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ABSTRACT: The institution of the international commercial arbitration is continuously 
expanding, preferred by the majority of the business parteners worldwide as a way of 
resolving their ongoing issues. Although arbitration is characterized by flexibility, certain 
fundamental principles which ought to be respected, are provided by most legislations  and 
statutes of the arbitration institutions. The purpose of the study is to analyze these 
principles, as provided by internal and international regulations.   
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Spre deosebire de Codul de procedură civilă francez care vorbind despre 

procedura în faţa tribunalului arbitral face trimitere în mod expres la principiile aplicabile 
procesului civil1, Codul de procedură civilă român prevede la art. 358, alin. 1 din Codul de 
procedură civilă numai trei principii fundamentale ale procesului arbitral: principiul 
egalităţii părţilor, al respectării dreptului la apărare şi principiul contradictorialităţii. 
 Necesitatea asigurării respectării acestor reguli este prevăzută, sub sancţiunea 
nulităţii, şi în cuprinsul art. 6 din Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj 
Comercial Internaţional.  

Legea model UNCITRAL2 prevede în mod expres numai necesitatea respectării 
principiului egalităţii părţilor în proces3. Acest principiu este menţionat în majoritatea 
reglementărilor naţionale 4. 

                                                
 Preparator univ drd. Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi 
Administrative, Avocat, Baroul Mureş, ROMÂNIA. 
 
1 Art. 1460 din Codul de procedură civilă francez. A se vedea 
http://www.lexinter.net/NCPC/l'instance_arbitrale.htm 
2 Comisia Naţiunilor Unite pentru Dreptul comercial Internaţional (UNCITRAL în engleză şi CDNUCI în 
franceză) a fost înfiinţată în anul 1966 şi însărcinată de Adunarea Generală cu armonizarea şi unificarea 
progresivă a dreptului comercial internaţional, în special prin pregătirea de noi convenţii internaţionale, modele de 
lege şi legi uniforme. UNCITRAL cuprinde 36 de membri aleşi de către Adunarea Generală, în aşa fel încât să 
reprezinte diferitele zone geografice ale lumii şi principalele sisteme economice şi juridice.  A se vedea 
http://www.uncitral.org. 
3 Art. 18 din Legea model UNCITRAL. 
4 Art. 18 din Legea asupra arbitrajului internaţional din Australia, art. 26 din Legea egipteană asupra arbitrajului în 
materie civilă şi comercială nr. 9 din 1997. 
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 Acelaşi principiu rezidă şi din cuprinsul dispoziţiilor art. 15, pct. 2 din Regulile 
Curţii Internaţionale de Arbitraj de la Paris care precizează că tribunalul arbitral trebuie să 
acţioneze în mod just şi imparţial asigurându-se totodată că fiecare dintre părţi are 
posibilitatea de a-şi susţine cauza.  

Prevederi similare sunt conţinute de art. 33, alin. 1 din Legea Engleză asupra 
arbitrajului din 1996 şi de art. 14. 1 din Regulile de Arbitraj ale Curţii Internaţionale de 
Arbitraj de la Londra. În plus, în legislaţia engleză se prevede  necesitatea ca tribunalul 
arbitral să adopte o procedură potrivită circumstanţelor particulare ale cauzei, evitând astfel 
întârzierea soluţionării litigiului sau cheltuieli inutile, în scopul soluţionării în mod echitabil 
a litigiului.  Alte principii consacrate  de Legea Engleză asupra arbitrajului din 1996 sunt 
libertatea părţilor de a alege regulile aplicabile în vederea soluţionării litigiului lor precum 
şi minima intervenţia a instanţelor naţionale în cauzele guvernate de acest act5. 

Principiul contradictorialităţii, al egalităţii părţilor, al imparţialităţii arbitrilor şi al 
libertăţii de decizie trebuie respectate în cadrul procedurii arbitrale, dispune şi art. 21, alin. 
3 din Legea braziliană asupra arbitrajului  nr. 9306 din 1996. 

