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ABSTRACT:  În cadrul procesului arbitral, pârâtul are obligația de a răspunde 

cererii reclamantului, conținutul acestui răspuns fiind reglementat de majoritatea 

legislațiilor naționale și regulilor instituțiilor de arbitraj. De asemenea, în situația 

în care pârâtul are pretenții proprii față de reclamant decurgând din același 

raport juridic poate promova cerere reconvențională.  

Prezentul studiu își propune să analizeze întâmpinarea și cererea reconvențională 

în lumina reglementărilor din dreptul intern și dreptul comparat. 
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În procesul arbitral, răspunsul pârâtului față de cererea reclamantului va trebui depus 

în termenul stabilit de către părți în cuprinsul convenției arbitrale sau de către tribunalul 

arbitral. 

Spre deosebire de varianta inițială, Regulile UNCITRAL din 2010 prevăd în sarcina 

pârâtului obligația de a formula un răspuns la notificarea de arbitraj (“response to the 

notice of arbitration”), în termen de 30 de zile  de la comunicarea acesteia, al cărei 

conținut este prevăzut de art. 4. Potrivit acestui text legal, întâmpinarea pârâtului va 

conține numele și datele de contact ale acestuia precum și un răspuns la fiecare dintre 

capetele de cerere formulate de reclamant, în conformitate cu art. 3, paragrafele 3, lit. c)-

g). 

Constituirea tribunalului arbitral nu va fi în nici un fel împiedicată de invocarea 

vreunei neregularități referitoare la comunicarea răspunsului la notificarea de arbitraj, sau 

cu privire la faptul că răspunsul este incomplet sau formulat cu întârziere. (art. 4, pct.3 din 

Regulile UNCITRAL din 2010) 

Art. 21 din Regulile UNCITRAL prevede posibilitatea pentru pârât de a comunica un 

memoriu conținând răspunsul său față de memoriul reclamantului. Nu este prevăzut un 

termen în care pârâtul are obligația de a răspunde față de cererea reclamantului, acesta 

urmând a fi stabilit de către tribunalul arbitral. În privinţa întâmpinării, Regulile de 
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procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de 

Comerț și Industrie a României, prevăd în art. 31, alin. 1 din Reguli, că aceasta va 

cuprinde: numele arbitrului numit de el sau răspunsul la propunerea reclamantului privind 

soluţionarea litigiului de un arbitru unic, precum şi la persoana acestuia; excepțiile 

referitoare la cererea reclamantului; răspunsul în fapt și în drept la cererea reclamantului; 

 probele propuse în apărare, pentru fiecare capăt din cererea reclamantului; celelalte 

menţiuni şi cerinţe prevăzute de art. 27 pentru cererea de arbitrare, în mod corespunzător. 

Este vorba despre datele de identificare ale părților, datele de identificare ale 

reprezentantului părții, dacă este cazul și semnătura pârâtului. 

Nedepunerea întâmpinării nu are semnificaţia recunoaşterii pretenţiilor reclamantului
1
 

însă, dacă din această cauză litigiul se amână, pârâtul va putea fi obligat, la cererea 

reclamantului, la plata cheltuielilor cauzate prin amânare, se prevede în cuprinsul 

acelorași reguli. 

Potrivit prevederilor art. 31, alin. 2 din Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de 

Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României 

întâmpinarea se depune în termen  de 20 de zile de la primirea cererii de arbitrare.  

În dreptul procesual român sancţiunea nedepunerii întâmpinării este decăderea 

pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii procedurale care au 

caracter relativ. Decăderea este sancțiunea care determină stingerea unui drept procedural 

care nu a fost exercitat în termenul prevăzut de lege. 

Analizând prevederile Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj 

Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României acestea nu 

sunt foarte clare în ceea ce privește consecințele nedepunerii întâmpinării în termen. 

