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ABSTRACT: Subliniind caracterul novator al reglementării acţiunii separate în anulare a 

unor categorii determinate de încheieri pronunţate de tribunalul arbitral, studiul critică 

trimiterile superficiale, neavenite sau neîntemeiate pe care art. 594 din Codul de procedură 

civilă le face în legătură cu regimul menţionatei acţiuni separate în anulare la alte dispoziţii 

din Cartea a IV-a  din Codul de procedură civilă. 

 

CUVINTE CHEIE: acţiune în anulare; acţiune separată în anulare; motivele acţiunii în 

anulare; încheieri ale tribunalului arbitral atacabile. 
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1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 

 

Noul Cod de procedură civilă, intrat în vigoare relativ recent, reprezintă, fără îndoială, 

o reglementare modernă care aduce legislaţiei procedurale din România numeroase 

modificări utile, în cea mai mare parte. Pe această linie se înscriu şi modificările operate 

dispoziţiilor Cărţii a IV-a din vechiul Cod de procedură civilă referitoare la arbitraj. Între 

aceste modificări ne-au reţinut atenţia cele absolut novatoare pentru legislaţia română 

referitoare la posibila atacare separată cu acţiune în anulare a încheierilor de şedinţă (art. 

594), în reglementarea anterioară controlul judecătoresc vizând numai sentinţa arbitrală, 

aceasta realizându-se prin acţiunea în anulare, unele încheieri de şedinţă, precum cele 

referitoare la stabilirea competenţei de către tribunalul arbitral, putând fi atacate – atunci, 

dar şi în prezent, numai odată cu atacarea hotărârii arbitrale pronunţate în cauză.   

 

 

2. CATEGORII DE ÎNCHEIERI ALE TRIBUNALULUI ARBITRAL CE POT 

FI ATACATE SEPARAT CU ACŢIUNE ÎN ANULARE 

  

Potrivit art. 594 din Codul de procedură civilă
1
 părţile litigante pot ataca separat, cu 

acţiune în anulare, încheierile prin care: 

                                                           
 Conf. univ. dr., Universitatea de Studii Economice, Bucureşti, ROMANIA. 

 
1 Pentru detalii a se vedea  (V. M. , et al., 2013);  ( Frenţiu & Băldean, 2013)  ( Leş, 2013) ( Deleanu, 2013). 
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a) a fost suspendat cursul arbitrajului potrivit art. 412 şi 413 din Codul de procedură 

civilă; sau 

b) au fost luate măsuri asigurătorii sau provizorii potrivit art. 585 din Codul de 

procedură civilă; sau 

c) a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale privind 

constituţionalitatea unor dispoziţii legale. 

De la început subliniem că, trimiterile la art. 412 şi 413 din Codul de procedură civilă 

sau la art. 585 din Cod nu sunt în afară de critică, dar nu ne propunem să le prezentăm în 

studiul de faţă care are ca obiect înfăţişarea motivelor ce pot fi invocate în promovarea 

acţiunii în anulare separate a încheierilor menţionate de art. 594 din Codul de procedură 

civilă.  

 

3. MOTIVELE ACŢIUNII SEPARATE ÎN ANULARE A ÎNCHEIERILOR 

TRIBUNALULUI ARBITRAL PREVĂZUTE DE ART. 594 ALIN. 1 

 

Cu privire la motivele acţiunii separate în anulare, art. 594 alin. 3 statuează că „în 

afara motivelor prevăzute de art. 608, în acţiunea în anulare se poate invoca şi lipsa 

condiţiilor prevăzute de lege pentru luarea măsurilor dispuse prin încheieri”. 

Aşadar, în acţiunea separată în anulare a unora dintre încheierile tribunalului arbitral 

pot fi invocate atât motivele generale prevăzute de art. 608 din Codul de procedură civilă 

cât şi acest motiv constând în lipsa condiţiilor prevăzute de lege pentru luarea măsurilor 

dispuse prin încheieri.  

Menţionarea ca motiv de anulare separată a încheierilor de şedinţă a lipsei condiţiilor 

prevăzute de lege pentru luarea măsurilor dispuse prin respectivele încheieri face ca 

regimul juridic al încheierilor de şedinţă arbitrale avute în vedere de art. 594 din Codul de 

procedură civilă să nu se deosebească de regimul juridic al încheierilor similare prin care 

instanţele judecătoreşti dispun suspendarea (astfel cum se prevede în art. 414 din Codul de 

procedură civilă) ori prin care au fost luate măsuri asigurătorii sau provizorii (aşa cum se 

prevede în art. 953 alin. 3 din Codul de procedură civilă), sau s-a respins ca inadmisibilă 

cererea de sesizare a Curţii Constituţionale privind neconstituţionalitatea unor dispoziţii 

legale (cum se prevede în art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii Constituţionale
2
). 

