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ABSTRACT: Arbitrajul,  jurisdicţie alternativă având caracter privat, prezintă numeroase 

avantaje faţă de justiţia statală, părţile litigante şi tribunalul arbitral competent putând 

stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiţia ca acestea să nu fie 

contrare ordinii publice şi dispoziţiilor imperative ale legii.  

Numeroase opinii au fost exprimate cu privire la convenţia arbitrală şi natura ei juridică. În 

urma cercetărilor efectuate, ne propunem să prezentăm unele scheme-cadru de analiză 

privind convenţia arbitrală, pentru a scoate mai bine în evidenţă acest gen de justiţie 

privată, posibilă datorită existenţei convenţiei arbitrale, la care să se apeleze în toate 

cazurile în care cei aflaţi în conflict doresc să soluţioneze cu mai multă celeritate 

neînţelegerea apărută, cu costuri mai reduse, cu posibilitatea rămânerii în continuare în 

raporturi de parteneriat şi dacă doresc, cu o soluţie în echitate. 

Rezultatele cercetării noastre pot fi utile: practicienilor în domeniul arbitrajului, avocaţilor, 

consilierilor juridic, cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, celor din 

domeniul afacerilor care apelează la acestă procedură de soluţionare a conflictelor. 

CUVINTE CHEIE: arbitraj, convenţie arbitrală, arbitru. 

JEL CLASSIFICATION: K 49. 

 

  

Arbitrajul este reglementat în noul Cod de procedură civilă în Cartea a IV-a „Despre 

arbitraj”, articolele 541-621 şi în Titlul al IV-lea „Arbitrajul internaţional şi efectele 

hotărârilor arbitrale străine”, din Cartea a VII-a „Procesul civil internaţional”, art. 1110-

1132. 

A discuta despre subiectul convenţiei arbitrale înseamnă, încă de la început, 

recunoaşterea caracterului transdisciplinar al cercetării. Discuţia despre convenţia 

arbitrală aduce în prim plan un cadru mai larg – al procedurii arbitrale- în care modul de 

tranşare al conflictului este flexibil şi particularizat
1
. Ceea ce caracterizează arbitrajul este 

                                                           
*Prof. univ. dr.,  Universitatea Româno-Americană, București. 
* Jurist. 

1 Pentru un examen amănunţit privind arbitrajul, a se vedea: V. Roş, Arbitrajul comercial internaţional, Ed. 

Monitorul Oficial, Bucureşti, 2000, p. 25 şi urm.; S. Zilberstein, Procesul civil internaţional. Normele de 
procedură din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti, 1994, p. 138-144; I. Leş, Tratat de Drept procesual civil, ediţia 5, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 

874 şi urm.; T. Popescu, Arbitrajul litigiilor patrimoniale cu element de extraneitate, Oficiul de informare şi 
documentare al Ministerului aprovizionării tehnico-materiale, Bucureşti, 1980; I.P. Filipescu, Drept internaţional 
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luarea în considerare a subtilităţilor sociale ale litigiului, astfel încât să fie urmărită 

reechilibrarea relaţiei dintre părţile litigante şi nu doar stabilirea unilaterală a culpei şi a 

sancţiunii. Justiţia arbitrală este o justiţie specifică prin faptul că urmăreşte analiza actului 

uman în mod complex – acesta fiind purtător a unor resorturi intelective şi volitive 

spectaculoase. În temeiul propriei voinţe – cuprinse în convenţia arbitrală-, individul 

recurge la arbitraj, animat de dorinţa înţelegerii şi calificării acţiunilor sale în mod 

plurivalent şi nu în mod strict juridic. Trăsăturile de personalitate, valorile individuale, 

modul de socializare şi interacţiune pot servi, în contextul arbitrajului, precum criterii ce 

influenţează voinţa individuală şi, din acest punct- întreaga procedură. De aici decurge 

necesitatea ca  transdisciplinaritatea să fie prezentă atât în abordarea generală – a 

procedurii arbitrale în ansamblul său, cât şi în abordarea particulară – a aspectelor conexe 

convenţiei arbitrale. 

Abordarea transdisciplinară şi, deci, complexă a convenţiei arbitrale a determinat 

opţiunea noastră pentru ”segregarea” studiului nostru în scheme-cadru de analiză. Fiecare 

schemă-cadru va trata un aspect conex convenţiei arbitrale, păstrând acelaşi ton 

transdisciplinar. 

Prima schemă-cadru de analiză este dedicată conceptelor de voinţă şi voinţă juridică, 

fiind evidentă axioma cercetării noastre: arbitrajul este o justiţie mai bună pentru că nu 

este impusă unilateral, ea fiind aleasă de justiţiabil, în mod liber şi în acord cu propria 

voinţă – exprimată în limitele prevăzute de lege, de ordinea publică şi de bunele 

moravuri.  

Relativ la conceptul de voinţă, dorim să arătăm conţinutul său extins- care, deşi pare 

circumscris în mod exclusiv studiilor juridice, încurajează şi integrarea unor elemente 

exogene dreptului. Aşadar, se cuvine să gândim voinţa în termeni psihologici, filosofico-

civilizaţionali, fără a trece cu vederea paradigma juridică
2
. Din punct de vedere 

psihologic, voinţa are o semnificaţie pură, redusă la: capacitatea omului de a îşi propune 

scopuri şi de a realiza aceste scopuri pe calea unor activităţi care implică învingerea 

unor anumite obstacole şi prin punerea în funcţiune a resurselor sale psihice şi morale. 

Voinţa este capacitatea omului de a îşi planifica, de a îşi organiza, de a îşi efectua şi de a 

îşi controla activitatea în vederea realizării scopurilor.
3
 La nivel filosofico-civilizaţional, 

problema este mai dificil de tranşat: civilizaţia elenă aprecia voinţa precum ceva-ul uman 

care dă expresie inteligenţei, afectivităţii, sensibilităţii şi vieţii înseşi a individului
4
 în timp 

ce lumea romană împărtăşa o perspectivă unitară asupra voinţei sub forma lui ANIMUS.  

