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Procesul de transport posedă o structură com-
plexă în care se aplică norme ce aparțin unor 

ramuri de drept diferite (dreptul civil, dreptul adminis-
trativ, dreptul concurenței, dreptul protecției consuma-
torilor etc.) care, într-un final, reglementează raporturi 
asemănătoare, însă de pe poziții diferite. Pornind de la 
aceasta, devine actuală sarcina de a cunoaște legătu-
ra care există între legislația din transport și legislația 
din alte domenii de reglementare, precum și influența 
normativă pe care o exercită alte ramuri de drept asu-
pra relațiilor sociale din transport.

Pasagerul deține întotdeauna calitatea de consuma-
tor, fapt ce impune aplicarea în raporturile de trans-
port nu doar a legislaţiei cu privire la transporturi, dar 
şi a legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor. 
Сonform Legii cu privire la protecția consumatori-
lor nr.105/2003 [1], consumator este orice persoană 
fizică ce intenţionează să comande sau să procure 
ori care comandă, procură sau foloseşte produse și 
servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de 
întreprinzător sau profesională (art.1). Discuţii exis-
tă cu referire la angajații întreprinderii de transport, 
precum șoferul, dispecerul, taxatorul sau controlorul 
de bilete, care, în pofida faptului că se află în auto-
car, desfășoară o activitate de muncă. Relațiile din-
tre angajator și salariați se reglementează de normele 
Codului muncii, iar în anumite situații, și de normele 
Codului civil (cap.XXXIV. Obligațiile care apar din 
cauzarea de daune, art.1398-1424). Din acest punct 
de vedere, în doctrina de specialitate se susține că 
între noțiunile de „consumator” și „pasager” nu pu-
tem pune semnul egalității. Conform opiniei expuse 
de profesorul S.Heighetova, salariații din cadrul în-
treprinderii de transport (șoferii, dispecerii, taxatorii 
etc.) pot fi numiți călători (pasageri), deoarece sunt 
prezenți în mijlocul de transport pe parcursul depla-
sării, dar nu pot fi numiți consumatori, fiindcă nu sunt 
beneficiari de servicii conform legislației civile [2]. 

Efectuând o analiză a legislaţiei naţionale, deducem 
că noţiunea de călător este definită într-un singur act 
normativ, Regulamentul cu privire la autogară nr.9/12 
din 09.12.1999 [3]. Conform Regulamentului, călă-
torii sunt persoanele transportate cu un autovehicul 
şi care nu participă la conducerea acestuia (pct.2.1). 
Cu alte cuvinte, membrii personalului auxiliar din au-
tovehicul (şoferul, taxatorul etc.) nu sunt pasageri, ci 
salariaţi ai întreprinderii de transport şi în privinţa lor 
nu se extinde legislaţia cu privire la protecţia consu-
matorilor. 

La examinarea corelației dintre legislația din trans-
port și cea din domeniul protecției consumatorilor, 
pornim de la faptul că situația juridică a pasagerului 
se caracterizează prin anumite drepturi și obligații pe 
care nu le mai întâlnim la alte categorii de consuma-
tori. Drepturile consumatorului se exprimă prin drep-
tul de a cere de la transportator îndeplinirea anumi-
tor acțiuni, cum ar fi: repararea pagubelor provocate 
de pierderea ori deteriorarea bagajului, compensarea 
prejudiciilor în legătură cu vătămarea corporală sau 
deces, plata anumitor despăgubiri pentru întârzie-
rea sau anularea efectuării curselor de autocar etc. 
Obligațiile – sunt acțiunile pe care trebuie să le rea-
lizeze pasagerul în scopul restabilirii drepturilor în-
călcate: procurarea biletului de călătorie, depunerea 
în termen a reclamației, înaintarea acțiunii în judecată 
etc. În aceste condiții, statutul juridic al pasagerului 
se exprimă prin totalitatea drepturilor și obligațiilor 
prevăzute de legislație, iar protecția drepturilor pasa-
gerului reprezintă mecanismul juridic de apărare care 
se manifestă prin restabilirea situației dificile și repa-
rarea prejudiciilor suportate [4]. 

