fost clasificate în conformitate cu RID/ADR/ADN.”

120 Un standard care a fost aprobat ca referință pentru o ediție viitoare a ADR poate fi aprobat de către autoritatea competentă
pentru utilizare fără notificarea secretariatului CEE-ONU.  Prescripțiile de la 6.2.1, 6.2.3 și următoarele trebuie să fie îndeplinite.
121 JO L 319, 12.12.1994, p. 7-13. Chiar dacă Directiva 94/55/CE a fost abrogată prin Directiva 2008/68/CE, mecanismul dero-
gărilor naționale a fost păstrat în art. 6 al noii directive.
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În art. 17 (1) al HG nr. 1175/2007, se prevede că „(1) Întreprinderile care încarcă, trans-
portă sau descarcă mărfuri periculoase au obligaţia de a desemna pentru fiecare punct de lucru
câte un consilier de siguranţă, potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare.”

„Normele privind pregătirea și atestarea profesională a consilierilor de siguranță pentru
transportul rutier al mărfurilor periculoase”, Anexa nr. 3 la Ordinul MT nr. 1214/2015122, stipu-
lează la art. 2 (1): „Întreprinderile care efectuează trnsporturi rutiere de mărfuri periculoase ori
care desfășoară operațiuni de ambalare, încărcare, umplere sau descărcare legate de acest trans-
port trebuie să desemneze unul sau mai mulți consilieri de siguranță pentru transportul rutier al
mărfurilor periculoase”. Se poate observa că Ordinul completează în privința ambalării și um-
plerii. De lege ferenda, trebuie modificat art. 17 (1), pentru că prevederile din Ordin sunt în con-
formitate cu subsecțiunea 1.8.3.1 din ADR.

Ținînd cont de numărul mare al propunerilor de lege ferenda, considerăm că s-ar impune
revizuirea și actualizarea întregii HG nr. 1175/2007.

De asemenea, am arătat că reglementările specifice domeniului vor fi din ce în ce mai
stricte şi complexe şi se vor concentra asupra reducerii emisiilor poluante şi îmbunătăţii standar-
delor de siguranţă şi securitate pe timpul manipulării și transportului. Singurul obstacol în calea
îndeplinirii acestor deziderate și a utilizării pe o scară tot mai mare a transportului multimodal,
este existenţa a cinci reglementări internaţionale privind acest tip de transport, cu dispoziții încă
nearmonizate suficient.

La nivelul organismelor internaționale de reglementare, care au fost prezentate în lucra-
re, față de inadvertențele semnalate între dispozițiile acordurilor modale și pentru dezvoltarea
unui transport multimodal eficient și facilitarea comerțului internațional este nevoie să se între-
prindă următoarele acțiuni: eliminarea diferențelor terminologice; eliminarea diferențelor de cla-
sificare, prin recurgerea la sistemul GHS și eliminarea clasificărilor regionale; recunoașterea
internațională a recipientelor sub presiune ONU și renunțarea la cerințele de autorizare a recipi-
entelor existente în SUA și UE; continuarea activității de standardizare în cadrul ISO și CEN și
includerea în standarde a cât mai multor prescripții tehnice referitoare la transportul mărfurilor
periculoase (spre exemplu, dispoziții privind construcția recipientelor, cisternelor, echipamente-
lor etc.); includerea și a altor participanți la operațiunile de transport în pregătirea profesională
specifică transportului mărfurilor periculoase (ex. expeditorii).

Suntem convinși, însă, că procesul de globalizare, noile sisteme de logistică, imperative-
le dezvoltării industriale și ale comerțului internațional vor determina alinierea prevederilor mo-
dale într-un timp cât mai scurt. Reglementările privind transportul mărfurilor periculoase consti-
tuie un model de cooperare și reprezintă un ansamblu normativ integrat complex de gândire şti-
inţifică riguroasă şi de acţiune, de reacţie şi adaptare continuă la progresul tehnico-ştiinţific, de
armonizare progresivă şi de simplificare a dispoziţiilor lor.

În acest context, activitatea de cooperare desfășurată între state și organizațiile internați-
onale guvernamentale și neguvernamentale, în cadrul Comisiei Economice pentru Europa, în
domeniul reglementării transportului mărfurilor periculoase rămâne o realizare certă a celei de a
doua jumătăţi a secolului XX și începutul secolului XXI, care aduce beneficii atât spaţiului eu-
ropean, cât și întregii omeniri.

În condiţiile în care am clarificat și stabilit semnificația conceptului de mărfuri pericu-
loase, considerăm că, în cercetarea juridică românească, ar trebui să-i fie analizate implicațiile
nu numai pe planul normelor preventive, ci și pe planul răspunderii civile și penale.

În final, parafrazând un cunoscut critic literar123, se poate afirma că „mărfurile periculoa-
se sunt la fel ca toate celelalte mărfuri generale, dar și altfel decât ele.”

122 Ordinul MT nr.1214 din 11.11.2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de
specialitate din domeniul transporturilor rutiere, Publicat în M. Of. nr. 903 din 04 decembrie 2015.
123 Z. Dumitrescu-Bușulenga scria despre români: „Românii, în istoria lor, întotdeauna au fost la fel ca toți ceilalți europeni, dar
și altfel decât ei”.
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