Portretizările romane ne arată un animus care dirijează, domoleşte şi aşează corpurile ca 

un Dumnezeu care ocupă primul loc- princeps- făcut pentru lumea noastră. (...) câteodată, 

acesta trebuie să fie dominat în virtutea principiului qui nisi paret, imperat.
5
 

                                                                                                                                                 
privat, vol. II, Universitatea Bucureşti, 1984, p. 266; O. Căpăţînă, Litigiul arbitral de comerţ exterior, Ed. 
Academiei, Bucureşti, 1978; Fl. Măgureanu, G. Măgureanu, Drept procesual civil. Curs pentru masterat. Dreptul 

afacerilor, ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 60 şi urm.; G. Dănăilă, Procedura arbitrală în 

litigiile comerciale interne, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006, p. 61; V. Babiuc, O. Căpăţînă, Convenţia 
arbitrală în dreptul internaţional privat român, în rev. Dreptul nr. 9/1995, p. 3-9; J. Rubelin-Devichi, L’arbitrage. 

Nature juridique. Droit interne et droit internaţional privé, Paris 1965. 
2 I. Dogaru, Valenţele voinţei juridice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 10.  
3 Beniamin Zorgo, Ce este voinţa?, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1969, p. 12. 
4 A. Ferrari, Dicţionar de mitologie greacă şi romană, Iaşi, Editura Polirom, 2003, p. 789. 
5 Q. Flaccus, Horatius, Opera Omnia – Satire. Epistole. Arta Poetică, vol. 2, Editura Univers, Bucureşti, 1980, p. 
188. 
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Oglindită în perspectiva psihologică şi în cea filosofico-civilizaţională, voinţa ne este 

înfăţişată precum un aspect contemporan al fiinţei – care se naşte şi evoluează odată cu 

individul. Deci, voinţa este un dat al omului şi nu un fapt construit de acesta. 

 Gândirea juridică propune o perspectivă inversă: aceea în care formarea voinţei 

presupune un proces (deci o construcţie şi nu un fapt preexistent) - ce cunoaşte 3 puncte 

majore în finalizarea sa. Punctul de pornire îl reprezintă nevoia pe care omul o resimte şi 

pe care tinde să o satisfacă; ulterior individul identifică mijlocul de satisfacere al nevoii, 

apărând astfel dorinţa satisfacerii nevoii. În al doilea rând, urmează etapa deliberării în 

care se evaluează avantajele şi dezavantajele pe care le aduc dorinţele şi mijloacele de 

realizare a lor. Finalmente, odată cu aflarea unui motiv determinant, individul trece de la 

deliberare la adoptarea propriu-zisă a unei hotărâri. Bineînţeles, adoptarea rezoluţiei finale 

este un fapt pur mental care, pentru a deveni juridic, trebuie contretizat, exteriorizat.
6
   

Urmare a devenirii sale în planul dreptului, voinţa este liberă, fiind guvernată de două 

principii majore – principiul libertăţii de voinţă (la care ne vom referi în detaliu) şi 

principiul voinţei reale. Libertatea de voinţă nu era recunoscută în dreptul roman din 

cauza formalismului excesiv pe care îl manifestau la acea vreme reglementările. Voinţa nu 

putea fi sigură prin sine ci, se impunea a fi formalizată pentru a produce efecte juridice. 

Mai mult, convenţiile care nu aveau un nomen sau o causa nu erau generatoare de efecte 

juridice. Formalismul prima şi, ca atare, pentru ca un acord de voinţă să echivaleze juridic 

unei convenţii, era necesar ca acesta să se concretizeze fie în verba, în litterae sau să 

presupună remiterea materială a lucrului. 
7
 În consecinţă, regula de inspiraţie romană, solo 

consensus obligat, va explica nu atât încheierea sau formarea contractului ci va anticipa 

ideea de solidaritate umană ce ar trebui să se găsească în orice convenţie, omul fiind o 

fiinţă socială care se supune regulilor societăţii.
8
 Rigiditatea specifică dreptului roman va 

fi depăşită de curentele jus-naturaliste şi individualiste care vor susţine că voinţa juridică 

este singurul element de auto-delimitare al individului pentru că este un element intrinsec 

omului, superior ca geneză şi forţă faţă de formalismul excesiv al legii. Prin voinţa sa, 

individul are aptitudinea de a se angaja juridic şi de a-şi crea, prin propriile angajamente, 

o realitate juridică autonomă
9
. Voinţa devine fundamentul intelectual al contractului şi 

sursa forţei sale obligatorii
10

. 

Dintre toate formele cunoscute, libertatea contractuală este poate cea mai 

reprezentativă ipostaziere a libertăţii de voinţă. Libertatea contractuală exprimă simplu o 

seamă de exigenţe care se cer a fi respectate: nimeni nu poate fi obligat să încheie un 

contract; nici o persoană nu poate obliga o alta să intre în raporturi contractuale; nimeni 

nu poate fi împiedicat să contracteze. Restricţiile trebuie căutate în voinţa individului dar 

şi în lege, ordinea publică şi bunele moravuri
11

. Dacă doresc să contracteze, părţile sunt 

libere să aleagă forma contractului, să-i determine conţinutul, să modifice sau să pună 

capăt contractului încheiat. Libertatea contractuală nu este o valoare care rămâne captivă 

                                                           
6 GH. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2007, p. 145-146. 
7 R. Tison, Le principe de l'autonomie de la volonte dans l'ancien droit francais, Editura Domat – Montchrestien, 