Contractul de transport de călători este un con-
tract public, iar compania de transport este obligată 
să efectueze transportarea tuturor persoanelor care 
i se adresează în acest scop (art.981 Cod civil). Nu 
are importanţă ce calitate deţine călătorul, comerciant 
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sau necomerciant, la fel nu contează funcţia pe care o 
ocupă, poziţia socială, apartenenţa sa religioasă ş.a. 
Mai mult, până la încheierea contractului de transport 
cu călătorul, transportatorul are deja obligaţii faţă de 
potenţialul călător, iar pe parcursul deplasării, trans-
portatorul este obligat să presteze serviciile în volum 
deplin şi luând în considerare egalitatea în drepturi a 
tuturor pasagerilor. Dacă pentru încheierea altor con-
tracte civile legea cere ca persoana să aibă vârsta de 
18 ani (capacitatea de exerciţiu deplină), în transpor-
tul de persoane vârsta călătorului este, în genere, ne-
semnificativă, deoarece copiii (elevii) сu vârsta până 
la 18 ani folosesc transportul în comun (troleibuzele, 
autobuzele, microbuzele) pentru a ajunge la liceu, a 
reveni acasă sau a merge la bibliotecă. De aceea, sun-
tem de părerea că pentru copii, serviciile de transport 
public constituie acte juridice curente de mică valoa-
re care se execută la momentul încheierii lor (art.22 
alin.(2) pct.a) Cod civil) și pot fi asemănate cu micile 
cumpărături zilnice pe care le pot face copiii, precum 
procurarea unei înghețate, a unei sticle cu apă etc.

Încheierea contractului de transport de pasageri se 
distinge prin anumite particularităţi. În primul rând, 
deplasarea pasagerilor cu autobuze pe rute regulate 
și neregulate poartă denumirea generică de transport 
public în comun. De aici reiese şi caracterul public 
al contractului pe care organizaţiile de transport îl în-
cheie cu pasagerii. În temeiul caracterului public al 
contractului de transport, cărăuşul este obligat să ac-
cepte la transport orice pasager care se adresează cu 
scopul de a se deplasa. Mai mult, condiţiile contractu-
lui trebuie să fie aceleaşi pentru toţi pasagerii care au 
achiziţionat bilete de călătorie. 

În al doilea rând, după specificul încheierii, con-
tractul de transportare a pasagerilor face parte din ca-
tegoria contractelor de adeziune, clauzele sale fiind 
alcătuite în formă standard pot fi acceptate de către 
pasager doar pe calea aderării la contract. Potențialul 
pasager nu are posibilitatea de a negocia clauzele din 
contract, având numai două soluții, de a accepta inte-
gral sau de a refuza condițiile înaintate de transpor-
tator [5]. Esenţa contractului de adeziune constă în 
faptul că organizaţia (este posibil şi întreprinzătorul 
individual) de transport, fiind parte la contractul de 
transport, realizează o activitate chemată să asigure 
necesităţile unui cerc nedeterminat de persoane şi fie-
cărui subiect luat în parte care apelează la acel gen de 
servicii. A recurge la negocieri particulare cu fiecare 
consumator, chiar şi în cazul serviciilor de transpor-
tare, nu este posibil. De aceea, Codul civil stabilește 
că contractul de transport de persoane se confirmă 
(se documentează) printr-un bilet (titlu de călătorie) 
(art.986), iar contractul de transportare a bagajelor se 
confirmă prin recipisa de bagaje. Biletul de călătorie 
şi recipisa de bagaje conţin toate condiţiile necesare 
ale contractului de transport. Aceste clauze contrac-
tuale se pregătesc în conformitate cu cerinţele legii şi 
se aduc la cunoştinţa generală prin publicare, luând 
forma unor reguli de transport. 