Dreptul de a fi ascultat ca regulă esenţială în cadrul procedurii arbitrale este 
consacrat de art. 25 din Convenţia elveţiană asupra arbitrajului internaţional din 27 martie 
1969. Acest articol permite  părţilor să îşi expună argumentele de fapt şi de drept, să aibă 
suficient timp pentru a cunoaşte documentele din dosar, să participe la şedinţele în cadrul 
cărora sunt administrate dovezi sau au loc audieri, să fie reprezentate sau asistate de către o 
persoană aleasă de ele. 
 Principiul egalităţii părţilor este considerat de o maximă importanţă, o regulă 
esenţială consacrată atât în cuprinsul Constituţiei României6, cât şi a Declaraţiei Universale 
a Drepturilor Omului7 şi a celorlalte tratate şi acte referitoare la drepturile omului. 
 Exigenţele acestui principiu în procedura arbitrală implică acordarea aceloraşi 
drepturi procesuale tuturor părţilor precum şi asigurarea unui echilibru în situaţia 
procesuală a acestora. 
 Într-o decizie a Curţii de Casaţie a Franţei8 s-a reţinut că principiul egalităţii de 
arme implică posibilitatea recunoscută fiecăreia dintre părţi de a fi ascultat de către 
judecător în condiţii care să nu îl plaseze într-o situaţie vădit dezavantajată faţă de cealaltă 
parte. Prin urmare, constituie o nesocotire a acestui principiu faptul de a interzice uneia 
dintre părţi să facă dovada unui element esenţial pentru justificarea pretenţiilor sale. 
 În doctrina şi practica judiciară franceză s-a subliniat totodată că principiul 
egalităţii părţilor în proces nu este unul aritmetic, prin urmare se poate reţine o « ruptură » a 
egalităţii dintre părţi numai în situaţia în care aceasta este semnificativă9. Astfel, s-a invocat 
nesocotirea acestui principiu de către partea care nu a beneficiat exact de acelaşi număr de 
zile ca şi adversarul său pentru a înfăţişa în faţa tribunalului arbitral înscrisurile 
doveditoare. Prin hotărâre pronunţată la data de 22 ianuarie 2004 Curtea de Apel de la Paris 
a reţinut că o asemenea situaţie nu este de natură să înfrângă principiul egalităţii părţilor 