Paris, 1931, p. 15-17. 
8 J. Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, vol. I, Editura Kleffer, Paris, 1823, p. 30-31.  
9 A. Weill, Les obligations, Editura Dalloz, Paris, 1971, p. 50. 
10 A. J. Armand,  Les origines doctrinales du Code civil français, Editura LGDJ, Paris, 1969, p. 197. 
11 I. Albu, Contractul şi răspunderea contractuală, Editura Dacia, Cluj, 1994, p. 27. 
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propriei însemnătăţi non-formalizate. Dimpotrivă, aceasta este formalizată şi recunoscută 

juridiceşte. Articolul 1169 Cod Civil prevede: „părţile sunt libere să încheie orice 

contracte şi să determine conţinutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea 

publică şi de bunele moravuri”. Doctrina întocmeşte o succintă şi logică interpretare per a 

contrario a acestui text de lege, rezultatul fiind următorul: dacă se respectă legea, ordinea 

publică şi bunele moravuri, subiectele de drept civil sunt libere să încheie convenţii ori să 

facă acte unilaterale.
12

   

Cu toate că se bucură de consacrare legală şi de un statut juridic aparte între celelalte 

principii civile, libertatea contractuală nu cunoaşte aplicarea absolută. Însăşi legiuitorul 

statuează limitele de respectat pentru manifestarea valabilă a libertăţii contractuale. Prima 

limită este legea. Normele din domeniul contractual sunt preponderent dispozitive şi 

supletive, lăsând părţilor libertatea de a stabili normele derogatorii. Mai restrânse ca 

număr, normele imperative nu lasă loc derogării şi constituie veritabile limite ale libertăţii 

contractuale. Cea de-a doua limită este ordinea publică. În doctrină, conceptul este 

controversat, fiind lipsit de o definiţie precisă. Într-o opinie, sunt de ordine publică toate 

reglementările care alcătuiesc dreptul public, adică acele norme juridice care consfiinţesc 

organizarea puterilor statului, precum şi raporturile dintre acestea şi subiectele dreptului 

privat.
13

 Privită dintr-un alt unghi, ordinea publică cuprinde toate dispoziţiile imperative 

ale dreptului public şi ale dreptului privat prin care se apără instituţiile şi valorile de bază 

ale societăţii, se asigură dezvoltarea economiei de piaţă şi ocrotirea socială a tuturor 

persoanelor
14

. Ultima limită a libertăţii contractuale- bunele moravuri- nu are, asemeni 

ordinii publice o reglementare legală clară, fiind explicitată pe cale doctrinară. S-a stabilit 

că bunele moravuri desemnează totalitatea regulilor de conduită care s-au conturat în 

conştiinţa societăţii şi respectarea cărora s-a impus cu necesitate, printr-o experienţă şi 

practica îndelungată. Conţinutul noţiunii fiind, ca şi al ordinii publice, variabil în timp şi 

spaţiu, instanţele de judecată sunt chemate să determine şi să le aplice de la caz la caz
15

. 

Completând teza anterioară - a principiului autonomiei de voinţă, principiul voinţei 

reale accentuează idei pe care autonomia de voinţă doar le prefigura. În primul rând, se 

reiterează ideea că voinţa reală, exprimată cu intenţia de a genera efecte juridice este 

singura care creează dreptul. Voinţa alterată sau putativă este considerată că nu a existat, 

creând doar o  aparenţă a dreptului care va fi, inevitabil, desfiinţată
16

.  În al doilea rând, se 

accentuează natura duală a voinţei juridice, aceasta cuprinzând un element intern, 

psihologic şi un altul extern, social. Cu privire la concordanţa dintre cele două elemente 

există două cazuri practice. Între cele două elemente poate exista concordanţă deplină, 

voinţa fiind nealterată. Dacă însă elementul intern şi cel extern nu sunt concordante, apare 

problema priorităţii. Va fi prevalent elementul subiectiv asupra celui obiectiv sau 

viceversa? Ca răspuns la această întrebare, concepţia subiectivă (agreată şi de dreptul 

românesc) va da prioritate voinţei interne, reale, în timp ce concepţia obiectivă va acorda 

preeminenţă voinţei declarate, exteriorizate. După cum am anticipat, şcoala dreptului 

românesc susţine teoria voinţei reale nu in expresis verbis ci prin instituirea unor reguli 

specifice: convenţiile se interpretează conform voinţei reale, consimţământul viciat nu 

                                                           
12 Gh. Beleiu, op. cit., p. 146. 
13 L. Pop, Drept civil-Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Fundaţia “Chemarea”, Iaşi, 1994, p. 34. 
14 Ibidem, p. 35. 
15 I. Albu, Drept civil, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1984, pag .60. 
16 O.Căpăţână, Tratat de drept civil, vol I, Editura Academiei, Bucureşti, 1989, p. 234- 235. 
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constituie premisă pentru valabila încheiere a actului juridic, în materie de simulaţie, 

contractul secret produce efecte numai între părţi şi succesorii universali sau cu titlu 

universal
17

.  

Cea de-a doua schemă-cadru de analiză leagă problema libertăţii de voinţă cu 

deplina capacitate de exerciţiu – ca cerinţă fundamentală de procedibilitate la arbitraj. 

Înlăuntrul acestei scheme-cadru de analiză, atenţia noastră se concentrează asupra 

condiţiilor de validitate ale convenţiei arbitrale, impunându-se şi o ierarhizare în acest 

sens. Obserăm că, în plan legal, nu este constituită o ierarhizare a condiţiilor de validitate 

însă, suntem de acord că, pe cale doctrinară poate fi asumat riscul unei atare ierarhizări.  

Ideea fundamentală pe care o promovăm  este aceea că obiectul, cauza, consimţământul şi 

capacitatea sunt deopotrivă condiţii de fond, de validitate ale convenţiei arbitrale însă ele 

nu pot fi aşezate pe acelaşi nivel. Preeminenţa capacităţii asupra celorlaltor condiţii rezidă 

în faptul că, odată îndeplinită această cerinţă, rezultatul nu va fi doar validitatea 

convenţiei arbitrale ci însăşi posibilitatea de procedibilitate la arbitraj.  

