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ABSTRACT:  Acțiunea în anulare constituie calea unică de atac ce se poate exercita 

împotriva hotărârii arbitrale, având conținut și efecte similare căii de atac a recursului 

împotriva hotărârilor judecătorești, nefiind o cale de atac devolutivă. În ceea ce privește 

natura juridică a acestei căi de atac, ea este determinată de caracterul definitiv al hotărârii 

arbitrale care nu este susceptibilă de a fi atacată cu apel și poate fi pusă în executare silită. 

Întrucât, în procedura de drept comun, o astfel de hotărâre poate fi atacată numai cu 

recurs, acțiunea în anulare constituie o cale de atac având caracteristici asemănătoare 

recursului, dar cu unele particularități ce decurg din motivele care pot fi invocate în 

sprijinul acesteia și care, cu toată similitudinea de reglementare, nu sunt identice cu 

cazurile de casare din materia recursului. Prezentul studiu își propune să analizeze motivele 

pentru care poate fi exercitată acțiunea în anularea hotărârii arbitrale în dreptul român, în 

lumina doctrinei și practicii judiciare. 
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cale de atac. 
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Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de 

Comerț și Industrie a României din 2014 prevăd în art. 75 că hotărârea arbitrală poate fi 

desființată numai prin acțiune în anulare pentru unul dintre motivele prevăzute de Codul 

de procedură civilă. 

Motivele acțiunii în anulare se caracterizează printr-o mare diversitate, urmărind 

sancționarea nerespectării regulilor stabilite prin convenția arbitrală, a unor principii 

fundamentale sau reguli imperative (Macovei, 2009). Acestea se regăsesc în cuprinsul  art. 

608 din Codul român de procedură civilă din 2010, republicat și corespund motivelor 

enunțate de Legea model UNCITRAL, în art. 34, fiind chiar mai numeroase și formulate 

într-un mod mai sintetic. 

 

1.LITIGIUL NU ERA SUSCEPTIBIL DE SOLUȚIONARE PE CALEA 

ARBITRAJULUI  

 

Non-arbitrabilitatea ca  motiv de anulare a hotărârii arbitrale este menționat în 

cuprinsul art. 608, alin. 1, lit. a din Codul de procedură civilă din 2010, republicat. 

                                                           
 Assistant  Professor, Phd, „Petru Maior” University of Tg. Mureş, ROMANIA. 

The research presented in this paper was supported by the European Social Fund under the responsibility of the 

Managing Authority for the Sectoral Operational Programme for Human Resources Development, as part of the 
grant POSDRU/159/1.5/S/133652. 



 

 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                                                                      159 

Art. 542, alin. 1, Codul român de procedură civilă din 2010, republicat enunță o serie 

de diferende care nu pot fi soluționate pe cale arbitrajului : cele care privesc starea civilă ( 

Reghini & Diaconescu, 2004), capacitatea persoanelor
1
, dezbaterea succesorală, relațiile 

de familie precum și drepturile asupra cărora părțile nu pot să dispună.  

Analizând aceste prevederi legale rezultă că nu pot face obiectul arbitrajului litigiile 

care sunt considerate că implică interese de ordin public, precum: unele  litigii în care sunt 

implicate persoanele juridice de drept public; litigiile de natură penală; litigiile de 

contencios administrativ; litigiile având ca obiect răspunderea administrativ-

jurisdicţională; litigiile din domeniul fiscal; litigiile din materia fondului funciar
2
; litigii 

privind activitatea de privatizare
3
, litigiile asupra unor bunuri scoase din circuitul civil, 

litigiile  de muncă (Căpăţână & Cozmanciuc , 1997), cererile de ordonanță președințială
4
. 

În privința diferendelor din materia societăților comerciale, cum sunt cele referitoare la 

operaţiuni privind fondul de comerţ, litigiile având ca obiect nulitatea societăţii 

comerciale, acțiunile prin care se atacă hotărârile adunării generale
5
, a asociaților, 

opozițiile creditorilor sociali sau a altor persoane etc. acestea revin, de regulă, în 

competența instanțelor judecătorești
6
. Există însă și o categorie de litigii din acest 

domeniu care pot face obiectul arbitrajului, respectiv cele privind drepturile societare 

asupra cărora părțile pot dispune prin încheierea unei tranzacții.  

S-a argumentat că litigiile privind drepturile de proprietate intelectuală sunt în 

competența exclusivă a instanțelor judecătorești, întrucât reglementarea acestor drepturi 

interesează ordinea publică dat fiind caracterul lor de drepturi absolute (Căbuz-Băgnaru , 

2010). În privința reparării prejudiciilor derivate din nesocotirea unui drept de proprietate 

intelectuală, titularul poate însă recurge și la arbitraj (Deleanu & Deleanu , 2005). 

În materia dreptului concurenței, art. 20, alin. 6 din Legea nr. 21/1996
7
 a concurenţei 

prevede că deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei în plen se semnează de către 

preşedinte, în numele Consiliului Concurenţei şi vor putea fi atacate în termen de 30 de 

zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedura de contencios 

administrativ la Curtea de Apel Bucureşti. Prin urmare, textul legal exclude competenţa 

unui tribunal arbitral. În situaţia în care faptele de concurenţă neloială cauzează daune 

patrimoniale sau morale, apreciem că nu există nici un impediment ca un asemenea 

diferend să poată fi soluționat pe calea arbitrajului. 

Anterior intrării în vigoare a Codului de procedură civilă din 2010, republicat doctrina 

( Prescure & Crișan, 2010) a analizat posibilitatea soluționării de către un tribunal arbitral 

a unei cereri de emitere a somației de plată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 5 din 

                                                           
1 A se vedea art. 34 și art. 37 din Codul civil din 2009, republicat în 2011. 
2 Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1995, 

instituie o procedură incompatibilă cu soluţionarea eventualelor litigii pe calea arbitrajului.  
3 A se vedea art. 40, alin. 1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002. 
4A se vedea Sentința Curții de Apel București, Secția a VI-a comercială, nr. 165 din 2006, în Revista Română de 

Drept al Afacerilor, 2008, nr. 2, p. 129 și urm. 
5 A se vedea Decizia nr. 153 din 18 ianuarie 2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția comercială, în 

Revista Română de Dreptul Afacerilor, 2011, nr. 2, p. 118. 
6 A se vedea Legea nr. 31 din 1990, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004. 
7 Republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005. 
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2001

8
, respectiv a unei cereri de emitere a ordonanței de plată potrivit O.U.G. nr. 119 din 

2007
9
, concluzionând că acestea nu sunt arbitrabile în considerarea prevederilor interne și 

europene actualmente în vigoare. Astfel, aplicarea regulilor specifice somației de plată în 

materie de arbitraj ar atrage inevitabil consecința, fie a suprimării abuzive a cererii în 

anulare care este specifică acestei proceduri și înlocuirea ei cu acțiunea în anularea 

hotărârii arbitrale, fie a suprimării acțiunii în anularea hotărârii arbitrale și înlocuirea ei cu 

cererea în anulare, dar pentru motive specifice și arbitrajului, fie combinarea, cu totul 

originală, inedită și anacronică a celor două căi de atac specifice și esențialmente 

incompatibile
10

. Considerăm că toate aceste considerente sunt valabile și în ceea ce 

privește procedura ordonanței de plată, reglementată de titlul IX din Codul de procedură 

civilă din 2010, republicat. 