                                                
5 Sectiunea 1 din Partea I a Legii Engleze asupra arbitrajului din 1996. 
6 Art. 16, alin.1. 
7 Art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede că “Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în 
demnitate şi drepturi”. 
8 Nr. 09-13712 din 13 aprilie 2010. A se vedea http://www.legifrance.gouv.fr 
9 Eric Loquin „De la bonne gestion de l'instance arbitrale par les arbitres” în RTD Com. 2007, p. 689. 
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argumentându-se că un decalaj de şapte zile în favoarea uneia dintre părţi nu îi conferă 
acesteia un avantaj decisiv, chiar dacă în acest fel partea în cauză beneficiază de mai mult 
timp pentru a-şi pregăti apărarea. 
  Principiul dreptului la apărare are o consacrare constituţională10 în dreptul 
românesc, iar necesitatea promovării sale în practică decurge din declaraţiile şi pactele 
adoptate de state în materia drepturilor fundamentale ale omului. 
 Dreptul la apărare a fost analizat în două acceptiuni : una materială şi una 
formală11. În sens material, dreptul la apărare îşi găseşte expresia în diversele prevederi 
cuprinse în Codul de procedură civilă precum : dreptul uneia dintre părţi de a lua cunoştinţă 
despre pretenţiile, respectiv apărările celeilalte părţi (art. 355-3581 Cod proc. civ.) ; citarea 
părţilor pentru a putea participa la dezbaterea litigiului (art. 3582 – art. 3584 Cod proc.) ; 
dreptul de a propune probe (art. 35810- art. 35811 Cod proc. civ.) 
 În sens formal, dreptul la apărare semnifică posibilitatea părţilor din proces de a-şi 
angaja un apărător care să le asigure o apărare calificată. 
 În dreptul român nu este prevăzută obligaţia părţilor de a-şi angaja în mod 
obligatoriu un apărător care  să le susţină interesele în faţa instanţelor de judecată. 
Procedura arbitrajului nu face excepţia de la această regulă. Dispoziţiile art. 64, alin. 1 din 
Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional prevăd că 
părţile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanţi legali şi pot fi 
asistate de avocaţi, consilieri, interpreţi sau alte persoane12. Trebuie precizat că în legislaţia 
altor state, părţile au obligaţia de a-şi angaja un apărător în cazul anumitor litigii. 
 Principiul contradictorialităţii semnifică posibilitatea conferită părţilor de a discuta 
şi combate orice element de fapt şi de drept în cadrul procesului arbitral. În dreptul nostru 
procesual acest principiu este consacrat de art. 129, alin. 2 din Codul de procedură civilă. 
 Exigenţa fundamentală a contradictorialităţii o reprezintă cerinţa ca nici o măsură 
să nu fie dispusă de către instanţă înainte ca aceasta să fie pusă în discuţia contradictorie a 
părţilor. S-a susţinut chiar că acest principiu reprezintă « motorul instanţei », 
contradictorialitatea opunând dar şi reunind părţile în proces, deoarece nici una dintre părţi 
nu poate face nimic în instanţă decât sub privirile celeilalte13. 
 Respectarea principiului contradictorialităţii impune tribunalului arbitral să se 
asigure că fiecare dintre părţi are posibilitatea de a-şi valorifica drepturile procesuale, de a-
şi prezenta şi argumenta temeiurile de fapt şi de drept care sprijină cererea sau apărarea sa. 
Nici o excepţie de procedură sau de fond nu are putea fi soluţionată de către tribunalul 
arbitral înainte de a fi pusă în discuţia contradictorie a părţilor.  
 Codul de procedură francez prevede că asigurarea principiului contradictorialităţii 
impune în mod necesar ca părţile să cunoască reciproc şi în timp util elementele de fapt şi 
de drept pe care se întemeiază cererea adversarului şi probele, pentru a-şi putea organiza în 

                                                
10 Art. 24, alin. 1. 
11 Ioan Leş „Tratat de drept procesual civil”, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 49. 
12 Art. 18 din Codul de procedură francez. Pentru o propunere de lege ferenda în ceea ce priveşte reglementarea 
obligativităţii părţilor în procesul arbitral de a fi asistate sau reprezentate numai de avocaţi sau consilieri juridici  a 
se vedea Şerban Beligrădeanu „Discuţii în legătură cu unele aspecte privitoare la reprezentarea convenţională şi la 
asistarea părţilor în arbitrajul instituţional-jurisdicţional înfăptuit de Curtea de arbitraj comercial internaţional de 
pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României” în Revista română de drept privat nr. 4 din 2009, p. 25. 
13 Viorel Mihai Ciobanu „Tratat teoretic şi practic de procedură civilă”, vol. I, Ed. Naţional, Bucureşti, 1997, p. 
126. 