Cu privire, însă, la posibilitatea invocării în acţiunea în anulare separată a încheierilor 

menţionate a motivelor prevăzute de art. 608, la care trimite art. 594 alin. 3, se pot 

formula numeroase observaţii critice. 

Precizăm, în acest sens, că, potrivit art. 608 alin. 1 „hotărârea arbitrală poate fi 

desfiinţată numai prin acţiune în anulare pentru unul dintre următoarele motive: 

a) litigiul nu era susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului;  

b) tribunalul arbitral a soluţionat litigiul fără să existe o convenţie arbitrală sau în 

temeiul unei convenţii nule ori inoperante; 

c) tribunalul arbitral nu a fost constituit în conformitate cu convenţia arbitrală; 

d) partea a lipsit la termenul la care au avut loc dezbaterile şi procedura de citare nu a 

fost legal îndeplinită; 

                                                           
2 Republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010. 
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e) hotărârea a fost pronunţată după expirarea termenului arbitrajului prevăzut la art. 

567, deşi cel puţin una dintre părţi a declarat că înţelege să invoce caducitatea, iar părţile 

nu au fost de acord cu continuarea judecăţii, potrivit art. 568 alin. (1) şi (2); 

f) tribunalul arbitral s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori a dat mai 

mult decât s-a cerut; 

g) hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi motivele, nu arată data şi locul 

pronunţării ori nu este semnată de arbitri; 

h) hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori dispoziţii imperative 

ale legii; 

i) dacă, după pronunţarea hotărârii arbitrale, Curtea Constituţională s-a pronunţat 

asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională legea, ordonanţa ori o 

dispoziţie dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acelei excepţii ori alte 

dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de 

prevederile menţionate în sesizare.” 

Procedând la analiza motivelor mai sus prevăzute, observăm că, examinate şi prin 

prisma dispoziţiilor art. 592 coroborate cu cele ale art. 579 alin. 2 din Codul de procedură 

civilă, motivele de anulare stabilite de art. 608 alin. 1 lit. a, b şi c nu pot fi invocate pentru 

anularea separată a încheierilor avute în vedere de art. 594 alin. 1 pentru că ar însemna să 

se încalce dispoziţiile exprese ale art. 579 alin. 2 care prevăd expres că încheierea prin 

care tribunalul arbitral hotărăşte că este competent să soluţioneze cauza respectivă se 

poate desfiinţa numai prin acţiunea în anulare introdusă împotriva hotărârii arbitrale. A 

admite posibilitatea invocării în acţiunea separată în anulare a motivelor prevăzute de art. 

608 alin. 1 lit. a, b şi c care vizează, în cele din urmă, competenţa tribunalului arbitral de a 

soluţiona cauza ar însemna, în fapt, să se atace, încheierea tribunalului arbitral prin care 

acesta a stabilit că este competent să soluţioneze cauza respectivă, încălcându-se, astfel, 

prevederile art. 579 alin. 2. Mai mult, cauzele de suspendare a cursului arbitrajului 

prevăzute de art. 412 şi art. 413 din Codul de procedură civilă sau cererea de încuviinţare 

a unor măsuri asigurătorii sau provizorii, ori cererea de sesizare a Curţii Constituţionale 

privind constituţionalitatea unor dispoziţii legale pot interveni şi în cursul arbitrajului, în 

timp ce, orice excepţie privind existenţa şi validitatea convenţiei arbitrale, constituirea 

tribunalului arbitral, limitele însărcinării arbitrilor trebuie ridicate, sub sancţiunea 

decăderii până cel mai târziu la primul termen de judecată (art. 592 alin. 1), astfel că, şi 

din această perspectivă, motivele de anulare prevăzute de art. 608 alin. 1 lit. a, b şi c nu 

pot fi invocate în acţiunea în anulare separată a unor încheieri.  

Nici motivul prevăzut de art. 608 alin. 1 lit. e nu poate fi invocat întrucât încheierile pe 

care le are în vedere art. 594 se pronunţă în soluţionarea unor cereri incidente adresate 

tribunalului arbitral, termenul arbitrajului fiind suspendat pe timpul judecării lor, astfel 

cum prevede art. 567 alin. 2, neputându-se, deci, pune problema intervenirii caducităţii. 

Apreciem, de asemenea, că este destul de dificil de imaginat şi cum s-ar putea invoca 

motivul prevăzut de art. 608 alin. 1 lit. f câtă vreme s-a dispus prin încheierea atacată fie 

suspendarea pentru producerea unuia dintre cazurile obiective prevăzute de art. 412 şi art. 