Jurisprudența Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de 

Comerț și Industrie a României a evidențiat, de asemenea, că, în materia contestației la 

executare, competența instanțelor judecătorești este exclusivă, litigiile privind modul de 

executare silită nefiind susceptibile de arbitrare, astfel încât o clauză compromisorie care 

ar prevedea o astfel de competență este lovită de nulitate absolută
11

. 

În diferite legislaţii naţionale se regăsesc dispoziţii care interzic în mod expres 

tranzacţiile sau compromisul în anumite domenii.  

Astfel, în dreptul francez, este interzisă încheierea de convenţii arbitrale în privința 

diferendelor referitoare la starea și capacitatea persoanelor, a celor privitoare la divorț și 

separația de corp, precum și în privința litigiilor interesând colectivitatea și așezările 

publice, respectiv acele materii care interesează ordinea publică (Mihnea , 2000).  

Art. 806 din Codul de procedură civilă italian prevede că părțile pot soluționa pe calea 

arbitrajului toate chestiunile cu excepția celor referitoare la statutul persoanelor și 

separația de corp precum și a altor litigii care nu pot forma obiectul unei tranzacții. 

Codul de procedură civilă polonez dispune în cuprinsul art. 1157 că pot fi soluționate 

pe calea arbitrajului litigiile care implică drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale 

tranzacționabile, cu excepția cazurilor de pensie alimentară (Piotr & Andrej, 2009). 

Legea asupra arbitrajului din Slovenia prevede că litigiile arbitrabile sunt litigiile 

patrimoniale precum și orice alte litigii, dacă părțile stabilesc astfel (Puharic, 2009).  

Conform art. 4, paragraful 2 din același act normativ, orice persoană fizică sau juridică, 

inclusiv Republica Slovenia sau orice altă entitate de drept public pot încheia o convenția 

arbitrală. 

În Rusia, Codul de procedură arbitrală stabilește categoriile de litigii care sunt de 

competența exclusivă a instanțelor judecătorești. Este vorba despre : litigiile decurgând 

din raporturile administrative, din exercitarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi 

reale cu privire la imobile situate sau întabulate în Federația Rusă, litigii decurgând din 

                                                           
8 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, modificată prin Legea nr. 295 

din 2002, OUG nr. 142 din 2002 și Legea nr. 195 din 2004, abrogată prin Codul de procedură civilă din 2010, 
republicat la data de 15 februarie 2013. 
9 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, abrogată prin Codul de 

procedură civilă din 2010, republicat la data de 15 februarie 2013. 
10 A se vedea Sentința arbitrală a Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 10 februarie 2011, cu notă de Ion 

Deleanu, în Pandectele Române, 2011, nr. 2, p. 232. 
11A se vedea Sentința arbitrală nr. 74 din 30 martie 2010 a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă 
Camera de Comerț și Industrie a României, cu notă de Ștefan Scurtu, în Pandectele Române, 2011, nr. 7, p. 237. 
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nevalidarea punerii în posesie pe teritoriul Federației Ruse, litigii decurgând din 

procedurile de faliment sau alte dispute enumerate în Codul de procedură arbitrală sau alte 

legi (Marina , 2009). 

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 2000 nu permite soluționarea pe 

calea arbitrajului a litigiilor de muncă, familiale, de contencios administrativ, declararea 

insolvabilității, sistarea temporară a valabilității și retragerea licențelor ce vizeză 

activitatea de întreprinzător, precum și cele care se examinează în ordinea procedurii 

speciale ( Cojuhari, 2009). 

În conformitate cu prevederile art. 582, subsecțiunea 2 din Codul de procedură civilă 

austriac, nu pot fi supuse arbitrajului litigiile din materia dreptului familiei sau litigiile 

dintre chiriașii zonelor rezidențiale care sunt guvernate în întregime sau parțial de legea 

austriacă privind proprietarii sau chiriașii, ori de legea privind condominiile sau asociațiile 

non-profit ( Aschauer, 2007). 

În dreptul belgian nu pot fi soluţionate pe calea arbitrajului  litigiile decurgând din 

contractele de muncă, de asigurare şi convenţiile de vânzare exclusivă (Mihnea , 2000).  

Legea braziliană asupra arbitrajului nr. 9307 din 23 septembrie 1996 prevede în art. 1 

că persoanele care au capacitatea de a contracta pot să supună arbitrajului litigiile lor 

referitoare la drepturile patrimoniale asupra cărora pot să dispună. 

În dreptul chinez, litigiile derivând din contracte și alte litigii referitoare la drepturi și 

interese patrimoniale între cetățeni, persoane juridice și alte organizații aflate pe poziție de 

egalitate pot fi supuse arbitrajului, prevede art. 2 din Legea asupra arbitrajului. 

În Elveția, art. 5 din Convenția asupra Arbitrajului Internațional din 1969 dispune că, 

pe calea arbitrajului pot fi soluționale litigii cu privire la drepturi de care părțile pot 

dispune, cu excepția situației în care acestea sunt de competența instanțelor statale în baza 

unor prevederi legale imperative. 

Decizia legiuitorului național de a rezerva anumite litigii instanțelor statale este de 

obicei strâns legată de ordinea publică, noțiune care este dificil de delimitat (Deleanu & 

Deleanu , 2005).  

S-a argumentat ( Bortolotti, 2008) că multe dintre prevederile  legale naționale 

urmăresc să excludă de sub incidența arbitrajului unele litigii în scopul de a proteja partea 

considerată “mai slabă” (de exemplu distribuitori, agenți comerciali) față de furnizorii sau 

conducătorii unor companii străine.  

Practica judiciară internațională a fost, de asemenea, confruntată cu problema 

analizării chestiunii arbitrabilității în diverse spețe. 

În cauza Hi-Fert Pty Ltd and Cargill Fertilizer Inc vs Maritime Carriers and Western 

Bulk Carriers (Australia) Ltd, Curtea Federală a Ţării Galilor a considerat că o cerere în 

care se invocă încălcarea practicilor comerciale poate fi supusă arbitrajului ( Bortolotti, 

2008).  

Litigiile din domeniul proprietăţii intelectuale se consideră că sunt de competența 

instanțelor de judecată naționale. Cu toate acestea, tendința este de a considera ca fiind 

arbitrabile chestiunile referitoare la contractele privind drepturile de proprietate 

intelectuală, mai puțin în situația în care acestea privesc însăși existența sau validitatea 

unui asemenea drept ( Bortolotti, 2008). 

Deşi iniţial litigiile din domeniul concurenţei neloiale s-a considerat că nu pot fi 

arbitrate, ulterior mai multe cauze au fost soluţionate în acest mod ( Bortolotti, 2008) .  

Diferendele din materia drepturilor consumatorilor au fost considerate nearbitrabile, în 
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situația în care convenția arbitrală era încheiată înainte de nașterea conflictului (Moses, 

2008). S-a considerat că un consumator nu poate lua o hotărâre în cunoștință de cauză cu 

privire la alegerea arbitrajului decât după declanșarea litigiului.  