 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                             

mod corespunzător apărarea. Nu pot fi reţinute în cuprinsul hotărârii judecătoreşti decât 
mijloacele de probă, explicaţiile şi documentele invocate de părţi şi care au fost puse în 
discuţia contradictorie a acestora. Încălcarea acestui principiu are loc dacă hotătârea 
pronunţată este fundamentată pe elemente faţă de care părţile nu şi-au exprimat poziţia14. 
 Printr-o decizie a Curţii de Casaţie a Franţei15 s-a menţinut hotărârea Curţii de 
Apel din Paris prin care s-a dispus anularea unei sentinţe arbitrale pe motivul că una dintre 
părţile litigante a fost audiată în calitate de martor. S-a argumentat în cuprinsul deciziei 
faptul că această împrejurare constituie prin ea însăşi o violare a dreptului la apărare şi a 
prinicipiului contradictorialităţii. 
 În opinia unui autor francez16 o asemenea abordare a fost considerată de o rigoare 
dusă la extrem. Astfel s-a argumentat că viciul procedural în cauză l-a constituit faptul că 
arbitrii au audiat una dintre părţi ca şi când ar fi fost un terţ în măsură să furnizeze 
informaţii într-o manieră obiectivă. Prin urmare deşi o asemenea posibilitate nu a fost 
consacrată în Codul de procedură francez, trebuie menţionat că arbitrii nu  sunt ţinuţi să 
respecte prevederile conţinute în acest act normativ, ci doar principiile procesului civil. În 
speţă, concluzionează autorul, principiul contradictorialităţii ar fi fost încălcat numai dacă 
această chestiune a interogării părţii în calitate de martor nu ar fi fost pusă şi în discuţia 
celeilalte părţi. În literatura juridică română17 s-a subliniat faptul că enunţarea regulilor 
esenţiale în cuprinsul Codului de procedură civilă nu este limitativă, urmând ca în 
completare să fie aplicabile celelalte principii fundamentale ale procesului civil în măsura 
în care sunt compatibile cu procedura arbitrajului. 
 Apreciem că principiul disponibilităţii, cu unele particularităţi, se impune a fi 
respectat şi în cadrul procedurii arbitrale. De altfel, proiectul Codului de procedură civilă 
prevede, în mod expres aplicarea acestui principiu fundamental al procesului civil şi în 
procedura arbitrală18. 
 Disponibilitatea semnifică în sens material că părţile pot să dispună de obiectul 
litigiului potrivit intereselor lor, iar în sens procesual rezidă în posibilitatea pe care o au 
participanţii la procesul arbitral de a dispune de mijloacele procesuale prevăzute de lege19. 
 Principiul disponibilităţii se concretizează în procesul arbitral prin posibilitatea 
părţii de a efectua acte de procedură precum20: introducerea cererii de arbitrare; stabilirea, 
potrivit convenţiei arbitrale, a cadrului procesual al litigiului arbitral; numirea arbitrului; 
formularea unor cereri cu caracter incidental; renunţarea reclamantului la cererea de 
arbitrare; renunţarea reclamantului la însuşi dreptul pretins; stingerea procesului arbitral pe 
cale amiabilă; dreptul părţii care cade în pretenţii de a solicita sau nu anularea hotărârii 

                                                
14 Decizia din 11 septembrie 1997 a Curţii de Apel din Paris, nr. 95/80006 din Repertoriul general. A se vedea 
http://www.arbitrage.org/fr/publications/jurisprudence_cap1c_19970911.pdf. 
15 Decizia Curţii de Casaţie Secţia Civilă din 25 martie 1999, cauza Gobitta c/ Sté Holding Mouret, publicată în 
Buletinul II, nr 55, p. 40 
16 Eric Loquin „Droit de la defense et principe du contradictoire. Violation. Audition d'une partie en qualité de 
sachant. Libre discussion des parties. Moyen inopérant.”  în RTD Com. 2000, p. 334. 
17 Giorgiana Dănăilă „Procedura arbitrală în litigiile comeciale interne”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006, p. 
119. 
18 Art. 546, alin. 2 din Proiectul Codului de procedură civilă.  
19 Ioan Leş „Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole”, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 402. 
20 Georgiana Dănăilă, op. cit., p. 126. 
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arbitrale pe cale acţiunii în anulare; dreptul părţii care a câştigat procesul de a cere sau nu 
punerea în executare a hotărârii arbitrale. 
 Limitarea acestui principiu este dată de conţinutul convenţiei arbitrale în care 
părţile stabilesc cadrul procesual al derulării litigiului. 
 Principiul oralităţii este în strânsă legătură cu principiul contradictorialităţii şi 
constă în dreptul părţilor de a-şi susţine verbal pretenţiile, de a da explicaţii, de a discuta 
materialul probator administrat în cauză, de a invoca eventuale neregularităţi, de a pune 
concluzii cu privire la toate împrejurările de fapt şi de drept ale litigiului. 

