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ABSTRACT:  Arbitrajul, ca jurisdicție alternativă având caracter privat, prezintă o serie 

de avantaje care au determinat organizațiile internaționale să încurajeze soluționarea 

litigiilor comerciale internațional pe această cale și, prin urmare, au promovat o serie de 

convenții internaționale în acest sens.  

Prezentul studiu își propune să analizeze cadrul legal al arbitrajului, realizând o prezentare 

a reglementărilor interne și internaționale în materie. 
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Izvoarele de drept ale arbitrajului comercial internațional sunt caracterizate printr-o 

diversitate și o continuă transformare, ce a fost impusă de dinamica operațiilor de comerț 

exterior și cooperare economică internațională (Popescu & Bârsan, 1983). 

Dintre convențiile care prezintă o relevanță deosebită în reglementarea arbitrajului 

comercial internațional le vom prezenta pe cele mai importante și de actuală aplicare. 

Sub auspiciile fostei Societăți a Națiunilor au fost încheiate la Geneva două convenții 

multilaterale în materie de arbitraj: Protocolul referitor la clauzele de arbitraj, semnat la 

Geneva, la data de 24 septembrie 1923 și  ratificat de România prin Legea din 21 martie 

1925
1
, precum și Convenția din 26 septembrie 1927 pentru executarea sentințelor 

arbitrale. Prin Protocolul privind clauzele de arbitraj, semnat la 23 septembrie 1923, 

statele participante se obligă să recunoască validitatea compromisului precum și a clauzei 

compromisorii referitoare la contractele încheiate în materie comercială sau în orice altă 

materie susceptibilă de a fi supusă arbitrajului sau de a face obiectul unei tranzacții 

(Macovei, 2009). 

Convenția pentru executarea sentințelor arbitrale s-a semnat la 26 septembrie 1927 la 

Geneva
2
 și  a fost deschisă numai participanților la Protocolul din 1923. Prin această 
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1 Ratificat de România prin Legea din 21 martie 1925, publicată în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 65 din 21 

martie 1925. 
2 Convenția de la Geneva a fost ratificată de România prin Legea nr. 50 din 1931, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 71 din 26 martie 1931. 
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convenție, statele contractante se angajează să recunoască pe teritoriul lor autoritatea unei 

sentințe arbitrale pronunțate în temeiul unui compromis sau al unei clauze compromisorii, 

dar și executarea ei în conformitate cu regulile procedurale în vigoare în țara unde se 

invocă (Macovei, 2009). Sub egida Organizației Națiunilor Unite, au fost adoptate noi 

convenții în materie de arbitraj, respectiv Convenția de la New York din 1958 și 

Convenția de la Washington din 1965. 

 Convenţia de la New York din 1958 referitoare la recunoaşterea şi executarea 

sentinţelor arbitrale străine se aplică recunoașterii și executării sentințelor arbitrale date pe 

teritoriul unui alt stat decât acela unde se cere recunoașterea și executarea sentințelor, 

rezultate din diferende între persoane fizice și juridice. De asemenea, Convenția se aplică 

sentințelor arbitrale care nu sunt considerate sentințe naționale în statul unde este cerută 

recunoașterea și executarea lor.  

 Convenția de la New York prevede în art. 3 că fiecare dintre Statele contractante 

va recunoaște autoritatea unei sentințe arbitrale și va acorda executarea acestei sentințe 

conform regulilor de procedură în vigoare pe teritoriul unde sentința este invocată în 

condițiile stabilite în articolele următoare. Același text prevede că pentru recunoașterea și 

executarea sentințelor arbitrale cărora li se aplică Convenția nu vor fi impuse condițiuni 

mult mai riguroase și nici cheltuieli de judecată mult mai ridicate decât acelea care sunt 

impuse pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale naționale.  

Pe lângă reglementarea uniformă pe plan internațional a recunoașterii și încuviințării 

executării silite a sentințelor arbitrale străine, Convenția de la New York a avut un impact 

direct și asupra reglementărilor naționale în materie (Băcanu, 2005). 