Contractul de transport de pasageri se încheie în 
formă verbală. Condiţiile contractului de transport le 
conțin Codul transporturilor rutiere, Regulamentul 

сu privire la transporturile auto de călători și bagaje 
nr.854/2006 şi Regulamentul cu privire la autogară. 
Sunt posibile şi alte situaţii, când condiţiile contrac-
tului de transport de pasageri se publică în mijloacele 
de informare în masă sau se includ în regulamentele 
fiecărui fel de transport, sunt afişate în interiorul au-
tovehiculului sau în locurile de vânzare a biletelor şi 
abonamentelor de călătorie. De aceea, se consideră că 
înainte de a cumpăra biletul sau abonamentul, pasage-
rul mai întâi citeşte condiţiile contractuale, după care 
îşi dă acceptul la oferta publică prin efectuarea plății 
taxei de călătorie. 

În al treilea rând, luând în considerare modul său 
de încheiere, contractul de transport de pasageri re-
prezintă unele trăsături specifice. Însăşi propunerea de 
încheiere a contractului, pe care o face întreprinderea 
de transport, poartă caracter de ofertă publică, deoa-
rece ea cuprinde în sine toate condiţiile necesare şi 
suficiente prin care se exprimă clar voinţa întreprin-
derii de transport de a încheia contractul cu oricine îşi 
dă acceptul la propunerea făcută. Din partea pasage-
rului care a procurat biletul de călătorie, acceptul la 
ofertă se realizează prin achitarea preţului. Procurarea 
biletului de către pasager confirmă (atestă) încheie-
rea contractului de transport. În celelalte cazuri, când 
pentru realizarea deplasării nu este necesară procu-
rarea biletului de călătorie, acţiunile concludente ale 
pasagerului se manifestă prin alte forme, cum ar fi: 
trecerea printre barele cu rotaţie amplasate la intrarea 
în metrou (turnichete), realizarea plăţii cu ajutorul car-
telelor electronice, a jetoanelor, compostarea biletelor 
pentru o singură călătorie, urcarea pasagerului în taxi 
şi altele [6]. Însă, din punct de vedere juridic, situaţia 
rămâne aceeaşi: în aceste cazuri, la fel, este prezentă 
oferta publică, iar acceptul ei de către pasager prin in-
termediul anumitor acţiuni ale sale denotă acordul lui 
la condiţiile de transport propuse de cărăuş. 

Pasagerul care a procurat biletul de călătorie este 
în drept, la libera sa alegere, de a modifica sau de a 
renunţa în orice moment la contractul de transport de 
pasageri. În doctrină poate fi întâlnită şi opinia potri-
vit căreia gradul de libertate a pasagerului la înche-
ierea contractului de transport cu întreprinderea de 
transport practic se egalează cu zero: pasagerul îşi 
alege transportatorul, punctul de destinaţie şi condiţii-
le de transportare din rândul celor pe care i le propune 
transportatorul. Din moment ce contractul a fost în-
cheiat, pasagerul aderă la propunerile transportatoru-
lui, subordonându-se regulilor stabilite de el [7]. Prin 
urmare, reiese că pasagerul nu ar avea nici o libertate 
în cadrul contractului de transport, ceea ce nu cores-
punde adevărului, dacă ne raportăm la prevederile co-
durilor fiecărui tip de transport luate în parte. Accen-
tuăm că în temeiul legislaţiei naţionale, pasagerului 
care a cumpărat biletul de călătorie şi a încheiat prin 
aceasta contractul de transport, i se oferă dreptul de a 
modifica în mod unilateral condiţiile contractului de 
transport încheiat.