Potrivit art. 24 din Legea model UNCITRAL arbitrii vor hotărî dacă să aibă loc 
sau nu audieri în vederea administrării probelor sau a susţinerii verbale a argumentelor 
părţilor litigante.  
 Prevederile art. 58 din Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj 
Internaţional însă, deşi menţionează posibilitatea ca anumite etape ale procedurii să se 
defăşoare prin corespondenţă, totuşi exceptează în mod expres audierea martorilor şi a 
experţilor, precum şi  formularea de concluzii asupra fondului. Prin urmare, aceste 
dispoziţii consacră o formă atenuată a principiul oralităţii în procedura arbitrajului. 
 Apreciem că respectarea principiului contradictorialităţii, consacrat în Codul de 
procedură civilă şi Regulile Curţii de Arbitraj Internaţional, nu poate fi realizată integral 
decât în situaţia în care dezbaterea litigiului are loc, chiar şi numai pentru anumite faze, 
verbal. 
 Principiul rolului activ al judecătorului consacrat în dreptul nostru procesual civil 
se manifestă prin următoarele obligaţii, respectiv prerogative ale instanţei: obligaţia de a 
ordona măsurile necesare judecării cererii şi de a face respectate şi să respecte el însuşi 
prinipiul contradictorialităţii şi celelalte principii ale procesului civil21; obligaţia 
judecătorului de a pune, din oficiu, în discuţia părţilor, orice împrejurare de fapt sau de 
drept care ar putea conduce la dezlegarea cauzei, chiar dacă nu sunt menţionate în cerere 
sau întâmpinare22; dreptul judecătorului de  a solicita părţilor explicaţii oral sau în scris cu 
privire la situaţia de fapt şi la motivarea în drept pe care ele o invocă în susţinerea 
pretenţiilor sau apărărilor; obligaţia instanţei de a ordona, din oficiu, dovezile pe care le 
consideră necesare, chiar dacă părţile se împotrivesc23; obligaţia instanţei de judecată de a 
acorda părţilor îndrumări atunci când nu sunt asistate sau reprezentate de avocat24 etc. 
 Unele prevederi conţinute de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj 
Internaţional pledează spre recunoaşterea unui rol activ al tribunalului arbitral. Cu titlu 
exemplificativ menţionăm: obligaţia tribunalului arbitral de a respecta principiul 
contradictorialităţii, al dreptului la apărare precum şi egalitate de tratament25; dreptul 
tribunalului arbitral de a cere părţilor explicaţii scrise cu privire la obiectul cererii şi faptele 
litigiului precum şi de a dispune administrarea oricărei probe prevăzute de lege26; dreptul 
tribunalului arbitral de a dispune pentru motive temeinice, prelungirea termenului de 
arbitraj cu cel mult două luni27. 