 Deși în prezent Convenția de la New York are o importanță deosebită, totuși 

numai 26 din cele 45 de state participante la Conferința de la New York au semnat 

Convenția înainte de intrarea ei în vigoare, la data de 7 iunie 1959. Ulterior, state din toate 

regiunile globului și-au reconsiderat poziția, astfel încât în prezent un număr de 154 de 

state au aderat la această convenție
3
. Aderarea României s-a făcut prin Decretul nr. 

186/1961
4
. 

Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional de la Geneva din 1961 a 

intrat în vigoare la data de 7 ianuarie 1964, iar în prezent 26 de state sunt părți la 

Convenție. România a ratificat această convenție prin Decretul nr. 281 din 25 iunie 1963
5
. 

Scopul încheierii Convenției îl constituie dorința de a contribui la dezvoltarea 

comerțului european prin înlăturarea, în măsura posibilităților, a unor dificultăți 

susceptibile de a împiedica organizarea și funcționarea arbitrajului comercial internațional 

în relațiile dintre persoanele fizice sau juridice din diferite țări ale Europei. 

Obiectul Convenției de la Geneva îl constituie stabilirea regimului juridic al convenției 

arbitrale de comerț exterior și reglementarea procedurii corespunzătoare. Convenția se 

aplică acordurilor de arbitraj încheiate pentru reglementarea litigiilor născute sau care se 

vor naște din operațiuni de comerț internațional, între persoane fizice și juridice având 

reședința lor obișnuită sau sediul în state contractante diferite. Convenția conține 

reglementări referitoare la organizarea arbitrajului, procedura arbitrală, legea aplicabilă 

fondului litigiului, motivarea și anularea sentinței arbitrale, prin care facilitează accesul la 

                                                           
3 A se vedea http://www.newyorkconvention.org 
4 Publicat în Buletinul Oficial nr. 19 din 24 iulie1961. 
5 Publicat în Buletinul Oficial nr. 12 din 25 iunie 1963. 
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arbitrajul comercial internațional prin înlăturarea unora dintre dificultățile generate de 

varietatea reglementărilor naționale (Macovei, 2009). 

Convenția de la Washington pentru reglementarea diferendelor relative la investiții 

între state si persoane ale altor state a fost încheiată la data de 18 martie 1965, fiind 

ratificată de 144 de state (Costache, nr. 2/2010).  

România a ratificat această Convenție prin Decretul Consiliului de Stat nr. 62 din 

1975
6
. 

Convenția are o sferă restrânsă de aplicare, reglementând numai diferendele referitoare 

la investițiile între state și persoane fizice sau juridice ale altor state (Mazilu, 2011).  

Cunoscută și sub denumirea de ICSID Convention (L. Moses, 2008),  reglementarea a 

creat o organizație care să soluționeze diferendele cu privire la investiții, denumită Centrul 

internațional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiții, al cărui sediu este 

acela al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Acest centru este 

considerat drept cea mai activă și mai reprezentativă instituție internațională de arbitraj 

dedicată rezolvării disputelor dintre investitorii privați și state ( Prescure & Crișan, 2005). 

În mai multe acorduri bilaterale încheiate de România referitoare la promovarea și 

garantarea reciprocă a investițiilor s-a prevăzut în mod expres recurgerea la acest centru în 

vederea concilierii sau arbitrajului potrivit prevederilor Convenției (Băcanu, 2005). 

Convenția Interamericană asupra Arbitrajului Comercial Internațional a fost semnată 

la Panama de 12 țări la data de 30 ianuarie 1975 și a intrat în vigoare la data de 16 iunie 

1976.  În prezent 17 state sunt părți la această Convenție (Macovei, 2009). 

Convenția Interamericană a preluat parțial din abordarea Convenției Europene și 

Convenției de la New York privind arbitrajul (Born, 2009).  

Scopul Convenției l-a constituit reglementarea unui cadru regional, care să încurajeze 

recurgerea la arbitraj pentru soluționarea diferendelor în materie comercială (Macovei, 

2009). Art. 3 al Convenției prevede că în absența unei convenții exprese a părților, 

arbitrajul va fi organizat în conformitate cu Regulile de Procedură ale Comisiei Inter-

Americane de Arbitraj Comercial. 

Organizaţiile internaţionale încurajează soluţionarea litigiilor comerciale internaţionale 

prin arbitraj şi, prin urmare, au promovat o serie de convenţii internaţionale. Comisia 

Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internaţional a elaborat Regulile de arbitraj 

UNCITRAL
7
 din 28 aprilie 1976 şi Legea-model UNCITRAL asupra arbitrajului 

comercial internaţional din 21 iunie 1985. 