Se pare că doar în Statele Unite ale Americii sunt recunoscute ca fiind valabile 

convențiile de arbitraj în acest domeniu indiferent de momentul încheierii lor, cu 

consecința reducerii substanțiale a cazurilor deduse spre soluționare instanțelor de 

judecată (Moses, 2008). 

Curtea de Casație a Franței a dispus anularea unei clauze compromisorii inserate într-

un contract de transport internațional, precizând totuși că este posibil să se recurgă la 

arbitraj, dar numai după desființarea unui asemenea contract, când drepturile derivând din 

acesta devin disponibile (Jaquet & Delebeque, 2007). 

Întrucât problema arbitrabilității este una delicată, depinzând în cele mai multe cazuri 

de dispozițiile legislațiilor naționale, este de preferat să se verifice de către părți, înainte 

de perfectarea convenției arbitrale, dacă respectivul litigiu este sau nu arbitrabil.  

În situația în care litigiul nu este arbitrabil, sesizarea instanței arbitrale va fi lipsită de 

efecte, convenția arbitrală neputând înlătura competența instanțelor naționale, iar o 

eventuală hotărâre pronunțată cu privire la un asemenea diferend nu va putea fi 

recunoscută și executată
12

. În practică, s-a constatat că în puține cazuri a fost refuzată 

recunoașterea și executarea unei  hotărâri arbitrale străine pe motivul că diferendul nu era 

susceptibil de soluționare pe calea arbitrajului ( Băcanu, 2005). 

 

2. TRIBUNALUL ARBITRAL A SOLUȚIONAT LITIGIUL FARA SA EXISTE 

O CONVENȚIE ARBITRALA SAU IN TEMEIUL UNEI CONVENȚII NULE ORI  

INOPERANTE  

  

Lipsa, nevalabilitatea sau inoperabilitatea convenției arbitrale este reglementată ca 

motiv de desființare a hotărârii arbitrale în cuprinsul art. 608, alin. 1, lit. b) din Codul de 

procedură civilă din 2010, republicat. 

Întrucât fundamentul oricărui arbitraj îl reprezintă convenția arbitrală încheiată de 

părți, în lipsa ei nu poate exista un arbitraj valabil ( Roș, 2000). 

Convenţia de arbitraj poate fi exprimată sub forma unei clauze compromisorii sau sub 

forma compromisului.  

Clauza compromisorie reprezintă acordul părţilor unui contract principal exprimat 

printr-o stipulaţie inserată în cuprinsul acelui contract sau printr-un înscris separat ( Roș, 

2000), de a supune litigiile ce se vor naşte cu privire la relaţiile lor contractuale unui 

anumit arbitraj. În mod obişnuit, clauza compromisorie este numai un act preparator, 

prealabil naşterii oricărui litigiu.  

Clauza compromisorie produce efecte obligatorii pentru părţi în sensul că din 

momentul în care a fost semnat contractul conţinând o asemenea clauză, ele sunt obligate 

să respecte hotărârea care se va pronunţa de către organul de jurisdicţie desemnat ( Costin 

& Deleanu, 1997). Prin această clauză este înlăturată competenţa instanţelor judecătoreşti, 

conferindu-se arbitrilor puteri cu privire la soluţionarea litigiului  dintre părţile 

                                                           
12 A se vedea art. 2, pct. 1 și art. 5, pct. 2, lit. a din Convenția de la New York pentru recunoașterea și executarea 
sentințelor arbitrale străine din 1958. 
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contractante şi permiţând organizarea unei proceduri care să conducă la pronunţarea unei 

hotărâri care să poată fi pusă în executare silită. 

În situaţia în care părţile nu au desemnat arbitrii în cuprinsul clauzei, aceasta nu va 

avea valoare nici de clauză compromisorie şi nici de compromis (Tudor R. Popescu, 

1983). Prin urmare, părţile în mod necesar vor trebui să încheie un nou acord între ele, 

numit compromis, care să menţioneze în cuprinsul său în mod concret litigiul care 

formează obiectul arbitrajului precum şi numele arbitrilor. 

Practic, o asemenea stipulaţie contractuală obligă părţile ca, în eventualitatea ivirii 

unui diferend între ele cu privire la contract, să încheie un compromis. 

Clauza compromisorie trebuie redactată astfel încât să nu lase nici o urmă de îndoială 

în ceea ce priveşte voinţa părţilor contractante de a supune arbitrajului eventualele litigii 

care s-ar ivi între ele cu privire la executarea obligaţiilor contractuale. În practica judiciară 

s-a dispus desființarea hotărârii arbitrale pentru acest motiv, reținându-se că nu este 

valabilă clauza compromisorie în care părțile au prevăzut că eventualele litigii dintre părți 

se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul nesoluționării se va apela la instanțele 

judecătorești sau la arbitraj
13

. 

Existenţa şi conţinutul clauzei compromsorii pot fi probate prin orice mijloace de 

dovadă, dacă legea aplicabilă coform normelor conflictuale de drept internaţional privat 

nu dispune altfel ( Costin & Deleanu, 1997).  

Fiind legată de existenţa unui contract, în mod firesc clauza compromisorie durează 

atâta timp cât durează şi contractul (Tudor R. Popescu, 1983). De asemenea, o cedare a 

contractului implică şi cedarea clauzei compromisorii în acelaşi mod şi cu respectarea 

aceloraşi condiţii de formă, mai puţin în situaţiile în care clauza compromisorie s-a 

încheiat intuitu personae ( Costin & Deleanu, 1997). Prin urmare, clauza compromisorie 

este o componentă accesorie a contractului principal în care este inclusă ( Beligrădeanu, 

2001). 

Deşi se află cuprinsă într-un contract, clauza compromisorie este însă la rândul său un 

contract complet, cu fizionomie proprie şi un obiect specific.   

Cea de a doua formă a convenției de arbitraj este compromisul. Acesta reprezintă actul 

prin care părţile cad de acord ca litigiul ivit între ele să nu fie supus jurisdicţiei ordinare, ci 

unui arbitraj, specificând şi condiţiile în care va statua arbitrajul astfel desemnat (Tudor R. 

Popescu, 1983).  

În doctrină au fost enunţate condiţiile care trebuie întrunite pentru existenţa unui 

compromis: 

Prima condiție are în vedere faptul că compromisul trebuie să se refere la un litigiu 

existent.  

Prin urmare, litigiul trebuie să fie actual şi să fie menţionat ca atare în actul de 

compromis. Dacă părţile s-ar referi la un litigiu care nu s-a născut, atunci ne aflăm în faţa 

unei clauze compromisorii, iar nu a unui compromis. 

Existenţa litigiului este de esenţa contractului de compromis, lipsa acestuia echivalând 

practic cu lipsa de obiect a contractului şi conducând la nulitatea actului de compromis şi 

a sentinţei care ar fi dată în aceste condiţii (Tudor R. Popescu, 1983). 

Competenţa arbitrilor în ceea ce priveşte cererile accesorii este aceeaşi ca şi în cazul 

                                                           
13 A se vedea Sentința comercială nr. 35 din 17 martie 2009 a Curții de Apel București, Secția a V-a comercială, 
publicată de (Chiuariu & Giurea, 2012). 
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cererilor principale. În privinţa cererilor adiţionale, acestea nu sunt luate în considerare 

decât în măsura în care obiectul său se află cuprins în actul de compromis sau constituie 

un accesoriu indispensabil al cererii principale, cum ar fi de pildă, dobânzile (Tudor R. 