Producerea de efecte juridice – ca şi consecinţă a manifestării voinţei libere- este un 

punct sensibil al analizei, asupra căruia vom stărui în cele ce urmează. Deja am prefigurat, 

că, deşi este liberă, voinţa juridică nu este liberă în mod absolut, fiind necesar să se 

supună unor rigori. Pe lângă acest aspect, libertatea de voinţă este o prerogativă strâns 

legată de condiţia deplinei capacităţi de exerciţiu. De ce această interdependenţă 

inexorabilă libertate de voinţă-deplină capacitate de exerciţiu? Interogaţia nu este o aporie, 

având, mai degrabă, tentă retorică iar răspunsul poate fi cu uşurinţă intuit: pentru că cea 

mai extinsă aplicaţie a autonomiei de voinţă este principiul libertăţii contractuale, pentru 

că una dintre condiţiile esenţiale de validitate ale contractului este capacitatea de a 

contracta iar capacitatea deplină de exerciţiu este parte integrantă din aceasta.  

După cum deja am menţionat, în arbitraj, deplina capacitate de exerciţiu formează una 

dintre condiţiile obligatorii de procedibilitate. Cu toate că legiuitorul nu nominalizează în 

mod expres cele trei condiţii ale arbitrajului, acestea pot fi deduse din prevederile art. 542 

C. proc. civ. „Persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze 

pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă, 

capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile 

asupra cărora părţile nu pot să dispună”.  

Literatura de specialitate
18

 a extras din dispoziţiile menţionate condiţiile de îndeplinit 

pentru ca litigiul să fie susceptibil de a fi arbitrat: capacitatea deplină de exerciţiu a 

părţilor implicate în arbitraj; existenţa unei convenţii arbitrale valide în virtutea căreia 

părţile să opteze pentru arbitraj; natura arbitrabilă a litigiului- care se descoperă prin apel 

la excepţiile arătate în lege. 

Capacitatea deplină de exerciţiu a părţilor implicate în arbitraj echivalează cu o 

transpunere în planul arbitral a noţiunilor relative la capacitatea de exerciţiu, existente în 

dreptul comun. Deplina capacitate de exerciţiu – ca cerinţă legală a arbitrajului- are o 

explicaţie simplă: recurgerea la arbitraj este privită ca un act de dispoziţie, întrucât ea 

poate produce efecte importante asupra patrimoniului celui care ia o astfel de decizie 

                                                           
17 Gh. Beleiu, op. cit., p. 148. 
18 M. Ionaş-Sălăgean,  Arbitrajul comercial, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, p. 36.  
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renunţând şi la garanţiile specifice justiţiei statale şi angajându-se la executarea 

obligaţiilor stabilite prin hotărârea arbitrală. 
19

  

Codul de Procedură Civilă tranşează, în art. 542, alin. 3, problema capacităţii 

persoanelor juridice de drept public de a apela la arbitraj: „Persoanele juridice de drept 

public care au în obiectul lor de activitate şi activităţi economice au facultatea de a încheia 

convenţii arbitrale, în afară de cazul în care legea ori actul lor de înfiinţare sau de 

organizare prevede altfel”. Soluţia legiuitorului este simplă şi concisă, supunând 

subiectele precizate în text la restricţiile prevăzute de lege, actul de înfiinţare sau de 

organizare-restricţii ce sunt în legătură cu posibilitatea încheierii convenţiei arbitrale. În 

tot cazul, prin art. 542 C. proc. civ., capacitatea de a încheia convenţia arbitrală devine 

regula pentru persoanele juridice de drept public ce au în obiectul lor de activitate, printre 

altele, şi activităţi economice.  

În privinţa capacităţii statului, a dezmembrămintelor sale administrative sau a altor 

autorităţi de drept public de a încheia valabil convenţii arbitrale, art. 542 alin. 2 Cod 

Procedură Civilă va avea dispoziţii exprese: Statul şi autorităţile publice au facultatea de a 

încheia convenţii arbitrale numai dacă sunt autorizate prin lege sau prin convenţii 

internaţionale la care România este parte. Prin art. 542 alin. 2 legiuitorul răstoarnă regula 

în materia contractuală-aceea a capacităţii- înlocuind-o cu incapacitatea. Mai clar, ca 

regulă, statul şi autorităţile publice nu au facultatea de a încheia convenţii arbitrale; pe 

cale de excepţie, aceste entităţi pot recurge la arbitraj numai în condiţiile stipulate în lege 

sau în convenţiile internaţionale la care România este parte. Doctrina comentează această 

situaţie juridică în sensul că: dispoziţiile privitoare la capacitate sunt de ordine publică, 

excepţiile de la regula capacităţii fiind stabilite doar de legiuitor.
20

 Statul, în calitatea sa de 

autoritate publică supremă care deţine şi organizează funcţia judecătorească, trebuie să 

aibă motive rezonabile şi speciale pentru a conveni cu particulari să apeleze la o formă de 

justiţie privată.
21

  

Parcursul nostru, până la punctul de faţă, conduce la mutarea atenţiei de la conexiunea 

libertate de voinţă-capacitate deplină de exerciţiu la conexiunea capacitate deplină de 

exerciţiu-convenţie arbitrală. În literatura de specialitate, această din urmă conexiune este 

comentată în detaliu: convenţia arbitrală se poate încheia fie de partea interesată, având 

capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor, în numele şi pe socoteala ei, fie de o 

persoană legal împuternicită în acest scop. Capacitatea de a încheia o convenţie arbitrală 

trebuie să fie net demarcată de puterea de a încheia o convenţie în numele şi în interesul 

altei persoane. Fiind un act de dispoziţie, încheierea convenţiei de arbitraj prin mandatar 

se poate face numai prin mandat special. 
22

 

Persoanele juridice îşi asumă şi cu privire la acest aspect, un statut aparte. În cazul lor, 

convenţia de arbitraj va fi încheiată în mod valabil de persoanele care au dreptul să 

reprezinte acea persoană juridică; dreptul de reprezentare poate avea ca temei condiţiile 