Regulile de Arbitraj ale UNCITRAL au fost adoptate la data de 28 aprilie 1976 și 

furnizează un set de reguli procedurale asupra cărora părțile pot conveni pentru 

conducerea procedurilor arbitrale decurgând din relațiilor lor comerciale și care pot fi 

utilizate atât în arbitrajele ad hoc cât și în arbitrajele instituționale. 

În anul 2006, Comisia a hotărât că Regulile de Arbitraj UNCITRAL trebuie revizuite 

în scopul de a răspunde schimbărilor din practica arbitrală din ultimii 30 de ani. Această 

                                                           
6 Publicată în Buletinul Oficial, nr. 56 din 7 iunie 1975. 
7 Comisia Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internaţional (UNCITRAL în engleză şi CDNUCI în 

franceză) a fost înfiinţată în anul 1966 şi însărcinată de Adunarea Generală cu armonizarea şi unificarea 
progresivă a dreptului comercial internaţional, în special prin pregătirea de noi convenţii internaţionale, modele 

de lege şi legi uniforme. UNCITRAL cuprinde 36 de membri aleşi de către Adunarea Generală, în aşa fel încât 

să reprezinte diferitele zone geografice ale lumii şi principalele sisteme economice şi juridice, conform site-ului 
http://www.uncitral.org. 
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revizuire a avut ca scop sporirea eficienței arbitrajului conform regulilor de arbitraj, fără 

să afecteze structura originală a textului. 

Regulile de Arbitraj UNCITRAL, în forma revizuită sunt în vigoare din 15 august 

2010 și includ prevederi care se referă la arbitrajul între mai multe persoane, conexarea 

acțiunilor, o procedură pentru formularea de obiecțiuni față de experții stabiliți de 

tribunalul arbitral precum și dispoziții revizuite referitoare la înlocuirea arbitrilor, cereri 

pentru reducerea cheltuielilor precum și prevederi detaliate referitoare la măsurile 

provizorii.  

Legea model UNCITRAL a fost adoptată în 1985
8
, fiind destinată să sprijine statele în 

reformarea și modernizarea legislațiilor lor referitoare la procedura arbitrală astfel încât să 

fie avute în vedere caracteristicile specifice și nevoile arbitrajului comercial internațional. 

Legea reglementează toate etapele procesului arbitral începând cu convenția arbitrală, 

compunerea și jurisdicția tribunalului arbitral ca și extinderea intervenției instanțelor 

naționale prin recunoașterea și executarea hotărârii arbitrale. Legea reflectă consensul la 

nivel mondial în ceea ce privește aspectele cheie din practica arbitrală care sunt acceptate 

de către statele din toate regiunile și de diferite sisteme legale și economice din întreaga 

lume. 

Principalele obiective adoptate de UNCITRAL în elaborarea acestei legi au fost de a 

limita rolul instanțelor naționale, de  a da întâietate voinței părților în stabilirea propriilor 

norme de procedură pentru soluționarea litigiilor lor comerciale, dar și de a securiza 

corectitudinea procedurală prin limitarea prevederilor de la care părțile pot deroga ( 

Florescu, 2011). 

Dintre reglementările interne referitoare la arbitraj pot fi menționate cele cuprinse în 

Manualul lui Donici din 1814, Codul Caragea din 1818 și în special Codul Calimah din 

1817 (Deleanu & Deleanu, 2005).  

Cartea a IV-a din Codul de procedură civilă din anul 1865
9
 conținea dispoziții 

referitoare la arbitrajul ad-hoc în cuprinsul Cărții a IV-a intitulată “Despre arbitri”. Aceste 

dispoziții au fost aplicate până la instaurarea regimului comunist când, deși nu au  fost 

abrogate, incidența lor a fost restrânsă la domeniul relațiilor de comerț exterior ( Florescu, 

2011). 

Prin Decretul nr. 495/1953
10

 a fost înființată pe lângă Camera de Comerț și Industrie a 

României o comisie de arbitraj menită să rezolve litigiile ivite între organzațiile române de 

comerț exterior și partenerii lor străini. Ulterior, a fost adoptat Decretul nr. 623 din 21 

noiembrie 1973 privind organizarea Camerei de Comerț și Industrie a Republicii 

Socialiste România
11

, modificat prin Decretul nr. 18 din 1976
12

. 

