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SUMAR
Proiectul de cercetare „Cooperarea internaţională în domeniul transportului mărfurilor
periculoase”, tratează aspectele legate de cooperarea dintre state şi organizaţiile internaţionale
guvernamentale şi neguvernamentale în reglementarea transportului mărfurilor periculoase,
precum şi problematica complexă a acordurilor internaţionale, rezultate ca urmare a acestei
activităţi şi interacţiunea normelor tehnice de drept internaţional public cu dreptul suplu.
Acordurile internaţionale care guvernează acest tip de transport şi fac obiectul cooperării sunt:
Regulamentul privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe calea ferată (RID),
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 Internaţională pentru
transportul mărfurilor pe calea ferată (CIM), semnată la Roma, la 23 noiembrie 1933; Acordul
european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat
la Geneva, la 30 septembrie 1957; 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); Codul internaţional maritim pentru mărfurile periculoase (Codul
IMDG), adoptat la cea de a patra Adunare Generală a Organizaţiei Maritime Internaţionale
(OMI), în 1965 şi Anexa 18 „Transportul în siguranţă al bunurilor periculoase” a Convenţiei
Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), semnată la 7 decembrie 1944, impune ca
transportul mărfurilor periculoase să fie realizat în conformitate cu Instrucţiunile Tehnice pentru
Transportul Aerian în Siguranţă al Mărfurilor Periculoase (Instrucţiunile tehnice OACI).
Prezentul raport reprezintă o etapă intermediară a unor capitole din teza de doctorat şi
concentrează informaţia referitoare la transportul mărfurilor periculoase, oferind o viziune de
ansamblu asupra activităţii de transport al mărfurilor periculoase şi a reglementărilor aplicabile.
Reglementările privind transportul mărfurilor periculoase constituie un model de
ansamblu normativ integrat complex de gândire ştiinţifică riguroasă şi de acţiune, de reacţie şi
adaptare continuă la progresul tehnico-ştiinţific, de armonizare progresivă şi de simplificare a
dispoziţiilor lor.

REZUMAT
Proiectul de cercetare „Cooperarea internaţională în domeniul transportului internațional
al mărfurilor periculoase”1, tratează aspectele legate de cooperarea dintre state şi organizaţiile
internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale în reglementarea transportului mărfurilor
periculoase, precum şi problematica complexă a acordurilor internaţionale, rezultate ca urmare a
acestei activităţi şi interacţiunea normelor tehnice de drept internaţional public cu dreptul suplu.
Acordurile internaţionale care guvernează acest tip de transport şi fac obiectul cooperării
sunt: Regulamentul privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe calea ferată
(RID) 2 , 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 Internaţională
pentru transportul mărfurilor pe calea ferată (CIM), semnată la Roma, la 23 noiembrie 1933;
Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR),
încheiat la Geneva, la 30 septembrie 19573; 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)4; Codul internaţional maritim pentru mărfurile periculoase (Codul
IMDG), adoptat la cea de a patra Adunare Generală a Organizaţiei Maritime Internaţionale
(OMI)5, în 1965 şi Anexa 18 „Transportul în siguranţă al bunurilor periculoase” a Convenţiei
Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI)6, impune ca transportul mărfurilor periculoase
să fie realizat în conformitate cu Instrucţiunile Tehnice pentru Transportul Aerian în Siguranţă
al Mărfurilor Periculoase (Instrucţiunile tehnice OACI).
Conştientizarea pericolelor prezentate de mărfurile periculoase în transport şi nevoia de
reglementare a acestei activităţi economice au apărut la sfârşitul secolului al XIX şi s-au
concretizat prin încheierea Convenţiei de la Berna privind transportul internaţional feroviar în
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privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, publicat în B. Of. Nr. 14/24 aprilie
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anul 1890. Ulterior, într-o perioadă de peste un secol, au apărut reglementări specifice fiecărui
mod de transport, care – iniţial – s-au dezvoltat într-o oarecare independenţă. Treptat, datorită
interferenţelor pe lanţul de distribuţie şi a apariţiei sistemelor de logistică, precum şi pe baza
Recomandărilor Comitetului pentru transportul mărfurilor periculoase al Consiliului Economic şi
Social al ONU, reglementările modale au început să-şi armonizeze prevederile în mod
substanţial.
Primul capitol discută „Aspectele generale ale transportului de mărfuri periculoase”,
prezentând, în acelaşi timp, în termeni generici transportul mărfurilor, din care fac parte şi
mărfurile periculoase, evidenţiind importanţa acestuia ca factor strategic în dezvoltarea
economică a fiecărui stat, precum şi o armă fundamentală în eşecul sau succesul unei afaceri
comerciale. De asemenea, sunt prezentate particularităţi ale transportului mărfurilor periculoase.
Capitolul al doilea „Consideraţii sintetice asupra istoriei mărfurilor periculoase şi a
reglementării transportului acestora” prezintă preocupările, cercetările şi demersurile întreprinse
începând cu sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX pentru clarificarea noţiunii de
„mărfuri periculoase” şi stabilirea de criterii adecvate pentru clasificarea acestora, precum şi de
prescripţii privind ambalarea, stivuirea şi manipularea, dar şi transportul acestora. De asemenea,
sunt prezentaţi factorii care, după al Doilea război mondial, au determinat organismele ONU
(Consiliul Economic şi Social – pe plan mondial şi Comisia Economică pentru Europa – pe plan
regional) să înceapă demersurile pentru elaborarea de recomandări şi, respectiv, reglementări
modale. În finalul capitolului, sunt prezentate, succint, unele aspecte privind cele cinci acorduri
modale.
Capitolul al treilea abordează problematica „Dreptului suplu – factor activ în construcţia
şi aplicarea acordurilor internaţionale privind transportul mărfurilor periculoase”. Expunerea
succintă a conceptului de „drept suplu”, a istoricului elementelor şi funcţiilor acestuia s-a realizat
cu convingerea că principiile şi recomandările conţinute în Regulamentul tip al ONU acţionează
ca elemente de drept suplu pentru dezvoltarea, armonizarea şi simplificarea prevederilor şi
textelor celor cinci reglementări modale. Un alt motiv, la fel de important, este faptul că în
corpul acestor reglementări sunt integrate standarde, ghiduri sau coduri de bune practici,
instrucţiuni de utilizare a obiectelor sau substanţelor periculoase, care înlocuiesc sau completează
normele juridice, în calitate de elemente ale dreptului suplu. Această abordare a permis
prezentarea conţinutului „Principiilor directoare pentru