                                                
21 Art. 129, alin. 2 din Codul de procedură civilă. 
22 Art. 129, alin. 4 din Codul de procedură civilă. 
23 Art. 129, alin. 5 Cod procedură civilă. 
24 Art. 129, alin. 3 Cod procedură civilă. 
25 Art. 6 din Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Internaţional. 
26 Art. 66, alin. 2 din Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Internaţional. 
27 Art. 53, pct. 2 din Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Internaţional. 
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 Rolul activ al tribunalului arbitral este consacrat şi de prevederile art. 19.3. din 
Regulile Curţii de Arbitraj Internaţional de la Londra ce conferă posibilitatea tribunalului 
arbitral de a pregăti, înainte de începerea audierilor, o listă de întrebări la care părţile sunt 
invitate să răspundă cu deoasebită atenţie. 
 Specifice judecăţii arbitrale pot fi considerate principiul confidenţialităţii şi 
principiul flexibilităţii procedurii.  
 Confidenţialitatea este, fără îndoială, unul dintre atuurile procedurii arbitrale.  
 Iniţial, conceptul de confidenţialitate era asociat cu caracterul privat al procesului 
arbitral considerându-se că reprezintă două faţete ale aceleiaşi monede. Astfel, s-a apreciat 
că prezumţia potrivit căreia arbitrajul este în acelaşi timp privat şi confidenţial are la bază 
premisa că ar fi un nonsens ca părţile să poată în mod efectiv să îndepărteze persoanele 
străine de la arbitraj, dar în acelaşi timp să aibă liberatea de a discuta cauza cu aceste 
persoane28. 
 Ulterior, cele două două noţiuni  au devenit distincte opinându-se că, în situaţia în 
care părţile nu au convenit în mod expres cu privire la existenţa obligaţiei de 
confidenţialitate sau aceasta nu era conţinută de regulile de arbitraj, litigiul arbitral nu era, 
în mod necesar, confidenţial. Astfel, caracterul privat se referă cu precădere la procedura 
orală şi implică excluderea terţilor în timp ce noţiunea de confidenţialitate este mult mai 
cuprinzătoare extinzându-se şi la fazele premergătoare şi ulterioare dezbaterilor29. 
 Jurisprudenţa din Marea Britanie consideră obligaţia de confidenţialitate ca fiind 
inerentă procedurii arbitrale, în timp ce instanţele din Australia şi Statele Unite refuză să 
recunoască existenţa obligaţiei de confidenţialitate în absenţa unei convenţii exprese în 
acest sens30.  
 Majoritatea regulilor instituţiilor arbitrale consacră obligaţia de confidenţialitate, 
cea mai amplă reglementare a acesteia fiind conţinută în  Regulile de Arbitraj ale 
Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale.  

Prevederile art. 52 din aceste reguli definesc noţiunea de informaţie confidenţială 
ca fiind „orice informaţie, indiferent de forma în care este exprimată, în posesia unei părţi, 
la care publicul nu are acces, având semnificaţie comercială, financiară sau industrială, şi 
considerată drept confidenţială de către partea în posesia căreia se află”. 
 Confidenţialitatea procedurii arbitrale este reglementată de prevederile art. 73 ale 
aceloraşi reguli31. În situaţii excepţionale, tribunalul arbitral poate utiliza chiar un consilier 