Popescu, 1983). 

Referitor la cererea reconvenţională, aceasta poate figura în compromis ca unul dintre 

obiectele acesteia. În măsura în care nu este prevăzută în actul de compromis, cererea 

reconvenţională poate fi primită de arbitri numai în situaţia în care se prezintă ca o apărare 

faţă de cererea principală ( Costin & Deleanu, 1997). 

A doua condiţie necesară pentru valabilitatea actului de compromis este ca voinţa 

părţilor de a supune litigiul respectiv arbitrajului să fie exprimată ( Mazilu, 2011), astfel 

încât să rezulte fără echivoc că arbitrii sunt învestiţi cu puterea de a judeca (Tudor R. 

Popescu, 1983). 

În cuprinsul actului de compromis, părţile trebuie să desemneze arbitrul sau arbitrii 

care urmează să statueze asupra diferendului lor, prin arătarea numelui sau în orice alt 

mod de natură să creeze certitudine în privinţa identităţii persoanei desemnate.  

Lipsa desemnării arbitrilor în cuprinsul actului de compromis
14

 este sancţionată cu 

nulitatea acestuia, nulitate care poate fi însă acoperită dacă părţile îl completează ulterior ( 

Costin & Deleanu, 1997).  

A treia condiție necesară este ca actul de compromis să conţină toate precizările în 

privinţa organizării arbitrajului asupra căruia au convenit precum şi cu privire la 

procedura de arbitrare. De asemenea, părţile fixează şi termenul în care urmează să aibă 

loc arbitrajul, termen care este supus regulilor de drept comun în  privinţa modului de 

calcul, dar care poate fi prorogat de către părţi, în mod expres sau tacit ( Mazilu, 2003). 

Actul de compromis poate conţine, de asemenea, o clauză prin care arbitrii pot statua în 

echitate.  

În cazul opţiunii părţilor în favoarea unui arbitraj instituţionalizat toate cerinţele 

menţionate se consideră îndeplinite prin simpla referire la regulile instituţiei de arbitraj ( 

Măgureanu, 2004). 

În situaţia în care termenul fixat de părţi pentru durata arbitrajului expiră, aceasta are 

drept efect de a păstra situaţia de drept în care se aflau la momentul în care a intervenit 

faptul ce  a pus capăt termenului. Astfel, dacă actul de compromis conţine o recunoaştere 

sau o mărturisire, ori obligaţii asumate de către părţi, acestea rămân dobândite cauzei şi 

pot fi opuse ulterior, de către o parte, celeilalte (Tudor R. Popescu, 1983). 

Convenţia arbitrală, fiind un contract, trebuie să îndeplinescă condiţiile de valabilitate 

ale convenţiilor în general în ceea ce priveşte consimţământul părţilor, capacitatea, 

obiectul şi cauza ( Sălăgean, 2001). 

Referitor la consimțământ, în practică s-au ivit uneori situații în care părțile au invocat 

lipsa convenției arbitrale
15

 sau nulitatea acesteia pentru lipsa consimțământului valabil ( 

Secu, 2000). În domeniul convenției arbitrale, viciile de consimțământ sunt eroarea, dolul 

și violența. Referitor la eroare, aceasta poate să privească obiectul litigiului, identitatea 

părților dar și calitățile atribuite în momentul încheierii convenției arbitrilor sau instituției 

                                                           
14 A se vedea Decizia nr. 758 din 1998 a Secţiei comerciale a Curţii Supreme de Justiţie, publicată în extras de ( 

Mazilu, 2003). 
15 A se vedea Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția comercială, nr. 5009 din 11 decembrie 2003, 
publicată pe www.scj.ro. 
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însărcinate cu organizarea arbitrajului ( Roș, 2000). În practica judiciară a Curții de 

Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
16

 

s-a arătat că, susținerea uneia dintre părți în sensul că ofertantul, prin formularul de 

contract pe care l-a întocmit a exercitat o injoncțiune asupra voinței celeilalte părți, 

impunându-i în mod abuziv o clauză compromisorie prestabilită în favoarea Curții de 

Arbitraj de la București, nu întrunește condițiile prevăzute de art. 953-961 ale Codului 

civil din 1864 (aplicabil ca lex causae) pentru a constitui un viciu de consimțământ și, 

deci, a afecta validitatea convenției încheiate și semnate de ambele părți. 

Pentru ca viciile de consimțământ care atrag nulitatea convenției să poată fi invocate 

într-o acțiune în anulare s-a arătat că este necesar ca această chestiune să fi fost invocată și 

în fața tribunalului arbitral până la primul termen de înfățișare ( Roș, 2000). Prin urmare, 

în situația în care validitatea convenției nu a fost pusă în discuție în fața tribunalului 

arbitral până la acest termen, partea este decăzută din dreptul de a o mai invoca, atât în 

cursul procedurii cât și în fața jurisdicției statale. 

În ceea ce privește capacitatea de a încheia o convenție de arbitraj, inițial s-a apreciat 

că statul și dezmembrămintele sale nu pot părăsi jurisdicția statală pentru a recurge la o 

justiție privată ( Băcanu, 2005). În prezent, Regulile Curții de Arbitraj Comercial 

Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României prevăd la art. 9 că, în 

condițiile legii sau ale convențiilor internaționale la care România este parte, statul și 

autoritățile publice au facultatea de a încheia convenții arbitrale  pentru soluționarea 

litigiilor arbitrabile. 

Această prevedere a pus capăt discuțiilor care au avut loc în literatura juridică 

referitoare la capacitatea statului și a autorităților publice de a încheia convenții de 

arbitraj. Referitor la regiile autonome, societățile comerciale cu capital de stat și 

societățile comerciale cu capital privat, acestea pot încheia convenții arbitrale ( Roș, 

2000). 

Obiectul convenției arbitrale  îl constituie rezolvarea unui litigiu pe calea justiției 

private, respectiv sustragerea acelui litigiu din competența instanței judecătorești (Deleanu 

& Deleanu , 2005). 

Problema cauzei convenției de arbitraj se examinează diferit după cum ne aflăm în fața 

unei clauze compromisorii sau a unui compromis, în ambele situații trebuind să existe, să 

fie licită și morală ( Roș, 2000).  

În ceea ce privește forma, este incident art. 8 din Regulile Curții de Arbitraj Comercial 

Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României care prevede 

necesitatea încheierii în scris a convenției arbitrale. În același sens sunt și dispozițiile art. 

548, alin.1 din Codul român de procedură civilă din 2010, republicat, potrivit căruia 

convenţia arbitrală se încheie, în scris, sub sancţiunea nulităţii.  

Texte similare există şi în alte legislaţii, spre exemplu art. 1443 din Codul de 

procedură francez potrivit căruia „Clauza compromisorie trebuie, sub sancţiunea nulităţii, 

să fie stipulată în scris în convenţia principală  sau într-un document la care ea se referă, 

art. 808, alin. 1 din Codul de procedură italian, art. 2640 din Codul civil din Qubec şi art. 

6 din Legea spaniolă de arbitraj nr. 36/1988 ( Leș, 2010). 