413 din Codul de procedură civilă, fie s-au luat măsurile asigurătorii sau provizorii cerute 

de parte, fie s-a respins ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, 

tribunalul arbitral nefiind în ipostaza de a se pronunţa asupra unor lucruri care nu s-au 

cerut ori de a da mai mult decât s-a cerut. 
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Cât priveşte motivul prevăzut la lit. g, invocarea acestuia ar trebui să fie înlocuită cu 

trimitere la art. 593 din Codul de procedură civilă, care prevede cuprinsul obligatoriu al 

unei încheieri de şedinţă, şi, corespunzător, la art. 603 alin. 2 din Codul de procedură 

civilă. 

Credem că nici motivul prevăzut de art. 608 alin. 1 lit. h nu este incident, în speţă 

neputându-se pune problema, faţă de cazurile în care menţionatele încheieri pot fi 

pronunţate, nici a încălcării ordinii publice sau a bunelor moravuri ori a unor dispoziţii 

imperative ale legii. 

Motivul prevăzut de art. 608 alin. 1 lit. i ar putea fi invocat dacă, prin absurd, în cele 5 

zile de la pronunţarea încheierii, prevăzute de art. 594 alin. 1 lit. c Curtea Constituţională, 

într-o altă cauză, ar fi declarat neconstituţională dispoziţia legală. 

Dintre cele 9 motive prevăzute de art. 608 alin. 1, în acţiunea în anulare separată ar 

putea fi invocat, la rigoare, numai motivul prevăzut la lit. d, dar numai dacă tribunalul 

arbitral ar fi decis fără ca partea să fi fost legal citată pentru termenul la care încheierea a 

fost pronunţată şi fără ca partea să fi putut face uz de dispoziţiile art. 592 alin. 3, adică 

partea nelegal citată la termenul pronunţării încheierii în cauză, ţinută să invoce 

neregularitatea la primul termen de judecată la care a fost prezentă sau legal citată, să nu fi 

avut un alt termen de judecată la dispoziţie pentru a proceda conform dispoziţiilor legale 

citate, ceea ce pare foarte puţin probabil. 

Aşadar, în opinia noastră, în acţiunea separată în anulare prevăzută de art. 594 din 

Codul de procedură civilă partea ar putea invoca drept motive de anulare doar lipsa 

condiţiilor prevăzute de lege pentru luarea măsurilor dispuse prin încheiere şi, eventual, 

cum am arătat, motivul prevăzut de art. 608 alin. 1 lit. d deşi, cel puţin cât privesc 

încheierile de şedinţă vizate de art. 594 alin. 1 lit. b şi c, întrucât, astfel cum se prevede în 

art. 594 alin. 5, formularea acţiunii separate în anulare nu suspendă cursul arbitrajului, 

partea interesată ar putea proceda la exercitarea posibilităţii date prin art. 592 alin. 3  

 

4. CRITICI CU PRIVIRE LA TRIMITERILE OPERATE DE ART. 594 ALIN. 2  

 

Cât priveşte încheierea prevăzută de art. 594 alin. 1 lit. c, observăm şi că termenul de 5 

zile de promovare a unei acţiuni în anulare separată, prevăzut de art. 594 alin. 4, este în 

contradicţie cu termenul de 48 de ore prevăzut de art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992 

privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale pentru introducerea recursului la 

încheierea pronunţată de instanţa statală în faţa căreia s-a ridicat excepţia de 

neconstituţionalitate.  

În fine, cât priveşte încheierea prevăzută la art. 594 alin. 1 lit. b observăm că, potrivit 

art. 585 alin. 4, executarea, în caz de împotrivire, a măsurilor asigurătorii şi a măsurilor 

provizorii încuviinţate de tribunalul arbitral, se dispune de către instanţa judecătorească, 

respectiv de către tribunalul în circumscripţia căruia are loc arbitrajul, încheierea 

executorie a instanţei (art. 203 alin. 2) putând fi atacată cu apel în 5 zile de la comunicare 

la curtea de apel competentă (art. 953); Rezultă că, în această materie, partea nemulţumită 

de soluţia tribunalului arbitral, dispusă prin încheiere, are deschisă atât calea acţiunii 

separate în anulare, potrivit art. 594, cât şi, după caz, apelul la încheierea executorie a 

tribunalului competent la locul arbitrajului. 