                                                           
19 V. Roş, Arbitrajul comercial internaţional, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 2000, p. 36.  
20 V. Roş, Arbitrajul comercial internaţional, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 2000, p. 
139; Fl. Măgureanu, Drept procesual civil, ediţia a XII-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 400 şi urm. 
21 T. Prescure, R. Crişan, Arbitrajul comercial, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 55. 
22 G. Dănăilă, Procedura arbitrală în litigiile comerciale interne, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006, p. 
61. 
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actului de înfiinţare (reperezentant legal) sau condiţiile unui mandat special încredinţat 

unei alte persoane de către organul de conducere competent. 
23

 

Complexul de aspecte arătate prefigurează şi alte conexiuni demne de luat în 

considerare în studiul procedurii arbitrale. Conexiunea asupra căreia am transferat atenţia 

cercetării - capacitate deplină de exerciţiu-convenţie arbitrală este explicată prin 

considerarea capacităţii depline de exerciţiu a drepturilor precum o condiţie esenţială de 

validitate a convenţiei arbitrale.  Pe de altă parte, convenţia arbitrală îşi merită titulatura 

de cheia de boltă sau piatra unghiulară a arbitrajului
24

 numai dacă este încheiată într-un 

cadru legislativ care îi conferă eficienţă.
25

 

 Importanţa deplinei capacităţi de exerciţiu pentru validitatea convenţiei arbitrale este 

incomensurabilă. Totuşi, referindu-ne la convenţia de arbitraj vom avea în vedere 

dispoziţiile generale relative oricărei convenţii precum şi condiţiile de valabilitate de 

factură specială ale acesteia. Trebuie să arătăm că legiuitorul civil, în art. 1179 Cod civ. 

nu se rezumă la deplina capacitate de exerciţiu- ca şi condiţie de valabilitate, ci enumeră 

între cerinţele convenţiei, capacitatea de a contracta, consimţământul părţilor, un obiect 

determinat şi licit, o cauză licită şi morală.  

Din enumerarea legală, condiţiile obiectului şi a cauzei nu sunt preeminente, având, 

inclusiv la nivel doctrinar, o abordare restrânsă.  

Obiectul principal al convenţiei arbitrale constă în conduita părţilor de a opta pentru 

arbitraj iar obiectul derivat este dat de litigiul care intră sub incidenţa convenţiei. Pentru 

valabilitatea sa, obiectul convenţiei arbitrale trebuie să fie, în primul rând, determinat –

condiţie îndeplinită în cazul compromisului întrucât diferendul este născut şi poate fi 

meticulos individualizat. În cazul clauzei compromisorii, obiectul convenţiei este doar 

determinabil prin indicarea eventualelor litigii ce ar putea apărea în viitor
26

. Pe de altă 

parte, aşa cum legea stipulează, obiectul convenţiei este supus condiţiei liceităţii, ceea ce 

înseamnă că obiectul se va conforma rigorilor legii, ordinii publice şi bunelor moravuri. 

Considerăm că,  obiectul convenţiei arbitrale este ilicit atunci când legea opreşte ca litigiul 

în cauză să fie soluţionat pe calea arbitrajului.  

Cauza convenţiei arbitrale semnifică mobilul determinant al consimţământului, scopul 

urmărit de părţi prin recurgerea la arbitraj. Aplicând teoria generală a contractelor, şi în 

cazul convenţiei de arbitraj, cauza va fi ilicită dacă este contrară legii şi ordinii publice, 

respectiv va fi imorală dacă este contrară bunelor moravuri
27

.  

Revenind la enumerarea legală a condiţiilor de validitate proprii convenţiei arbitrale, 

consimţământul suscită cele mai numeroase controverse. Art. 1204 Cod civil prezintă 

condiţiile de valabilitate ale consimţământului, stabilind că acesta trebuie să fie serios, 

liber şi exprimat în cunoştiinţă de cauză. Art. 542 C. proc. civ. aminteşte condiţia 

consimţământului prin expresia ”pot conveni”. 

                                                           
23 T. Prescure, R. Crişan, op. cit.,  p. 56.  
24 I. Băcanu, Noua reglementare a arbitrajului în Codul de Procedură Civilă Român, articol publicat în revista 
Dreptul, Bucureşti, nr. 1/1994, p. 13-25; E. Loquin, Différences et convergences dans le régime de la 

transmission et de l`éxtension de la clause compromissoiredevant les jurisdictions françaises, articol publicat în 

Gazette du Palais, Paris, 2002, p. 7. 
25 O. Calmuschi, R. Munteanu, Fundamentul competenţei arbitrajului comercial în soluţionarea litigiilor, articol 

publicat în Revista de Drept Privat, Chişinău, nr. 2/2002, p. 17.  
26 G. Dănăilă, op. cit., p. 73-74. 
27 Ibidem. 
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Manifestarea exteriorizată a hotărârii luate de o persoană de a se obliga juridiceşte – 

consimţământul- ridică probleme specifice legate de vicii. Privitor la consecinţele vicierii 

consimţământului asupra convenţiei arbitrale, în doctrină au fost elaborate soluţii 

pertinente. Astfel, nulitatea clauzei compromisorii nu se extinde asupra contractului 

principal, exceptând cazul în care clauza a fost determinantă în încheierea contractului 

(părţile au încheiat contractul principal în considerarea faptului că eventualele litigii dintre 

ele vor fi soluţionate numai pe calea arbitrajului). În mod asemănător, nulitatea 

contractului principal nu se răsfrânge asupra clauzei compromisorii, în afară de cazul în 

care, contractul principal este atins de un viciu care priveşte integralitatea lui (contractul 

principal a fost încheiat de o persoană lipsită de capacitate deplină de exerciţiu sau de o 

persoană care nu era împuternicită să semneze contractul). 
28

 

Cu aplicabilitate restrânsă în arbitraj, eroarea poate să se greveze asupra 

calităţilor/aptitudinilor arbitrului. În practică, s-a invocat viciul erorii de partea care 

descoperă că arbitrul ales de ea prin convenţia arbitrală a avut sau are legături cu partea 

adversă de natură să ridice serioase îndoieli asupra independenţei şi imparţialităţii lui. 