Astfel, în ceea ce priveşte excepţiile privind existenţa sau validitatea convenţiei arbitrale, 

constituirea tribunalului arbitral, limitele însărcinării arbitrilor, acestea trebuie ridicate, 

sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu la prima zi de înfăţişare.  

De asemenea, în ceea ce privește probele, acestea pot fi solicitate de către pârât nu 

doar prin întâmpinare, ci și prin memorii depuse anterior primei zile de înfățișare și 

comunicate reclamantului. (art. 57, alin. 3 din Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de 

Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României). 

Prevederi mai detaliate referitoare la conținutul întâmpinării regăsim în cuprinsul 

Regulilor Curții Internaționale de Arbitraj de la Paris. Art. 5 prevede că pârâtul are 

obligația ca în termen de 30 de zile de la data primirii cererii de arbitrare să întocmească 

un răspuns care va trebui, printre altele, să conțină următoarele informații: numele 

complet și adresa pârâtului; comentariile sale față de natura și circumstanțele litigiului 

care au dat naștere cererii reclamantului; răspunsul său față de pretențiile reclamantului; 

orice observații referitoare la numărul arbitrilor și alegerea acestora în lumina 

propunerilor reclamantului; orice alte obiecțiuni referitoare la locul arbitrajului, regulile 

aplicabile și limba arbitrajului. 

Punctele pe care trebuie să le conțină întâmpinarea nu au un caracter limitativ. 

Prevederile nu sunt foarte stricte în ceea ce privește obligația pârâtului de a prezenta toate 

argumentele sale de fapt și de drept. Totodată, spre deosebire de reclamant, pârâtul nu este 
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obligat nici să atașeze toate înscrisurile doveditoare în susținerea poziției sale. Cu toate 

acestea, s-a apreciat că este recomandabil ca pârâtul să arate că își rezervă dreptul de a-și 

completa apărarea și de a depune înscrisuri doveditoare în susținerea poziției sale 

(Schäfer, et al., 2005).  

În practica Curții Internaționale de Arbitraj de la Paris nedepunerea întâmpinării 

înăuntrul termenului de 30 de zile nu s-a considerat că are ca efect decăderea pârâtului din 

dreptul de a contesta pretențiile reclamantului (Tweeddale & Tweeddale, 2007). 

Termenul de 30 de zile pus la dispoziția pârâtului în scopul de a-și exprima poziția a 

fost considerat extrem de scurt, chiar nerealist pentru majoritatea arbitrajelor 

internaționale, susținându-se că într-un asemenea termen partea ar fi în măsură, cel mult, 

să își angajeze un avocat (Derains & Schwartz, 2005). 

Tocmai pentru acest motiv Regulile prevăd posibilitatea obținerii de către pârât a unui 

termen suplimentar în care să își completeze întâmpinarea, pe baza unei cereri adresate 

Secretariatului Curții. (art. 5, pct. 2 din Regulile Curții Internaționale de Arbitraj de la 

Paris). Chiar dacă nu se menționează în mod expres, o asemenea cerere trebuie formulată 

în interiorul termenului inițial de 30 de zile. Totodată, cererea trebuie să conțină poziția 

pârâtului referitoare la desemnarea arbitrilor. 

Deși în practică s-a constatat aplicarea foarte frecventă a acestor prevederi, nu s-a 

decis extinderea termenului în care poate fi formulată întâmpinarea tocmai pentru a 

încuraja derularea cu celeritate a procesului arbitral (Derains & Schwartz, 2005). 