Prezintă interes că în privința raporturilor de trans-
port (de altfel, și în situația altor raporturi cu parti-
ciparea consumatorului) se aplică atât legislația din 
transport, cât și legislația cu privire la protecția consu-
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matorilor. Întrebarea este care dintre legislații se aplică 
în mod prioritar? În problema dată, anumite explicații 
sunt redate în Hotărârea Plenului Curții Supreme de 
Justiție: Judecând pricinile la cererile consumatorilor 
către agenții economici (inclusiv transportatori) pri-
vind protecția drepturilor lor, instanțele judecătorești 
vor aplica Legea privind protecția consumatorilor 
nr.105/2003, în măsura în care aceasta nu contravine 
Codului civil. Concomitent, se va avea în vedere că, 
dacă prevederile actelor normative ierarhic inferioare 
(instrucțiuni, regulamente) vin în contradicție cu legi-
le în vigoare, instanțele urmează să se călăuzească de 
aceste legi. În cazul în care în legislație lipsește norma 
specială, care reglementează raporturile ce izvorăsc 
din contractul de prestare a serviciilor, încheiat între 
consumator și agentul economic, se aplică normele 
generale privind obligațiile prevăzute în cartea a tre-
ia a Codului civil (pct.1) [8]. Rațiunea legiuitorului, 
în acest caz, este că în situația apariției unor conflic-
te între normele de drept ce reglementează domenii 
speciale și cele generale, prioritate se acordă actului 
normativ cu aplicare mai specială. Tendința respecti-
vă este caracteristică nu doar activității de transport, 
dar și altor categorii de relații sociale, precum furniza-
rea de energie electrică, investițiile în construcția unui 
spațiu locativ etc.

Legislația cu privire la protecția consumatorilor 
reglementează un spectru larg de relații din care fac 
parte: transportul de pasageri, furnizarea de energie 
electrică, vânzarea-cumpărarea, asigurarea, antrepri-
za, prestarea de servicii etc. Prin urmare, distingem 
două abordări diferite cu referire la relațiile de aplica-
re care există între legislația din transport și legislația 
cu privire la protecția consumatorilor. Prima aborda-
re se bazează pe supremația legislației din transport 
asupra legislației cu privire la protecția drepturilor 
consumatorilor. Explicația este acordată de HPCSJ 
nr.7/2006 din care se deduce că legislația din dome-
niul protecției consumatorilor reglementează toate 
relațiile sociale în care apare consumatorul, pe când 
legislația din transport are o sferă mai restrânsă de 
aplicare – relațiile cu participarea transportatorilor. 
Transportul este un gen specific al activității de în-
treprinzător în care este prezent un izvor sporit de 
pericol de cauzare a prejudiciilor. Anume din acest 
considerent, activitatea de transport nu poate fi pusă 
pe același cântar cu alte activități de întreprinzător în 
care este prezent un nivel redus de pericol și nu dispun 
de reglementări juridice speciale. A doua abordare se 
fundamentează pe supremația legislației cu privire la 
protecția consumatorilor asupra legislației din trans-
port. Sub aspect economic, scopul final al participării 
transportatorului la raporturile de prestare a servicii-
lor față de consumatori constă în obținerea de profit. 
Șansele de câștig sau de pierdere și le asumă trans-
portatorul. Ca și în cazul altor contracte civile oneroa-
se, relațiile dintre transportator și pasager iau naștere 
dintr-un contract (de transport) și sunt fundamentate 
pe principiul egalității juridice a părților la raporturile 
de drept civil. Pornind de la faptul că transportatorul 
își asumă o serie de riscuri financiare legate de acti-
vitatea comercială, pasagerul trebuie să nu creeze o 

situație mai complicată transportatorului, ci să respec-
te principiul bunei-credințe. Anume în aceste scopuri 
este chemată legislația cu privire la protecția consu-
matorilor, pentru a stabili principii și reguli unice de 
participare a consumatorilor și a întreprinzătorilor la 
circuitul civil [9]. 