După 1989, accesul către arbitrajul privat a fost redeschis prin Decretul-lege nr. 

139/1990 privind camerele de comerţ şi industrie din România
13

 care, în cuprinsul 

dispozițiilor art. 5, lit. j, prevede ca atribuție expresă a Camerei organizarea, la cerere, a 

arbitrajului ad hoc. 

Totodată, prin art. 13 din Decretul-lege anterior menționat, s-a înființat Curtea de 

                                                           
8 A se vedea http://www.uncitral.org. 
9 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, din 9 septembrie 1865. 
10 Publicat in Buletinul Oficial, Partea I,  nr. 49 din 26 noiembrie 1953. 
11 Publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 184 din 22 noiembrie 1973. 
12 Publicat în Buletinul Oficial, Partea I,  nr. 7 din 5 februarie 1976. 
13 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 65 din 12 mai 1990. 
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Arbitraj Comercial Internațional, instituție permamentă de arbitraj ca organism fără 

personalitate juridică. 

Legea nr. 335 din 2007 privind camerele de comerț
 14

 prevede în art. 4, pct. i, că una 

dintre atribuţiile Camerelor judeţene este organizarea  activităţii  de soluţionare a litigiilor 

comerciale şi civile prin mediere şi arbitraj ad-hoc şi instituţionalizat. În conformitate cu 

dispozițiile art. 29, pe lângă Camera Naţională funcţionează Curtea de Arbitraj Comercial 

Internaţional.  

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial 

Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
15

 prevede atribuțiile 

acestei instituții în ceea ce privește organizarea arbitrajului, elaborarea de modele de 

convenții arbitrale, promovarea activității de arbitraj, unificarea regulilor de procedură, 

evidența practicii arbitrale, evoluția instituției arbitrajului și organizarea modalităților 

alternative de soluționare a litigiilor. 

Potrivit art. 1 din Regulamentul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă 

Camera de Comerţ şi Industrie a României, Curtea de Arbitraj  este o instituţie 

permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor 

care îi revin. Misiunea Curţii de Arbitraj este de a promova arbitrajul comercial şi civil, 

intern şi internaţional, şi de a organiza funcţionarea tribunalelor arbitrale, precum şi 

modalităţile alternative de soluţionare a litigiilor. 

Curtea de Arbitraj este formată din arbitri aprobați de către Colegiul de Conducere al 

Camerei de Comerț și Industrie a României, la propunerea președintelui Camerei 

Naționale, formulate cu consultarea președintelui Curții de Arbitraj. Calitatea de arbitru se 

dobândește în urma formulării unei cereri în acest sens,  dacă persoana în cauză 

îndeplinește condițiile prevăzute de Regulament
16

. 

Activitatea Curții de Arbitraj este coordonată de către un colegiu alcătuit din 

președinte, prim-vicepreședinte, vicepreședinte, secretar științific, arbitru coordonator și 4 

membri, cu un mandat de 3 ani și care poate fi reînnoit de Colegiul de Conducere al 

Camerei Naționale, la propunerea președintelui acesteia. Colegiul este organizat și 

funcționează în conformitate cu prevederile Regulamentului Colegiului Curții de Arbitraj 

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

Curții de Arbitraj este format din totalitatea arbitrilor înscriși în lista de arbitri. Plenul 

Curții de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curții de Arbitraj cu privire la activitatea 

desfășurată de acesta precum și la probleme de drept rezolvate diferit de tribunalele 

arbitrale, în scopul evitării unei practici neunitare. 

Soluționarea litigiului se înfăptuiește exclusiv de către tribunalul arbitral și se 

desfășoară după Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, conform legilor 

aplicabile litigiului. 