                                                           
16 A se  vedea Sentința nr. 162 din 22 decembrie 1997, în Jurisprudența comercială arbitrală 1953-2000, 

publicată de Camera de Comerț și Industrie a României, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional, București, 
2002, p.7-8. 
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În doctrină s-a remarcat că se poate face distincție între sistemele  de drept din statele 

care au semnat Convenția de la New York și care au optat pentru respectarea cerinței de 

formă a convenției de arbitraj ca și condiție necesară ad probationem, în timp ce alte state 

continuă să aplice un formalism excesiv convenției de arbitraj ( Trari-Tani, 2011). 

Întrucât  legiuitorul nu precizează în mod expres dacă lipsa formei scrise este 

sancţionată cu nulitatea absolută sau relativă, în literatura juridică au fost exprimate opinii 

diverse. La o primă vedere, ţinând cont că în cazul arbitrajului părţile renunţă la garanţiile 

oferite de justiţia statală, s-ar putea concluziona că voinţa părţilor trebuie cuprinsă în 

formă scrisă, cerută ad validitatem, sub sancţiunea nulităţii absolute în caz de nerespectare 

( Dănăilă, 2003). 

Analizând însă în ansamblu pevederile Codului de procedură civilă, precum şi 

jurisprudenţa în materie
17

 care a statuat că o convenţie arbitrală poate rezulta chiar din 

introducerea de către reclamant a unei cereri de arbitrare şi acceptarea pârâtului ca această 

cerere să fie soluţionată de Curtea de arbitraj, rezultă că înscrisul este o cerinţă ad 

probationem, iar nu ad validitatem
18

. În mod firesc, flexibilitatea care caracterizează 

procedura arbitrală se răsfrânge şi asupra exigenţelor formale ale convenţiei de arbitraj 

(Deleanu & Deleanu , 2005). 

Confruntată cu lipsa sau nevaliditatea unei convenții arbitrale, Curtea de Arbitraj 

Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României în anumite situații a 

constatat că este necompetentă și a închis procedura arbitrală
19

, iar în alte situații și-a 

declinat competența în favoarea instanței judecătorești competente
20

. 

 

3. TRIBUNALUL ARBITRAL NU A FOST CONSTITUIT ÎN 

CONFORMITATE CU CONVENȚIA ARBITRALĂ 

 

Motivul sancționează neîndeplinirea sau încălcarea convenției părților în ceea ce 

privește constituirea și componența tribunalului arbitral (Deleanu & Deleanu , 2005), fiind 

prevăzut de art. 608, alin. 1, lit. c) din Codul român de procedură civilă din 2010, 

republicat. De obicei, în practică, clauza compromisorie nu conține prevederi referitoare la 

constituirea și componența tribunalului arbitral, cel mai adesea părțile indicând instituția 

permanentă de arbitraj la care înțeleg să recurgă. ( Băcanu, 2005) 

În arbitrajul ad hoc, în situația în care nu există prevederi referitoare la constituirea 

tribunalului arbitral, vor fi aplicabile dispozițiile Codului de procedură civilă. 

În conținutul motivului de anulare pe care îl analizăm intră și neconformitatea care se 

referă la persoana arbitrului (lipsa capacității depline de exercițiu a drepturilor, 

neîndeplinirea condiției cetățeniei, lipsa calității sau calificării speciale a arbitrului) ca și 

încălcarea regulilor de compunere a tribunalului arbitral ori a regulilor de numire, 

revocare sau înlocuire a arbitrilor ( Băcanu, 2005). 

                                                           
17 Hotărârea C.A.B. nr. 6 din 13 ianuarie 1981, publicată de Dumitru Mazilu şi Daniel-Mihail Şandru, op. cit., p. 

228; Sentinţa nr. 205 din 2001 a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi 

Industrie a României, publicată în Revista de Drept Comercial, 2002, nr. 3, p. 142-144. 
18 Pentru dezvoltări cu privire la forma actului juridic, a se vedea ( Reghini & Diaconescu, 2004). 
19A se vedea Sentința nr. 57 din 1 aprilie 1999, publicată în Revista de Drept Comercial, 1999, nr. 7-8, p. 253. 
20A se vedea Sentința nr. 229 din 17 noiembrie 2003, publicată în Revista de Drept Comercial, 2004, nr. 4, p. 
297. 
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Doctrina românească a subliniat totodată că neregularitățile în constituirea tribunalului 

arbitral nu sunt limitate doar la momentul inițial, fiind un viciu care poate interveni și în 

cursul litigiului, cum ar fi situația în care un arbitru înlocuitor a participat la judecată fără 

să fi fost desemnat conform convenției arbitrale
21

. 

În practică, acest motiv de desființare a hotărârii arbitrale a fost destul de rar invocat, 

iar atunci când s-a invocat, de cele mai multe ori a fost considerat neîntemeiat.  

Astfel, într-o cauză
22

 s-a reținut că, întrucât reclamanta nu a înțeles să își numească 

propriul arbitru s-a făcut aplicarea prevederilor referitoare la nominalizarea arbitrului de 

către autoritatea de nominare, reprezentantul reclamantei neavând nici o obiecțiune în 

această privință. În aceste condiții s-a reținut că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de 

lege pentru anularea hotărârii arbitrale.  

Lipsa menționării numelui arbitrilor în cuprinsul convenției de arbitraj nu aduce 

atingere validității acesteia, atâta timp cât părțile au făcut trimitere la Regulile Curții de 

Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, 

care suplinesc această lipsă
23

. 

În ceea ce privește momentul în care o eventuală excepție privind constituirea 

tribunalului arbitral trebuie invocată, aceasta este primul termen de înfățișare. 

 

4. PARTEA A LIPSIT LA TERMENUL CÂND AU AVUT LOC 

DEZBATERILE ȘI PROCEDURA DE CITARE NU A FOST LEGAL 

ÎNDEPLINITĂ 

 

Acest motiv de anulare este prevăzut de art. 608, alin. 1, lit. d) din Codul român de 

procedură civilă din 2010, republicat. El vizează respectarea de către tribunalul arbitral a 

două principii fundamentale: principiul respectării dreptului la apărare și principiul 

contradictorialității dezbaterilor ( Prescure & Crișan, 2010). 

Citarea părților este menită să asigure participarea părților în litigiu la prezentarea, 

argumentarea și dovedirea drepturilor lor în cursul desfășurării litigiului, de a discuta și 

combate susținerile făcute de fiecare dintre ele, precum și de a-și expune punctul de 

vedere în scopul stabilirii adevărului și al pronunțării unei hotărâri legale și temeinice ( 

Ciobanu, 1997). 

Practica judiciară a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de 

Comerț și Industrie a României, confruntată cu invocarea acestui motiv de anulare a 

hotărârii arbitrale a reținut că „depunerea unei întâmpinări sau a unei cereri 

reconvenționale, chiar dacă pe acestea se menționează termenul de soluționare a princinii, 

nu poate suplini lipsa de procedură, situație în care reclamanții au fost lipsiți de 

posibilitatea administrării probelor în stabilirea adevărului obiectiv”
24

. 