Ca gen al activității de întreprinzător, transportul 
presupune un risc mai sporit decât alte activități, cum 
ar fi serviciile de frizerie, predarea limbilor străine etc. 
Există factori care influențează executarea contractu-
lui de transport, dar în privința cărora transportatorul 
nu poartă răspundere, precum: condițiile climaterice, 
cutremurele etc. În acest context, se menționează și 
faptul că procedura de atragere a transportatorului la 
răspundere juridico-civilă se bazează în exclusivitate 
pe principiile Legii cu privire la protecția consuma-
torilor, care acordă consumatorului posibilități foarte 
largi de protejare a drepturilor sale. De exemplu, în 
scopul apărării drepturilor sale de consumator, pasa-
gerul are opțiunea acordată de Legea privind protecția 
consumatorilor de a înainta o reclamație la adresa 
prestatorului, a depune plângere la Agenția pentru 
Protecția Consumatorilor ori de a înainta cerere de 
chemare în judecată. În situația în care pasagerul îna-
intează reclamație la adresa transportatorului, cel din 
urmă este obligat să se conformeze art.18 alin.(1) din 
Legea privind protecția consumatorilor, care stabilește 
că remedierea gratuită a deficiențelor apărute în legă-
tură cu prestarea unui serviciu necorespunzător se face 
în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data 
înaintării reclamației de către consumator. Dacă trans-
portatorul neglijează termenul de 14 zile, la sesizare, 
Agenția pentru Protecția Consumatorilor poate aplica 
în privința agentului economic o amendă, în mărime 
de la 150 la 200 de unităţi convenţionale (art.278 alin.
(1) Cod contravenţional). Alt exemplu care dovedește 
că consumatorul deține posibilități largi de apărare a 
drepturilor sale servește scutirea de plata taxei de stat 
la depunerea acțiunii în judecată (art.85 alin.(1) lit.(a) 
Cod de procedură civilă), precum și dreptul consuma-
torului de a alege competența teritorială: acțiunea în 
apărarea drepturilor consumatorului poate fi înainta-
tă și în instanța de la domiciliul reclamantului sau în 
instanța de la locul încheierii sau executării contrac-
tului (art.39 pct.(10)).

Practica judiciară cunoaște situații speciale de 
aplicare a legislației privind protecția consumatorilor 
la raporturile de transport. Exemplu poate servi ca-
zul examinat de Judecătoria din Celeabinsk, Federația 
Rusă. Șoferul a anunțat pe traseu că troleibuzul își 
va schimba itinerarul. Fiind lipsit de posibilitatea de 
a ajunge la destinație, unul dintre pasageri a solici-
tat restituirea costului biletului, dar a primit refuz din 
partea taxatorului. Pasagerul a depus reclamație că-
tre administrația parcului de troleibuze, cu indicarea 
datelor de identificare ale troleibuzului și taxatorului, 
solicitând restituirea costului pentru bilet, penalități și 
despăgubiri morale. Pasagerul a insistat asupra fap-
tului că transportatorul era obligat să asigure trans-
ferarea sa gratuită în alt troleibuz, pentru a nu achita 
încă o dată costul călătoriei. Transportatorul a solici-
tat exonerarea de răspundere, motivând că mijlocul 
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de transport și-a schimbat itinerarul de circulație din 
cauza unor situații ce nu au depins de părți (accident). 
Mai mult, s-a invocat că legislația obligă pasagerul 
la procurarea biletului chiar și pentru o singură călă-
torie. Instanța de judecată a dat câștig de cauză pa-
sagerului [10]. 