Violenţa –viciu de consimţământ-este invocată în arbitraj în legătură cu contractele de 

adeziune sau care sunt încheiate pe formulare cuprinzând clauze prestabilite de una dintre 

părţi
29

. În cazul dolului, manoperele viclene sunt interpretate în arbitraj mai flexibil decât 

în dreptul comun. Dolus bonus – exagerarea calităţii mărfii sau serviciilor oferite - este 

devansat de protecţia consumatorului şi a intereselor acestuia
30

. Problema leziunii-viciu de 

consimţământ-nu poate fi pusă în discuţie în contextul procedurii arbitrale, leziunea 

invocându-se în cazul minorilor. Pentru aceştia, condiţia deplinei capacităţi de exerciţiu 

este exclusă, fiind lipsiţi de posibilitatea de a încheia convenţia arbitrală.
31

  

În al treilea rând, am conceput o schemă-cadru de analiză în care să fie surprinse 

dificultăţile teoretice ale problemelor uzuale de tipul: delimitare conceptuală, formele 

convenţiei arbitrale, efecte. Delimitarea conceptuală a noţiunii de convenţie arbitrală s-a 

dovedit o reală provocare, mai ales pentru că am avut prezentă ideea că, în formă pură, 

convenţia arbitrală nu va exista niciodată. Există doar compromis şi clauză compromisorie 

care, având o seamă de elemente comune, pot fi examinate împreună sub denumirea de 

convenţie arbitrală. Problema formelor convenţiei arbitrale este şi cea mai facil de tranşat.  

Clauza compromisorie -cea mai uzitată formă a arbitrajului întâlnită în practică, este 

definită în mod indirect de legiuitor în art. 550 C. proc. civ.  precum acea clauză prin care 

„părţile convin ca litigiile ce se vor naşte din contractul în care este stipulată sau în 

legătură cu acesta să fie soluţionate pe calea arbitrajului, arătându-se, sub sancţiunea 

nulităţii, modalitatea de numire a arbitrilor”. În completarea precizărilor, legiuitorul 

prevede că, în cazul arbitrajului instituţionalizat este suficientă referirea la instituţia sau la 

regulile de procedură ale instituţiei care organizează arbitrajul. Alineatul 2 al aceluiaşi text 

de lege aduce reglementări inedite, precizând că: „validitatea clauzei compromisorii este 

independentă de valabilitatea contractului în care a fost înscrisă”. Relaţia dintre clauza 

compromisorie şi contractul principal este aceea a unui contract într-un contract. Sub 

aspect material clauza compromisorie este parte integrantă dintr-un întreg, sub aspect 

                                                           
28 Ibidem, p. 70.  
29 Sentinţa nr. 9 din 28 ianuarie 1974, publicată în Jurisprudenţa Curţii de Apel Bucureşti, nr. 125, pag.7-8.  
30 I.L Georgescu, Drept comercial român. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Probele. Contractul de 

vânzare-cumpărare comercială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994, p. 143. 
31 T. Prescure, R. Crişan, op. cit.,  p. 67. 
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juridic există o dedublare a contractului principal în două contracte separate. Un contract 

(cel principal) va determina drepturile şi obligaţiile materiale ale părţilor iar celălalt 

contract (clauza compromisorie) va arăta modalitatea de soluţionare a litigiilor legate de 

acele drepturi şi obligaţii. Convenţia de procedură va fi detaşabilă de convenţia de fond, 

afirmându-şi autonomia
32

.  

Regula autonomiei celor două contracte (ca de altfel orice regulă a dreptului) trebuie 

să fie privită cu suspiciozitate şi nu trebuie absolutizată. Autonomia este relativă şi se 

aplică existenţei şi validităţii clauzei compromisorii. În rest, cele două contracte sunt 

indistincte: se exprimă un singur consimţământ, contractul se semnează în integralitatea 

lui. 
33

 

Calificată în doctrină precum o convenţie deschisă
34

 clauza compromisorie îşi va 

răsfrânge efectele asupra tuturor neînţelegerilor care derivă din contractul sau din raportul 

juridic la care aceasta se referă; această situaţie fiind consacrată juridic prin art. 550 alin 3 

C. proc. civ.  

Compromisul, cea de-a doua formă a convenţiei arbitrale, este reglementat în art. 551 

C. proc. civ.  Potrivit textului de lege citat, prin compromis, părţile convin ca litigiul 

intervenit între ele să fie soluţionat pe calea arbitrajului, arătându-se, sub sancţiunea 

nulităţii, obiectul litigiului  şi numele arbitrilor sau modalitatea de desemnare a acestora în 

cazul arbitrajului ad-hoc. Legiuitorul continuă să explice că, în cazul arbitrajului 

instituţionalizat, dacă părţile nu au ales arbitrii şi nici nu au stabilit modalitatea de 

desemnare a acestora, aceasta se va face potrivit regulilor de procedură ale respectivei 

instituţii arbitrale. Interesantă este şi prevederea alin. 2, conform căreia, compromisul se 

poate încheia chiar dacă litigiul intervenit între părţi este deja pe rolul unei alte instanţe.   

Această din urmă dispoziţie este o consecinţă firească a caracterului convenţional al 

arbitrajului astfel încât, în cazul litigiilor aflate deja pe rolul unei alte instanţe care sunt, în 

acelaşi timp, arbitrabile, părţile pot conveni prin compromis în sensul trimiterii dosarului 

unei alte instanţe arbitrale. Pentru rigurozitate, textul legal face vorbire despre un litigiu ce 

se află pe rolul unei alte instanţe – aceasta din urmă putând fi o instanţă judecătorească de 

drept comun cât şi una arbitrală. Deci, părţile pot modifica prin compromis regulile 

cuprinse într-o clauză compromisorie, modificând competenţa de judecare a litigiului. 

Trebuie să subliniem însă că, posibilitatea evocată în art. 551, alin 2 C. proc. civ.  subzistă 

până la momentul pronunţării instanţei asupra fondului
35

.  