Într-o altă cauză, s-a invocat nelegala citare a părții motivat de împrejurarea că aceasta 

nu fusese citată la adresa pe care partea adversă o cunoștea, ci la sediul pe care îl 

                                                           
21 Idem, p. 73. 
22 A se vedea Decizia Curții de Apel București, Secția a VI-a comercială, nr. 110/R din 25 ianuarie 2010,  

publicată pe http://www.jurisprudenta.org. 
23 A se vedea Sentința arbitrală nr. 50 din 27 februarie 2004, pronunțată în dosarul nr. 325 din 2003, publicată în 

Revista Română de Arbitraj, 2010,  nr. 4, p. 73. 
24 A se vedea Sentința Tribunalului Timiș, Secția comercială, nr. 52 din 25 ianuarie 2008, publicată pe 
http://www.jurisprudenta.org. 
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dezafectase

25
. Motivarea instanței a fost în sensul că nu prezintă importanță locul unde 

recurenta și-a stabilit în fapt sediul social, atâta timp cât nu a operat modificări la Oficiul 

Registrului Comerțului, la data pronunțării sentinței arbitrale figurând cu același sediu. 

În ceea ce privește citarea părților, vor fi avute în vedere dispozițiile referitoare la 

comunicarea actelor de procedură cuprinse în art. 36, alin. 1 din Regulile Curții de 

Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. 

Astfel, comunicarea cu părțile se poate face prin orice mijloace care fac posibilă 

transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia: scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire sau recipisă poștală de predare, executor judecătoresc, poștă rapidă, 

poștă electronică, telegramă, telex, telefax, curier. 

Regulile mai sus menționate consacră și instituția termenului în cunoștință în art. 49, 

alin. 3 în sensul că partea care a fost prezentă sau reprezentată legal la un termen nu va fi 

citată în tot cursul arbitrajului, fiind presupus că are termen în cunoștință, cu excepțiile 

prevăzute de aceleași reguli. 

Lipsa părților legal citate nu împiedică soluționarea cauzei, chiar dacă părțile nu au 

solicitat judecarea în lipsă, tribunalul urmând să soluționeze litigiul, cu excepția situațiilor 

în care a fost solicitată amânarea pentru motive temeinice. 

 

5. HOTĂRÂREA A FOST PRONUNȚATĂ DUPĂ EXPIRAREA 

TERMENULUI ARBITRAJULUI STABILIT DE TRIBUNALUL ARBITRAL, 

DEȘI CEL PUȚIN UNA DINTRE PĂRȚI A DECLARAT CĂ ÎNȚELEGE SĂ 

INVOCE CADUCITATEA, IAR PĂRȚILE NU AU FOST DE ACORD CU 

CONTINUAREA JUDECĂȚII 

 

Acest motiv al acțiunii în anulare este prevăzut de art. 608, alin. 1, lit. e) din Codul 

român de procedură civilă din 2010, republicat.  

Termenul prevăzut de art. 23, alin. 1 din  Regulile Curții de Arbitraj Comercial 

Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 2014 este de cel 

mult 6 luni.  Hotărârea va  fi pronunțată în acest termen dacă părțile nu au convenit expres 

prelungirea arbitrajului și nu a intervenit un motiv de prelungire a termenului prevăzut de 

Regulile arbitrale. 

În doctrină
26

 s-a apreciat că pronunțarea hotărârii arbitrale înseamnă de fapt și 

redactarea hotărârii, deoarece nu s-a prevăzut ca în dreptul comun etapa întocmirii 

dispozitivului după ce a avut loc deliberarea arbitrilor. În caz contrar nu s-ar  mai putea 

discuta despre respectarea termenului de arbitraj, neexistând practic nici o sancțiune în 

situația în care arbitrii nu respectă termenul de o lună pentru redactarea hotărârii. 

Nu suntem de acord cu această interpretare, față de formularea clară conținută de art. 

605, alin. 1 din Codul de procedură civilă din 2010, republicat
27

 potrivit cărora hotărârea 

arbitrală va fi comunicată părților în termen de o lună de la data pronunțării ei. Prin 

urmare, legiuitorul face o delimitare clară între pronunțarea hotărârii și redactarea acesteia 

                                                           
25 A se vedea Decizia nr. 12 din 14 februarie 2003 a Curții de Apel București, Secția a VI-a comercială, publicată 
de Ion Băcanu,  op. cit., p. 76. 
26 Idem, p. 469. 
27 Dispozițiile sunt similare celor conținute de art. 363, alin. 1 din Codul de procedură civilă în varianta 
republicată în 1993. 
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la fel ca și în dreptul comun. În ceea ce privește nerespectarea termenului de o lună pentru 

redactarea hotărârii, într-adevăr, o astfel de situație nu poate aduce atingere validității 

hotărârii arbitrale însă ar putea atrage răspunderea arbitrilor pentru încălcarea îndatoririlor 

ce le revin. 

În conținutul Regulilor Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera 

de Comerț și Industrie a României este foarte clar delimitată etapa întocmirii 

dispozitivului hotărârii, care are loc îndată după deliberarea și pronunțarea sentinței, față 

de etapa redactării sentinței arbitrale. Prin urmare, termenul arbitrajului expiră la data 

pronunțării hotărârii, care echivalează cu momentul întocmirii dispozitivului acesteia. 

Întrucât trecerea termenului pentru soluționarea litigiului nu poate constitui motiv de 

caducitate decât în situația în care una dintre părți a notificat celeilalte și tribunalului 

arbitral că înțelege să invoce caducitatea până la primul termen de înfățișare, existența 

celor două condiții se impune a fi analizată cumulativ de către instanța de judecată
28

. 

De altfel, Codul de procedură civilă din 2010, republicat a venit cu o completare 

binevenită a acestui motiv de desființare a hotărârii arbitrale față de reglementarea 

anterioară, menționând la art. 608, alin. 1, lit. e) necesitatea ca hotărârea arbitrală să fie 

pronunțată după expirarea termenului arbitrajului, însă cu condiția ca una dintre părți să fi 

declarat că înțelege să invoce caducitatea, iar părțile să nu fi fost de acord cu continuarea 

judecății. 

 

6. TRIBUNALUL ARBITRAL S-A PRONUNȚAT ASUPRA UNOR LUCRURI 

CARE NU S-AU CERUT ORI A DAT MAI MULT DECÂT S-A CERUT 

 

Acest motiv de anulare a hotărârii arbitrale menționat la art. 608, alin. 1, lit. f) din 

Codul român de procedură civilă din 2010, republicat sancționează nerespectarea 

principiului disponibilității, constituind în dreptul procesual civil motiv de recurs precum 

și motiv de revizuire. 

Spre deosebire de dreptul comun în care analizarea acestor motive se face prin prisma 

obiectului cererii, în arbitraj această analiză se raportează atât la obiectul cererii cât și la 

puterile conferite arbitrilor de către părți ( Băcanu, 2005). 

Cazurile  de extrapetita pot fi întâlnite atunci când, spre exemplu, prin hotărârea 

pronunțată, s-a dispus anularea clauzei penale deși se solicitase numai modificarea acestei 

clauze, în sensul reducerii cuantumului penalităților
29

. De asemenea, când reclamantul a 

cerut obligarea la plata unor sume datorate, iar tribunalul  l-a obligat și la plata fructelor, 

sau când reclamantul a cerut despăgubiri pentru neexecutarea obligației, iar tribunalul a 

dispus și rezoluțiunea, ori când s-au acordat cheltuieli de judecată deși nu au fost solicitate 

( Roș, 2000). 