                                                
28 Andrew Tweeddale, Kerern Tweeddale „Arbiration of commercial disputes. International and English Law and 
Practice”, Oxford University Press, 2007, p. 350. 
29 Ileana M. Smeureanu „Soluţionarea disputelor prin intermediul arbitrajului comercial internaţional: pledoarie 
pentru confidenţialitate” în Revista Română de Arbitraj nr. 1(5) din 2008, p. 43. 
30 Margaret L. Moses „The Principles and Practice of International Commercial Arbitration”, Cambridge 
University Press, p. 49. 
31 Potrivit acestor dispoziţii „Cu excepţia sau în măsura în care sentinţa arbitrală este atacată pe cale judiciară sau 
este începută o acţiune având ca obiect executarea hotărârii arbitrale, nici o informaţie legată de existenţa 
arbitrajului nu poate fi făcută publică unilateral de către una dintre părţi sau de către un terţ, în afara cazului în care 
legea sau un organ competent o impun, iar atunci numai: dezvăluind nu mai mult decât ceea ce este legal solicitat; 
în situaţia în care informaţia a fost prezentată Tribunalului şi celeilalte părţi, respectiv divulgarea a operat în 
timpul desfăşurării procedurii arbitrale, sau numai celeilale părţi, dacă respectiva divulgare s-a produs ulterior 
finalizării procedurii arbitrale, fiind necesară prezentarea obiectului divulgării şi o justificare a acesteia.” 
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în materia confidenţialităţii pentru a clasifica informaţia confidenţială şi a stabili daunele 
cauzate prin divulgarea acestui tip de informaţie32. 
 Regulile Curţii de Arbitraj Internaţional de la Londra prevăd în cuprinsul art. 30 o 
obligaţie generală de confidenţialitate  în sarcina părţilor şi a arbitrilor33.  
 Cele mai semnificative seturi de reguli care nu cuprind decât referiri generale la 
obligaţia de confidenţialitate sunt Regulile de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de 
Comerţ de la Paris şi Regulile de Arbitraj UNCITRAL.  
 Potrivit  art. 20 (7) din Regulile de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ 
de la Paris tribunalul arbitral poate lua măsuri pentru protejarea secretelor comerciale şi 
informaţiilor confidenţiale, iar în cuprinsul art. 25 (4) din Regulilor UNCITRAL se 
precizează că hotărâre arbitrală poate fi făcută publică numai cu consimţământul părţilor. 
 „Activitatea Curţii are o natură confidenţială care trebuie respectată de către 
oricine participă în cadrul acesteia, indiferent în ce calitate” prevede şi art. 6 din Legea 
model UNCITRAL. 
 Obligaţia de confidenţialitate a fost analizată în doctrina românească34 prin prisma 
a trei elemente distincte: a participanţilor la procesul arbitral, a procedurii arbitrale şi a 
duratei acestei obligaţii.  
 În privinţa participanţilor la procesul arbitral, se consideră că obligaţia de 
confidenţialitate revine tuturor deşi aceasta nu este menţionată în mod expres decât cu 
privire la arbitri în cuprinsul art. 353, lit. c) din Codul de procedură civilă. Regulile de 
arbitraj ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi 
Industrie a României prevăd în cuprinsul art. 7 că obligaţia de confidenţialitate revine Curţii 
de Arbitraj, tribunalului arbitral, precum şi personalului Camerei de Comerţ şi Industrie a 
României, care nu au dreptul de a publica sau divulga datele de care iau cunoştinţă în 
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, fără autorizarea părţilor. 
 Obligaţia de confidenţialitate vizează întreaga procedură arbitrală. În scopul 
asigurării confidenţialităţii, art. 7 din Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj 
Comercial Internaţional prevăd că tribunalul arbitral, Curtea de Arbitraj precum şi 
personalul Camerei de Comerţ şi Industrie a României au obligaţia să asigure 
confidenţialitatea arbitrajului, neavând dreptul de a publica sau de a divulga datele de care 
iau cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, fără a avea autorizarea părţilor.  

Hotărârile arbitrale pot fi publicate integral numai cu acordul părţilor. Ele pot fi 
însă publicate parţial ori în rezumat sau comentate sub aspectul problemelor de drept ivite, 
în reviste, lucrări sau culegeri de practică arbitrală, fără a se da numele sau denumirea 
părţilor, ori date care ar putea prejudicia interesele lor. Dosarul litigiului este, de asemenea, 
confidenţial, nici o persoană cu excepţia celor implicate în desfăşurarea litigiului neavând 
acces la dosar fără acordul părţior. Cu toate acestea, preşedintele Curţii de Arbitraj poate 
autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor în scopuri ştiinţifice sau documentare, după 