Specii ale aceluiaşi gen, clauza compromisorie şi compromisul lasă loc paralelelor 

între ele, devenind evidente asemănările şi deosebirile.  

Diferenţele surclasează aparent asemănările: ca frecvenţă, clauza compromisorie este 

mai uzitată spre deosebire de compromis; ca apariţie în timp, clauza compromisorie se 

încheie înainte de ivirea litigiului, de regulă odată cu contractul principal, uneori printr-un 

act adiţional încheiat anterior acestui moment, în timp ce compromisul se încheie după 

                                                           
32 J. Robert, B. Moreau, L`arbitrage. Droit interne. Droit international privé, Editura Dalloz, Paris, 1993, p. 158.   
33 G. Dănăilă, op. cit., p. 53-54. 
34 Opinia a fost exprimată de Ionaş-Sălăgean, în lucrarea Arbitrajul comercial, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, 

p. 49. Autoarea argumentează că, luând naştere înainte de apariţia conflictului, clauza compromisorie nu poate 
prevede toate elementele arbitrajului şi, ca atare, va putea fi completată, fie înainte de declanşarea conflictului 

(prin acte adiţionale) fie după acel moment prin încheierea compromisului arbitral. 
35 Gh. Piperea, C. Antonache, P. Piperea, A. Dimitriu, M. Piperea, A. Răţoi, A. Atanasiu,; Noul Cod de 
procedură civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 596. 
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ivirea litigiului; sub aspectul conţinutului minimal, compromisul trebuie să arate, în plus 

faţă de clauza compromisorie, - obiectul, sub sancţiunea nulităţii. 

Asemănările rezidă în conţinut (luând în considerare excepţia menţionată) şi efectele 

produse. Este demn de menţionat că, in extenso, conţinutul convenţiei arbitrale este 

indicat de art. 544 alin. (2) C. proc. civ.: „Sub rezerva respectării ordinii publice şi a 

bunelor moravuri, precum şi a dispoziţiilor imperative ale legii, părţile pot stabili prin 

convenţia arbitrală sau prin act scris încheiat ulterior, cel mai târziu odată cu constituirea 

tribunalului arbitral, fie direct, fie prin referire la o anumită reglementare având ca obiect 

arbitrajul, normele privind constituirea tribunalului arbitral, numirea, revocarea şi 

înlocuirea arbitrilor, termenul şi locul arbitrajului, normele de procedură pe care tribunalul 

arbitral trebuie să le urmeze în judecarea litigiului, inclusiv eventualele proceduri 

prealabile de soluţionare a litigiului, repartizarea între părţi a cheltuielilor arbitrale şi, în 

general, orice alte norme privind buna desfăşurare a arbitrajului”. 

Efectele produse-ca asemănări majore între clauza compromisorie şi compromis pot fi 

sintetizate în două ipostaze: efectele generale şi efectele speciale.  

Efectele generale determinate de convenţia de arbitraj pot fi deduse cu uşurinţă pentru 

că, fiind, în esenţă un contract, convenţia abitrală va fi guvernată de  aceleaşi reguli care 

sunt incidente în teoria contractelor: principiul forţei obligatorii, principiul bunei-credinţe, 

principiul relativităţii efectelor contractului.  

În virtutea primelor două reguli menţionate, părţile sunt obligate ca, pentru 

soluţionarea litigiului-obiect al convenţiei arbitrale- să recurgă la procedura arbitrală, 

supunându-se acesteia. Părţile vor coopera cu tribunalul arbitral pentru desfăşurarea 

corespunzătoare a arbitrajului şi pentru finalizarea procesului în termenul stabilit. 

Asemenea obligaţii subzistă în tot cursul procesului arbitral: reclamantul are obligaţia de a 

sesiza tribunalul arbitral şi nu instanţa de drept comun, pârâtul este obligat să se supună 

arbitrajului, părţile trebuie să îşi numească arbitrii şi să îndeplinească toate obligaţiile 

necesare bunei desfăşurări a procedurii arbitrale, partea împotriva căreia s-a pronunţat 

hotărârea are obligaţia să o aducă la îndeplinire de bună voie de îndată sau în termenul 

arătat în cuprinsul acesteia
36

.  

Principiul relativităţii efectelor are ca şi consecinţă primă, rezumarea efectelor 

convenţiei arbitrale la părţi, configurând drepturi şi obligaţii exclusiv în sarcina şi în 

beneficiul direct al părţilor. Efectele convenţiei nu se vor răsfrânge şi asupra terţilor. De 

altfel, participarea acestora în procesul arbitral este un caz special, dat fiind faptul că 

intervenţia principală a terţilor, arătarea titularului dreptului, chemarea în judecată a altor 

persoane şi chemarea în garanţie sunt admisibile numai cu acordul celor chemaţi în 

judecată şi a tuturor părţilor deja existente în procedură. În schimb, intervenţia accesorie 

este admisibilă fără îndeplinirea vreunei condiţii.    

Şi efectele speciale pot fi sintetizate cu uşurinţă, convenţia arbitrală, ca şi contract 

procedural, generează: excluderea competenţei instanţelor de judecată pentru litigiul ce 

face obiectul convenţiei, respectiv învestirea tribunalului arbitral cu puterea de a judeca 

acel litigiu, stabilind totodată şi întinderea acelei puteri
37

. 