dezvoltarea Regulamentului tip al

ONU”7 şi a Regulamentului tip, precum şi influenţa acestora asupra reglementărilor modale.
Cel de al patrulea capitol este dedicat „Terminologiei – factor determinant în
armonizarea

dispoziţiilor

acordurilor

internaţionale

privind

transportul

mărfurilor

periculoase”. Cercetarea efectuată nu pretinde a se încadra în canoanele cercetării lingvistice şi
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terminologice, ci urmăreşte a utiliza instrumentele puse la dispoziţie de acestea pentru a explicita
terminologia utilizată în cadrul acordurilor specializate şi a evidenţia unele probleme
terminologice existente. Armonizarea terminologică este o etapă obligatorie a procesului de
armonizare progresivă a transportului mărfurilor periculoase şi, în consecinţă, sunt prezentate
unele consideraţii generale privind terminologia şi particularităţile limbajului specializat al
acestui domeniu care se află la intersecţia dintre ştiinţe.
Reglementările privind transportul mărfurilor periculoase constituie un model de
ansamblu normativ integrat complex de gândire ştiinţifică riguroasă şi de acţiune, de reacţie şi
adaptare continuă la progresul tehnico-ştiinţific, de armonizare progresivă şi de simplificare a
dispoziţiilor lor. Admiţând apartenenţa reglementărilor aplicabile transportului mărfurilor
periculoase la dreptul transporturilor, trebuie evidenţiat faptul că acestea au anumite
particularităţi, atât în ceea ce priveşte sfera lor de aplicare, cât şi în ceea ce priveşte conţinutul.
În condiţiile în care conceptul de mărfuri periculoase este considerat, în continuare, unul
vag şi imprecis, nou deopotrivă pentru cercetarea academică şi organismele de reglementare,
prezenta cercetare prezintă riscurile oricărui demers de pionierat. Sunt, fără îndoială, aspecte care
ar fi putut fi dezbătute mai amănunţit, însă ne rezervăm dreptul de a medita şi a le aprofunda
până la finalizarea tezei doctorale.