Observăm că, prevederile art. 594 din Codul de procedură civilă comportă şi critici 

legate de lipsa de rigoare a trimiterilor pe care le face la art. 609, art. 611, art. 612 şi art. 
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613 imposibil de aplicat în acţiunea în anulare separată faţă de dispoziţiile art. 594 alin. 4, 

şi, parţial, alin. 5 şi alin. 6. 

Arătăm, în acest sens, că art. 609 din Codul de procedură civilă vizează posibilitatea 

părţilor de a renunţa la acţiunea în anulare după pronunţarea hotărârii arbitrale în cauză, 

ori art. 594 alin. 1 are în vedere, firesc, de la început, doar posibilitatea, facultatea de a 

ataca separata cu acţiune în anulare încheierile menţionate ale tribunalului arbitral, 

neputându-se pune problema inserării unui angajament al aceloraşi părţi de a renunţa la 

promovarea unei acţiuni separate în anulare. 

Cum art. 611 din Codul de procedură civilă prevede termenul în care se poate promova 

acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale, trimiterea la aceste dispoziţii este neavenită câtă 

vreme în art. 594 alin. 4 se reglementează expres termenul în care poate fi introdusă 

acţiunea separată în anulare, dispoziţie specială care prevalează prevederilor art. 611 din 

Codul de procedură civilă. 

Câtă vreme în art. 612 din Codul de procedură civilă se reglementează posibilitatea 

curţii de apel investite cu acţiunea în anulare a unei hotărâri arbitrale de a suspenda 

executarea respectivei hotărâri, trimiterea mecanică făcută de art. 594 alin. 2 la aceste 

dispoziţii nu poate avea nici un efect, întrucât, pe de o parte, conform art. 594 alin. 3 

acţiunea separată în anulare nu suspendă cursul arbitrajului în cazurile prevăzute de alin. 1 

lit. b şi c, iar pe de altă parte intervine aplicarea prevederilor art. 585 alin. 4, ca şi 

aplicarea art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale, cu modificările ulterioare, iar cu privire la încheierile prevăzute de art. 

594 alin. 1 lit. a, cursul arbitrajului fiind suspendat, nu este nici un interes a mai fi aplicat 

art. 612 din Codul de procedură civilă care trimite la art. 484 alin. 2-5 şi 7 din Cod, 

procedură mai greoaie şi mai costisitoare decât aceea a acţiunii separate în anulare 

prevăzută de art. 594 alin. 4. 

Referitor la prevederile art. 613 din Codul de procedură civilă care vizează judecarea 

acţiunii în anulare a hotărârii arbitrale şi soluţiile posibile a fi adoptate, în acest sens, de 

către curtea de apel investită, aceasta este absolut inexplicabilă întrucât în art. 594 alin. 6 

se reglementează tocmai soluţionarea acţiunii separate în anulare a menţionatelor încheieri 

de şedinţă posibilităţile date curţii de apel de legea procedurală fiind total diferite de cele 

prevăzute de art. 613 din Codul de procedură civilă. Mai mult, hotărârea curţii de apel 

formulată în temeiul art. 594 din Codul de procedură civilă este definitivă, în timp ce 

hotărârea pronunţată în temeiul art. 613 alin. 3 din Codul de procedură civilă este supusă 

recursului (art. 613 alin. 4 din Codul de procedură civilă). 

Cele de mai sus ne îndreptăţesc să subliniem că formula „se aplică în mod 

corespunzător” din art. 592 alin. 2 cu referire la art. 609, art. 611, art. 612 şi art. 613 din 

Codul de procedură civilă este necorespunzătoare şi că o lege de importanţa Codului de 

procedură civilă trebuie să fie redactată cu maximum de rigurozitate. 

 

 

5. CONCLUZII 

 

Sub rezerva analizării critice şi a trimiterii în art. 594 alin. 1 la art. 412 şi 413 din 

Codul de procedură civilă şi la art. 585 din Cod, care vor face obiectul unui studiu viitor, 

concludem că trimiterile făcute de acelaşi articol 594 la „dispoziţiile art. 608-613” care se 
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vor aplica „în mod corespunzător în măsura în care prezentul articol nu prevede altfel” 

sunt în cea mai mare parte, astfel cum am arătat, inutile sau neavenite, unele dintre 

prevederile articolelor la care trimite art. 594 alin. 2 neputând fi aplicate acţiunii separate 

în anulare a încheierilor tribunalului arbitral prevăzute de art. 594 alin. 1 lit. a, b şi c.   

Observaţiile de mai sus conduc la formularea propunerii de modificare a art. 594 din 

Codul de procedură civilă în sensul abrogării aliniatului 2 şi a trimiterii din aliniatul 3 la 

motivele prevăzute de art. 608 din Codul de procedură civilă.        
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