Situații de plus petita au fost relevate în practica judiciară
30

 în cazul în care 

reclamantului i s-a acordat o sumă mai mare decât cea solicitată, întrucât aceasta din urmă 

                                                           
28 A se vedea Decizia nr. 510 din 18 iunie 2008 a Curții de Apel Galați, Secția comercială și Decizia 265/R din 4 

mai 2009 a Curții de Apel Galați, Secția comercială, maritimă și fluvială, publicate pe 

http://www.jurisprudenta.org. 
29 A se vedea  Decizia Curții Supreme de Justiție, Secția comercială nr. 7656 din 2001, publicată de (Boroi & 

Spineanu Matei, 2011). 
30 A se vedea Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția civilă și de proprietate intelectuală nr. 3157/2006,  
publicată de (Boroi & Spineanu Matei, 2011). 
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rezultă că i s-ar fi cuvenit din probele administrate, în speță o expertiză contabilă. 

Jurisprudența mai veche a statuat că, și în situația în care arbitrii au fost autorizați să 

judece în echitate, judecata acestora este totuși limitată la obiectul supus judecății, ei 

neputând să atribuie ceea ce nu li se cere, nici să dea mai mult decât li se cere
31

. 

Instanțele de judecată, confruntate cu acțiuni în anulare întemeiate pe acest motiv au 

apreciat că modul de analizare și interpretare a probatoriilor administrate de către 

tribunalul arbitral nu poate constitui motiv de anulare a hotărârii arbitrale. 

Într-o altă cauză, acțiunea în anulare promovată pentru același motiv a fost admisă, 

reținându-se că instanța arbitrală a dispus vânzarea unei suprafețe de teren și obligarea 

pârâtei de a scoate de sub ipotecă imobilul în litigiu, deși reclamanta nu a individualizat 

spațiul în litigiu și nici nu a făcut referire în cuprinsul cererii sale la vreun preț al 

vânzării
32

. 

Pentru motivul constând în plus petita s-a admis acțiunea în anulare într-o cauză în 

care tribunalul arbitral a dispus admiterea în parte a cererii de arbitrare obligând pârâta la 

plata unei sume de bani dar și constatând rezilierea contractului de antrepriză dintre 

părți
33

. În considerentele deciziei sale, instanța de control judiciar a reținut că, în 

dispozitivul hotărârii arbitrale s-a menționat și constatarea rezilierii contractului de 

antrepriză nr. 1321/518/1999 fără ca aceasta să se solicite de către una dintre părți, să se 

pună în discuția părților și să se motiveze distinct de către tribunalul arbitral. 

 

7. HOTĂRÂREA ARBITRALĂ NU CUPRINDE DISPOZITIVUL ȘI 

MOTIVELE, NU ARATĂ DATA ȘI LOCUL PRONUNȚĂRII, ORI NU ESTE 

SEMNATĂ DE ARBITRI 

 

Acest motiv al acțiunii în anulare se regăsește menționat în art. 608, alin. 1, lit. g) din 

Codul de procedură civilă din 2010, republicat. 

Formularea acestui text legal a fost criticată în doctrină, apreciindu-se că grupează câte 

două dintre elementele esențiale ale hotărârii prin conjuncția “și”, aceasta putându-se 

interpreta literal, în sensul că anularea hotărârii nu va fi atrasă decât în situația în care 

lipsesc ambele elemente din fiecare grupare (Chiuariu & Giurea, 2012). Nu suntem de 

acord cu acest punct de vedere, întrucât fiecare dintre elementele hotărârii arbitrale 

prezintă o semnificație proprie, astfel încât lipsa oricărui element se impune a fi 

sancționată. 

 

8. HOTĂRÂREA ARBITRALĂ ÎNCALCĂ ORDINEA PUBLICĂ, BUNELE 

MORAVURI ORI DISPOZIȚIILE IMPERATIVE ALE LEGII 

 

Acest motiv al acțiunii în anulare se regăsește menționat în art. 608, alin. 1, lit. h) din 

Codul de procedură civilă din 2010, republicat. 

Este de remarcat că formularea acestui motiv de desființare a hotărârii arbitrale este 

                                                           
31 A se vedea Sentința nr. 389 din 1937 a Tribunalului Ilfov, Secția notarială, publicată de (Boroi & Spineanu 
Matei, 2011). 
32 A se vedea Sentința Curții de Apel București, Secția  a V-a comercială, nr. 32 din 2006, publicată de ( Vlasov, 

2009). 
33 A se vedea Decizia Curții de Apel București nr. 590 R din 6 noiembrie 2002, publicată de ( Băcanu, 2005). 
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mai extinsă decât cea cuprinsă în art. 34, alin. 2, lit. b) ii) din Legea model UNCITRAL, 

care se referă numai la situația de încălcare a ordinii publice a statului. 

În literatura juridică ( Dănăilă, 2006) s-a arătat că acest motiv de exercitare a acțiunii 

în anulare nu reprezintă o poartă deschisă prin care pot pătrunde tot felul de motive, aşa 

cum se constată în practică, ci constituie un fel de supapă de siguranţă în sensul că, dacă 

totuşi cele opt motive anterioare nu ar sancţiona încălcarea vreunei dispoziţii de ordine 

publică, o atare încălcare să nu rămână fără urmări. Sfera acestui motiv este circumscrisă 

la încălcarea principiilor fundamentale ale litigiului arbitral dar şi la nerespectarea 

normelor de competenţă exclusivă, prevăzute de dispoziții cu caracter imperativ.  

Într-adevăr, formularea celui din urmă motiv de anulare este extrem de generală, motiv 

pentru care revine magistratului sesizat cu acţiunea în anulare să determine în ce măsură 

prin hotărârea arbitrală au fost efectiv încălcate norme legale imperative, ordinea publică 

sau bunele moravuri. Această sarcină s-a dovedit extrem de dificilă în condiţiile în care în 

dreptul românesc nici în prezent ordinea publică şi bunele moravuri nu au o definiţie 

legală ( Prescure & Crișan, 2010). 

Cu toate acestea, invocarea motivului prevăzut la art. 608, alin. 1, lit. h) din Codul 

român de procedură civilă din 2010, republicat nu trebuie să fie un pretext pentru 

examinarea temeiniciei şi legalităţii hotărârii arbitrale, pentru o reexaminare în fond a 

litigiului.
34

 În ceea ce priveşte materiile patrimoniale ale dreptului privat, dispoziţiile 

interesând ordinea publică sunt rare, fiindcă aici predomină interesul privat şi autonomia 

voinţei ( Dănăilă, 2006).  Trebuie subliniat, totodată, că ordinea publică în arbitraj nu 

conicide cu ordinea publică în procedura judiciară, după cum nici ordinea publică internă 

nu coincide cu ordinea publică de drept internațional privat ( Băcanu, 2005). Ordinea 

publică de drept internațional privat are o accepțiune imprecisă, abstractă și în mișcare, 

motiv pentru care nu este clarificată nici la nivelul reglementărilor naționale și 

internaționale (Babiuc, 2007). Prin alăturarea noțiunilor de „ordine publică” și „norme 

imperative” se sugerează practic că cele două au un conținut diferit, astfel încât normele 

imperative nu intră, în mod necesar, în cuprinsul noțiunii de ordine publică. În doctrina şi 

practica judiciară au fost enunţate, cu titlu exemplificativ, ca motive pentru exercitarea 

acţiunii în anulare care se încadrează în dispozițiile legale supuse analizei: nerespectarea 

principiului contradictorialităţii, egalității de tratament juridic
35

 și a dreptului la apărare
36

, 

faptul că hotărârea arbitrală nu cuprinde motivele, încălcarea sau ignorarea autorităţii de 

lucru judecat (Deleanu & Deleanu , 2005).   