Resursele Curții de Arbitraj se constituie din taxa de înregistrare și taxa arbitrală 

încasate pentru serviciile prestate. Aceste taxe sunt stabilite prin Normele privind taxele și 

cheltuielile arbitrale
17

. Taxa de înregistrare acoperă costurile de inițiere a procedurii 

                                                           
14 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 836 din 6 decembrie 2007. 
15Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 328 din 06.05014. 
16 Regulamentul a fost aprobat la data de 10 aprilie 2014 în sesiunea a XXXIV- a de către Colegiul de Conducere 

al Camerei Naționale, conform art. 29, alin. 3 al Legii nr. 335/2007. 
17 Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale au fost aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei 
Naţionale în Sesiunea a XXVIII-a din data de 6 martie 2013. 
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administrative de constituire a dosarului arbitral și are un cuantum fix stabilit de art. 1, 

alin. 1 din Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale, în timp ce taxa administrativă se 

stabilește în funcție de valoarea obiectului cererii. Aceleași norme prevăd totodată 

cuantumul onorariilor arbitrilor, care se stabilește, de asemenea, în funcție de valoarea 

obiectului cererii. 

Codul român de procedură civilă din 2010, republicat conține reglementări referitoare 

la arbitrajul internațional în titlul IV denumit “Arbitrajul internațional și efectele 

hotărârilor arbitrale străine” din Cartea a VII-a intitulată “Procesul civil internațional”. În 

subsidiar, în măsura în care există aspecte privind constituirea tribunalului arbitral, 

procedura, hotărârea arbitrală, completarea, comunicarea și efectele acesteia, 

nereglementate de părți prin convenția arbitrală și neîncredințate de către acestea 

rezolvării de către tribunalul arbitral, acestea vor fi soluționate prin aplicarea în mod 

corespunzător a dispozițiilor referitoare la arbitrajul intern.  

Acest act normativ oferă o definiție instituției arbitrajului și delimitează sfera litigiilor 

care pot fi soluționate pe această cale. Noul Cod precizează în mod expres posibilitatea 

statului și autorităților publice de a  încheia convenții arbitrale, această posibilitate fiind 

recunoscută și persoanelor juridice de drept public care au în obiectul lor de activitate 

activități economice și legea sau actul lor de înființare sau de organizare nu prevede altfel. 

Referitor la forma convenției arbitrale, se păstrează sancțiunea nulității din vechea 

reglementare, în ceea ce privește forma scrisă. dar se adaugă și că este îndeplinită condiția 

formei scrise atunci când recurgerea la arbitraj a fost convenită prin schimb de 

corespondență, indiferent de forma acesteia, sau schimb de acte procedurale. 

Printre noutățile aduse de acest act normativ se înscriu și enumerarea expresă a 

cauzelor de recuzare a arbitrilor, menționarea unui termen mai îndelungat pentru 

soluționarea arbitrajului, precizarea instanței competente să soluționeze acțiunea în 

anularea hotărârii arbitrale. 

Reglementarea unui nou Cod de procedură civilă s-a impus ca o continuare firească a 

reformei sistemului judiciar românesc, consecință rațională a adoptării noului Cod civil
18

.  

Noul act normativ vine să înlocuiască Codul de procedură civilă din 1865, act normativ 

care a fost supus unor intervenții legislative repetate în încercarea de a fi adaptat 

permanentelor transformări ale mediului socio-economic.  

Codul de procedură civilă din 2010, republicat modifică radical concepția de ansamblu 

asupra materiei, dispozițiile acestuia urmărind să răspundă unor deziderate actuale precum 

accesul justițiabililor la mijloace și forme procedurale mai simple și accesibile, dar și 

accelerarea procedurii, inclusiv în faza executării silite. De asemenea, Codul de procedură 

civilă urmărește să răspundă și exigențelor de previzibilitate a procedurilor judiciare 

decurgând din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

și, implicit, din cele statuate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. 

Pe lângă însemnătatea de ordin practic pe care o prezintă arbitrajul comercial 

internațional, studiul acestei instituții implică analiza regulilor instituțiilor de arbitraj, 

respectiv a reglementărilor legale care asigură soluționarea corectă, imparțială și eficientă 

a litigiilor. În urma acestei analize se poate constata că reglementările au evoluat în timp, 

în strânsă legătură cu dezvoltarea economică, dar și cu regimul politic existent în diferite 

                                                           
18 A se vedea expunerea de motive la Legea pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010, publicată pe 
http://www.cdep.ro. 
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state. La nivel internațional se poate remarca o tendința de uniformizare a reglementărilor 

în domeniul arbitrajului. 
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