                                                           
36 G. Dănăilă, op. cit., p. 84. 
37 Fouchard Philipe, Gaillard Emmanuel, Goldman Berthold, Traité de l`arbitrage commercial international, 
Editura Litec, Paris, 1996, p. 448.  
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Primul efect major este enunţat de art. 553 C. proc. civ.   în mod expres: „încheierea 

convenţiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competenţa instanţelor 

judecătoreşti”. În doctrină s-a apreciat că, necompetenţa instanţei de judecată pe motiv că 

litigiul a fost dedus procedurii arbitrale este de ordine privată, fiind astfel o excepţie 

relativă. Excluderea competenţei instanţei de judecată operează în limita încălcării 

competenţei exclusive a instanţelor judecătoreşti. Aşadar, nu poate fi înlăturată 

competenţa instanţelor de judecată în domeniile insolvenţei, stării civile, contenciosului 

administrativ
38

. Mai mult, Cartea a IV-a a Codului de procedură civilă, în art. 547 alin. (1) 

menţionează necesitatea intervenţiei instanţei în arbitraj: „Pentru înlăturarea piedicilor ce 

s-ar ivi în organizarea şi desfăşurarea arbitrajului, precum şi pentru îndeplinirea altor 

atribuţii ce revin instanţei judecătoreşti în arbitraj, partea interesată poate sesiza tribunalul 

în circumscripţia căruia are loc arbitrajul. Tribunalul va soluţiona cauza în completul 

prevăzut de lege pentru judecata în primă instanţă”, iar alin. (2) stabileşte „Instanţa va 

soluţiona aceste cereri de urgenţă şi cu precădere, prin procedura ordonanţei preşedinţiale, 

hotărârea nefiind supusă niciunei căi de atac”. Considerăm că legiuitorul, prin acest text 

de lege, nu se referă la judecata pe fond a obiectului cauzei ci a „piedicilor” care apar în 

cursul procedurii arbitrale. Din teza finală a alin. (1) „Tribunalul va soluţiona cauza în 

completul prevăzut de lege pentru judecata în primă instanţă”, putând să se înţeleagă că 

Tribunalul înlătură competenţa tribunalului arbitral privind soluţionarea fondului acţiunii. 

Dacă părţile aflate în proces sau numai una dintre părţi au încheiat o convenţie 

arbitrală pe care o invocă în faţa instanţei de judecată, instanţa îşi va verifica propria 

competenţă şi se va declara necompetentă, declinându-şi competenţa în favoarea 

organizaţiei sau instituţiei pe lângă care funcţionează arbitrajul instituţionalizat. În cazul 

arbitrajului ad-hoc, instanţa va respinge cererea ca nefiind de competenţa instanţelor de 

judecată. 

Finalmente, instanţa poate reţine cauza spre soluţionare dacă: pârâtul şi-a formulat 

apărările în fond fără nici o rezervă întemeiată pe convenţia arbitrală; convenţia arbitrală 

eate lovită de nulitate sau este inoperantă; tribunalul arbitral nu poate fi constituit din 

cauze vădit imputabile pârâtului în arbitraj.  

Concluzionând, sub gândul transdisciplinarităţii am început lucrarea de faţă şi se 

cuvine să o finalizăm sub acelaşi gând. Studiul convenţiei arbitrale este de sorginte 

transdisciplinară pentru că, însăşi convenţia arbitrală implică norma de drept şi mai mult 

decât atât. Calificăm convenţia arbitrală precum o normă creativă, ce are ca izvor voinţa 

părţilor şi dă naştere unei justiţii inovatoare, de sine stătătoare. Ne referim la convenţia 

arbitrală în termenii normei creative din două considerente:  în primul rând, convenţia 

arbitrală este, ontologic vorbind, consecinţa acordului părţilor;  în al doilea rând, 

convenţia arbitrală circumscrie, în conţinutul său, regulile aplicabile judecăţii, deci – 

”dreptul părţilor”. 

Controversele sunt prezente în orice studiu iar în studiul convenţiei arbitrale, prezenţa 

lor este cu atât mai mult resimţită. Nepotrivirile doctrinare se dezvoltă în mod propice, în 

primul rând, datorită volumului mare de informaţii în materie şi, în al doilea rând, graţie 

veritabilelor impasuri întâlnite în cursul cercetării. Legiuitorul este acela care a arbitrat 

disputele doctrinare, trasând (acolo unde a fost posibil!) direcţii clare de acţiune.  

                                                           
38 Gh. Piperea, C. Antonache, P. Piperea, A. Dimitriu, M. Piperea, A. Răţoi, A. Atanasiu, op. cit., pag.597.  
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Întoarcerea către subiectul convenţiei arbitrale, a însemnat mai mult decât punctarea 

clasicelor teme din teorie precum: condiţiile de valabilitate ale convenţiei arbitrale, 

formele convenţiei arbitrale, conţinut şi efecte. Deşi temele enumerate nu au fost neglijate, 

fiind integrate şi dezvoltate în cursul cercetării noastre, am considerat că cercetarea 

calitativă nu se va rezuma la reamintirea unor puncte de analiză asupra cărora doctrina şi 

legea deja s-au pronunţat. De aici a decurs şi iniţiativa noastră -de a sonda raţiunile 

juridice ale convenţiei arbitrale, raportându-ne în acest sens la noţiuni precum: voinţa 

juridică, principiul autonomiei de voinţă şi libertatea contractuală. Am descoperit că 

implicaţiile libertăţii de voinţă sunt de reală însemnătate în înţelegerea problemelor 

conexe convenţiei arbitrale, fiind singurele elemente care dilată discursul prin relaţiile lor 

cu planul filosofic sau psihologic.  

În continuarea demersului nostru, am dezbătut condiţiile de valabilitate ale convenţiei 

arbitrale, marcând, în special condiţia deplinei capacităţi de exerciţiu. Predilecţia pentru 

aceasta din urmă a fost angrenată de conexiunile promovate în literatura de specialitate cu 

privire la capacitatea deplină de exerciţiu şi convenţia arbitrală valabilă.  

În analiza formelor, conţinutului şi efectelor convenţiei arbitrale, am urmat cursul 

doctrinei şi cel al legii, dificultăţile apărute fiind preponderent tehnice şi mai puţin 

filosofico-principiale.  

Preocuparea pentru convenţia arbitrală- ca temă de studiu- a izvorât din dorinţa de a  

conştientiza impactului convenţiei arbitrale pentru aspectele procedurale care trebuie 

stabilite odată cu prefigurarea litigiului potenţial sau concret. În plus, convenţia arbitrală 

este vocea juridică a părţilor, prin intermediul acesteia, părţile se exprimă, organizându-şi 

singure premisele de înfăptuire a justiţiei.  
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