                                                
32 Art. 52, lit. d din Regulilor Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale. 
33 Conform acestei prevederi „dacă părţile nu prevăd în scris altfel, acestea pot, în principiu, să respecte 
confidenţialitatea tuturor hotărârilor arbitrale pronunţate în cazurile în care au fost implicate, a înscrisurilor 
administrate în acel litigiu, precum şi a oricăror altor înscrisuri ce nu sunt de interes public, cu excepţia cazului în 
care divulgarea acestora este impusă de o obligaţie legală înscopul protejării sau realizării unui drept sau în scopul 
punerii în executare silită sau atacării cu bună-credinţă a unei hotărâri arbitrale în faţa unei instanţe statale sau a 
altor organe judiciare” 
34 Georgiana Dănăilă, op. cit., p. 122. 
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soluţionarea litigiilor şi numai dacă în acele dosare s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti 
irevocabile35.  

În principiu, obligaţia de confidenţialitate nu este limitată în timp dar nici nu este 
absolută36. Astfel, în cazul în care sentinţa arbitrală este contestată în faţa instanţelor 
naţionale, principiul confidenţialităţii nu îşi mai găseşte aplicabilitatea. Una dintre 
garanţiile menite să asigure respectarea principiului confidenţialităţii este şi caracterul 
nepublic al şedinţelor de judecată. Spre deosebire de dreptul comun procesual care este 
guvernat de principiul publicităţii, consacrat de dispoziţiile art. 121 Cod proc. civ.37 şi ale 
art. 126 din Constituţie, în cadrul procesului arbitral dezbaterile nu au acest caracter. 

O aplicare în ceea ce priveşte caracterul nepublic al dezbaterilor o face şi art. 64 
din Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional care 
prevede că la dezbaterea litigiului părţile pot participa personal sau prin reprezentanţi şi pot 
fi asistate de avocaţi, consilieri, interpreţi sau de alte persoane. Cu acordul părţilor şi cu 
încuviinţarea tribunalului arbitral, la şedinţele de dezbatere a litigiului pot participa şi alte 
persoane. 
  În ceea ce priveşte principiul flexibilităţii procedurii arbitrale, acesta constă în 
aceea că arbitrajul se caracterizează prin elasticitate, prin fluiditate, nefiind tributară 
formalismului destul de rigid care caracterizează dreptul comun procesual, voinţa părţilor 
fiind principalul element în dinamica procesului arbitral38.  
 Supleţea procesului arbitral rezidă şi din lipsa de solemnitate a şedinţelor de 
judecată care se desfăşoară într-o ambianţă corespunzătoare, cu ore prestabilite39, atmosferă 
în care părţile nu apar ca nişte adversari ireductibili şi implacabili, ci sunt îndemnate atât de 
către arbitri dar şi de interesele lor de a-şi continua relaţiile de afaceri, să ajungă la o soluţie 
tranzacţională cât mai rapidă40 . Lipsa de formalism a procedurii în faţa tribunalului arbitral 
se manifestă şi prin aceea că ascultarea martorilor şi a experţilor se face fără prestare de 
jurământ41.  
 Proiectul Codului român de procedură civilă prevede că se aplică procedurii 
arbitrale şi principiul consacrat de art. 21 care se referă la respectarea solemnităţii 
şedinţelor de judecată. Apreciem că acest principiu contravine flexibilităţii care constituie o 
trăsătură specifică  a judecăţii în faţa tribunalului arbitral. 
  
 

                                                
35 Art. 7, alin. 2 din Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă 
Camera de Comerţ şi Industrie a României 
36 Andrew Tweeddale, Kerern Tweeddale, op.cit., p. 355. 
37 Potrivit acestui articol, „Şedinţele vor fi publice, afară de cazurile când legea dispune altfel”.  
38 Georgiana Dănăilă, op. cit., p. 121. 
39 Florea Măgureanu „Unele consideraţii privind particularităţile arbitrajului faţă de justiţia statului” în Revista de 
drept comercial nr. 5 din 2001, p. 67. 
40 Tudor R. Popescu, „Dreptul comerţului internaţional”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 367. 
41 Art. 67 din Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de 
Comerţ şi Industrie a României. 