Se constată și cazuri inverse, în care consumato-
rii fac abuz în poziția pe care o dețin. De exemplu, 
M.D. s-a adresat cu cerere de chemare în judecată că-
tre SRL „Mitrocar Prim” cu privire la repararea preju-
diciului material și moral. În motivarea acțiunii sale, 
reclamantul a indicat că la data de 28.11.2010, în jurul 
orelor 02.00 dimineața, a solicitat un taxi în localita-
tea Dumbrava de la agenția „Taxi-1474”, pentru a se 
deplasa în sectorul Râșcani, mun. Chișinău. Ajungând 
în oraș, M.D. a solicitat să fie schimbat tariful aplicat 
cu cel care se folosește în oraș, însă taximetristul a 
refuzat. Ca urmare a unor discuții aprinse cu șoferul, 
reclamantul a coborât din taxi lângă cinematograful 
„Flacăra”, plătind pentru distanța efectiv parcursă. 
Ulterior, reclamantul a expediat reclamații la adresa 
pârâtului – SRL „Mitrocar Prim”, solicitând repararea 
prejudiciului material în mărime de 23,80 lei, a preju-
diciului moral în sumă de 10.000 lei pentru încălca-
rea dreptului de consumator, 500 lei pentru încălcarea 
termenului de examinare a reclamației, 500 lei pentru 
divulgarea informațiilor personale și 3.240 lei cheltu-
ieli de judecată. Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani 
mun. Chișinău, acțiunea reclamantului a fost respinsă 
ca neîntemeiată. Curtea de Apel Chișinău și Curtea 
Supremă de Justiție au menținut hotărârea instanței de 
fond. În motivarea deciziei, Curtea Supremă ajunge 
la concluzia că pretențiile reclamantului sunt neîn-
temeiate în partea încasării prejudiciului material în 
mărime de 23,80 lei și urmează a fi respinse, deoarece 
reclamantul nu a prezentat probe concludente în spri-
jinul pretențiilor sale, referitor la distanța parcursă în 
afara orașului, cea parcursă în oraș, precum și referi-
tor la tarifele aplicate în modul stabilit de autoritățile 
administrației publice locale. În privința prejudiciilor 
morale, instanța a stabilit că nu poate reține argumen-
tele invocate de recurent referitor la cauzarea unor da-
une morale. Acesta nu a dovedit de către cine, în ce 
circumstanțe și care acțiuni i-au cauzat suferințe mo-
rale și prin ce se manifestă acestea. Instanța a respins 
ca nefondate și pretențiile reclamantului de restituire 
a cheltuielilor de judecată [11]. 

Generalizând cele expuse, deducem că problema 
corelației dintre normele generale și normele speciale 
în litigiile privind transportul de persoane necesită a 
fi soluționată cu luarea în considerare a tututor intere-
selor participanților la relațiile sociale. Deși relațiile 
de transportare a pasagerilor poartă caracter special și 
nu pot fi desprinse de normele cu privire la protecția 
consumatorilor, nu ar fi corect de a acorda prioritate 
exclusivă normelor din transport sau celor din dome-
niul protecției consumatorilor. De fiecare dată, apre-
cierea privind aplicarea legislației în situațiile de caz 
urmează a fi dată de judecător, având în vedere in-
teresele social-economice și gradul de prejudiciere a 
părților contractante. Totodată, se va ține cont că la 
realizarea drepturilor sale, consumatorului nu tre-

buie să-i fie acordate mai puține drepturi decât cele 
prevăzute de Legea privind protecția consumatorilor. 
La fel, despăgubirile care i se acordă consumatorului 
pentru încălcarea drepturilor sale nu pot fi mai mici 
decât suma despăgubirilor stabilite de Legea privind 
protecția consumatorilor.

Problema majoră ce apare în practică este că pa-
sagerul, în calitate de consumator al serviciilor de 
transport, nu are la dispoziţie condiţiile contractului, 
în care să fie indicate drepturile, obligaţiile şi răspun-
derea în caz de nerespectare de către transportator a 
obligaţiilor asumate prin contract. În cuprinsul bile-
tului, sunt înscrise doar informaţiile de reper, ce ţin 
de ora de pornire, numărul şi cursa trenului, ora pro-
curării biletului, preţul. Din aceste considerente, călă-
torul se află într-o situaţie dezavantajată în raport cu 
întreprinderile de transport rutier. Mai mult, în practi-
că se poate întâmpla ca pasagerul să piardă biletul de 
călătorie. În asemenea situaţie se aplică, de regulă, o 
normă generală prin care biletul nu poate fi reînnoit şi 
costul lui nu se restituie. Dacă călătorul şi-a pierdut 
biletul de călătorie până la urcarea în autobuz, el nu va 
beneficia de transport, deoarece în afara biletului de 
călătorie, altă confirmare scrisă a încheierii contractu-
lui de transport nu există.
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