S-a constatat că acest motiv de desființare este cel mai des invocat, dar și cel mai 

imprecis formulat ( Prescure & Crișan, 2010). Într-o cauză în care a fost invocat acest 

motiv al acțiunii în anulare, instanța a constatat că nu este întemeiat raportat la faptul că 

nerespectarea dispozițiilor convenționale nu constituie motiv de anulare a hotărârii 

arbitrale întrucât relațiile contractuale dintre părți sunt guvernate de principiul libertății de 

                                                           
34 A se vedea Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 4393/2003, publicată în Revista de Drept Comercial, 

2005, nr. 4, p. 172-175. 
35 A se vedea Decizia nr. 82 din 13 ianuarie 2006 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția comercială, în 
Revista Română de Drept al Afacerilor, 2006, nr. 5, p. 149. 
36 A se vedea Decizia nr. 1914/2003 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, publicată de Ion 

Băcanu, în Controlul judecătoresc asupra hotărârii arbitrale (III), în Revista de Drept Comercial, 2005, nr. 1, p. 
129. 
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voință și vizează raporturi de drept privat de la care părțile pot deroga

37
. În perimetru 

acestui motiv de anulare nu se includ critici cu privire la stabilirea situației de fapt, or cu 

privire la aplicarea prevederilor legale dispozitive, ci numai critici cu privire la încălcarea 

dispozițiilor imperative ale legii, indepedent de situația de fapt stabilită
38

. 

În literatura juridică (Severin, 2011) s-a apreciat că, de lege ferenda, hotărârea arbitrală 

ar trebui să poată fi anulată numai pentru situația în care încălcarea ordinii publice este 

substanțială, efectivă și flagrantă, așa după cum a statuat și jurisprudența franceză. 

 

9. DUPĂ PRONUNȚAREA HOTĂRÂRII ARBITRALE, CURTEA 

CONSTITUȚIONALĂ S-A PRONUNȚAT ASUPRA EXCEPȚIEI INVOCATE ÎN 

ACEA CAUZĂ, DECLARÂND NECONSTITUȚIONALĂ LEGEA, ORDONANȚA 

SAU O DISPOZIȚIE DINTR-O LEGE SAU DINTR-O ORDONANȚĂ CARE A 

FĂCUT OBIECTUL ACELEI EXCEPȚII ORI ALTE DISPOZIȚII DIN ACTUL 

ATACAT, CARE, ÎN MOD NECESAR ȘI EVIDENT, NU POT FI DISOCIATE DE 

PREVEDERILE MENȚIONATE ÎN SESIZARE 

 

Acest motiv al acțiunii în anulare este prevăzut de art. 608, alin. 1, lit. i) din Codul 

român de procedură civilă din 2010, republicat. 

Potrivit art. 142, alin. 2 din Constituția României, Curtea Constituțională este alcătuită 

din nouă judecători, numiți pentru un mandat de 9 ani. Trei dintre judecători sunt numiți 

de Camera Deputaților, trei de Senat și trei de Președintele României. În doctrină s-a 

argumentat că prin modul de recrutare, Curtea Constituțională se profilează ca un organ 

dependent de o majoritate politică, rareori imparțială (Drăganu, 2000). 

Curtea Constituțională pronunță decizii, hotărâri și emite avize.  

Una dintre atribuțiile Curții Constituționale este și aceea de a hotărî asupra excepțiilor 

de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele, ridicate în fața instanțelor 

judecătorești sau de arbitraj comercial.  

Excepția poate fi ridicată la cererea uneia dintre părţi sau, din oficiu, de către instanţa 

de judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, excepţia poate fi ridicată de procuror 

în faţa instanţei de judecată, în cauzele la care participă.  

Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat 

excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere 

ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi. 

Dacă excepţia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi 

susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare.  

În situația în care excepţia este inadmisibilă,  instanţa respinge printr-o încheiere 

motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Încheierea poate fi atacată numai cu 

recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se 

judecă în termen de 3 zile.  

Potrivit art. 31, alin. 3 din Legea nr. 47 din 1992, dispozițiile din legile și ordonanțele 

                                                           
37 A se vedea Decizia nr. 2612/26.09.2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția comercială, disponibilă pe 
www.scj.ro și Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția comercială, nr. 4788 din 18 octombrie 2005, 

publicată în Revista Română de Drept al Afacerilor, 2006, nr. 1,  p. 107. 
38 A se vedea Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția comercială, nr. 747 din 21 februarie 2006, în 
Revista Română de Drept al Afacerilor, 2007, nr. 3, p. 82. 
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în vigoare constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile 

de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau 

Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile 

Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale 

sunt suspendate de drept. 

Anterior modificării Legii nr. 47 din 1992
39

 prin Legea nr. 177 din 2010
40

, art. 29, alin. 

5 prevedea că, pe durata soluționării excepției de neconstituționalitate, cauza se suspenda. 

Existența acestei prevederi a avut drept consecință invocarea, în multe cauze, cu rea-

credință, a excepției de neconstituționalitate, în scopul tergiversării soluționării acestora. 

Pentru ca partea care a invocat o astfel de excepție și care a fost admisă de Curtea 

Constituțională să nu fie vătămată în interesele sale s-a introdus acest motiv de desființare 

a hotărârii arbitrale în cuprinsul Codului de procedură civilă. 

Analizând motivele pentru care poate fi exercitată acțiunea în anulare, pot fi distinse 

două categorii. O primă categorie cuprinde motivele specifice arbitrajului, precum 

nearbitrabilitatea litigiului; inexistența convenției arbitrale, nulitatea sau caracterul ei 

inoperant; neconstituirea tribunalului arbitral în conformitate cu convenția arbitrală; 

caducitatea arbitrajului, datorită pronunțării hotărârii după expirarea termenului convenit 

de părți sau stabilit de lege. Cea de a doua categorie are în vedere motive care sunt 

comune și pentru căile de atac împotriva hotărârii judecătorești, respectiv: lipsa ori viciul 

procedurii de citare; depășirea obiectului cererii prin pronunțarea plus sau ultra  petita; 

lipsa dispozitivului și a motivelor, lipsa datei și a locului pronunțării, lipsa semnăturii 

arbitrilor, precum și încălcarea ordinii publice, a bunelor moravuri ori a dispozițiilor 

imperative ale legii. 

În concluzie, apreciem că acțiunea în anulare la fel ca și hotărârea arbitrală are o 

natură juridică mixtă, contractuală și jurisdicțională, întrucât poate fi promovată atât 

pentru motive de desființare care sunt proprii unui contract cât și pentru motive de 

desființare proprii unui act jurisdicțional. 

 

 

 

                                                           
39 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 101 din 22 mai 1992. 
40 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672 din 4 octombrie 2010. 