Similar cu cele prevăzute pentru cererea de arbitrare, Regulile Curții Internaționale de 

Arbitraj de la Londra prevăd că formularea de către pârât a răspunsului său față de cererea 

reclamantului va avea loc în două etape. Astfel, art. 2 din Reguli prevede că în termen de 

30 de zile de la data primirii cererii de arbitrare sau într-un termen mai scurt fixat de 

Curte, pârâtul va comunica registraturii un răspuns conținând sau însoțit de: 

a) confirmarea sau respingerea în tot sau în parte a pretențiilor reclamantului; 

b) o scurtă descriere a naturii și circumstanțelor eventualelor pretenții pe care pârâtul 

le-ar avea împotriva reclamantului; 

c) răspunsul său față de propunerile reclamantului în ceea ce privește desfășurarea 

procedurilor de arbitraj; 

d) numele, adresa, telefonul, faxul, telexul sau e-mailul arbitrului desemnat de pârât, 

dacă s-a prevăzut astfel în cuprinsul convenției de arbitraj; 

e) confirmarea către Registratura Curții a faptului că au fost trimise copii ale 

întâmpinării simultan către toate părțile prin unul sau mai multe mijloace de comunicare 

care urmează a fi identificate prin această confirmare. 

Răspunsul pârâtului, însoțit de toate documentele doveditoare, va fi înaintat către 

Registratură în două copii sau, dacă părțile au agreat sau pârâtul consideră că trei arbitri 

urmează să fie desemnați, atunci în patru copii. 

Nedepunerea de către pârât a răspunsului nu atrage decăderea sa din dreptul de a 

contesta cererea de arbitrare sau de a formula o cerere reconvențională. Cu toate acestea 

însă, dacă în convenția de arbitraj părțile au prevăzut obligația de nominalizare a unui 

arbitru, neefectuarea nominalizării de către pârât atrage decăderea sa din acest drept. (art. 

2.3. din Reguli) 

În ceea ce privește conținutul memoriului prin care pârâtul răspunde față de cererea 

reclamantului, acesta va trebui să conțină suficiente detalii cu privire la starea de fapt și 

argumentele legale ale reclamantului prin care se declară de acord sau respinge pretențiile 
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acestuia. Memoriul va fi depus în termen de 30 de zile de la data comunicării de către 

reclamant a memoriului său. ( art.15. 3 din Reguli) 

Cele mai multe dintre legislațiile naționale nu conțin prevederi detaliate referitoare la 

conținutul întâmpinării. În același sens este și Legea model UNCITRAL care precizează 

doar că pârâtul își va expune apărarea în cuprinsul unui memoriu care va avea aceleași 

mențiuni ca și cererea de chemare în judecată. 

Pârâtul are posibilitatea de a înainta o cerere reconvențională în situația în care are, la 

rândul său, pretenții față de reclamant. 

Dintre convențiile internaționale în materie, numai Convenția de la Washington din 

1965 se referă la cererile reconvenționale, dispunând  în art. 46 următoarele: 

Cu excepția unui acord contrar al părților, tribunalul trebuie, la cererea uneia dintre 

acestea, să statueze asupra tuturor cererilor incidente, adiționale sau reconvenționale 

legate în mod direct de obiectul diferendului, cu condiția ca aceste cereri să fie acoperite 

prin consimțământul părților și, pe de altă parte, ca ele să țină de competența centrului. 

Convenția impune, prin urmare, ca cererea reconvențională să fie legată în mod direct 

de obiectul diferendului. Prevederea a fost criticată în literatura juridică apreciindu-se că 

ar conduce la inconveniente în practică, datorită împrejurării că pârâtul ar fi nevoit să 

înainteze o cerere de arbitrare, chiar întemeiată pe aceeași convenție de arbitraj, unui alt 

tribunal arbitral (Gaillard & John , 1999). 

Spre deosebire de varianta anterioară care în mod expres prevedea ca cererea 

reconvențională să decurgă din același contract, Regulile model UNCITRAL din 2010 

impun doar ca cererea să fie de competența tribunalului arbitral, această din urmă cerință 

fiind considerată unul dintre principiile fundamentale ale jurisdicției arbitrale (Pavić, 

2006).  

Majoritatea regulilor instituțiilor de arbitraj permit pârâtului să formuleze cerere 

reconvențională, însă unele limitează posibilitatea pârâtului de a formula cerere 

reconvențională la pretenții decurgând din același raport juridic, în timp ce altele nu conțin 

prevederi detaliate cu privire la această chestiune. 

Potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional 

de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, formularea cererii reconvenționale 

este condiționată de existența unor pretenții proprii ale pârâtului împotriva reclamantului, 

derivând din acelaşi raport juridic. Cererea reconvenţională poate fi depusă  cel mai târziu 

până la prima zi de înfățișare, prevede art. 32, alin. 2 din Regulile de procedură arbitrală 

ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional. Cu toate acestea, după prima zi de 

înfăţişare, tribunalul arbitral va putea încuviinţa primirea unei cereri reconvenţionale 

pentru motive ce ţin de buna administrare a raporturilor litigioase dintre părţi, întotdeauna 

cu respectarea drepturilor procedurale ale reclamantului.  

Apreciem că prevederile art. 574 din Codul român de procedură civilă din 2010, 

republicat referitoare la introducerea cererii reconvenţionale sunt mult mai clare în această 

privinţă. Potrivit acestui articol, cererea reconvențională va fi introdusă în cadrul 

termenului pentru depunerea întâmpinării sau cel mai târziu până la primul termen de 

judecată la care pârâtul a fost legal citat și trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și 

cererea principală. 

Regulile Curții Internaționale de Arbitraj de la Paris prevăd că pârâtul poate formula o 

cerere reconvențională împreună cu răspunsul său la cererea de arbitrare în care va 

menționa: descrierea naturii și circumstanțelor care au dat naștere cererii reconvenționale 



 

 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                                                                      65 

 

precum și un memoriu în care să fie menționat remediul propus cu indicarea  sumei 

solicitate. 

Fiind confruntată cu o cerere reconvențională care nu își avea temeiul în același 

contract pe care se baza cererea de arbitrare inițială, Curtea Internațională de Arbitraj de la 

Paris a decis judecarea  acesteia apreciind că orice altă opinie ar fi de natură a nega 

dreptul pârâtului la proces ( Rubino-Sammartano, 2001). 

Art. 15.3 din Regulile Curții Internaționale de Arbitraj de la Londra nu fac referire 

decât în trecere la cererea reconvențională menționând că trebuie formulată în aceleași 

condiții de formă ca și cererea de arbitrare în ceea ce privește expunerea pretențiilor. 

Reglementările altor instituții de arbitraj prevăd ca acțiunea reconvențională să își aibă 

temeiul în mod necesar în același contract sau să se întemeieze pe o pretenție decurgând 

din același contract. Astfel, Regulile Comisiei Comerciale de Arbitraj Inter-American în 

art. 19.3 dispun în mod expres o asemenea cerință în ceea ce privește cererea 

reconvențională. 

În același sens, jurisprudența Curții de Arbitraj a Camerei Poloneze de Comerț 

Exterior a statuat că noțiunea de acțiune reconvențională are în vedere strict o cerere aflată 

în legătură cu cererea principală sau care decurge din același raport juridic ( Rubino-

Sammartano, 2001). 

O altă problemă dezbătută în literatura juridică se referă la soluția ce se impune în 

situația în care cererea reconvențională este depusă cu întârziere. O asemenea situație 

poate să apară numai în cadrul arbitrajului ad hoc, dacă părțile nu au prevăzut soluționarea 

unei asemenea chestiuni. Revine în sarcina tribunalului arbitral să hotărască dacă 

promovarea unei asemenea cereri constituie un abuz procesual menit să întârzie 

soluționarea cauzei sau dacă prevalează un interes legitim al părții de a rezolva toate 

chestiunile în litigiu (Redfern & Hunter, 2004). 

În practică, pârâtul poate avea interesul să introducă în proces un terț pe calea cererii 

reconvenționale. O asemenea situație ar putea exista atunci când contractul conținând 

convenția de arbitraj este semnat de mai mult de două părți, fără a se menționa nimic în 

legătură cu organizarea unui arbitraj între mai multe părți. Partea pârâtă poate avea 

interesul să introducă în proces terțul. În aceste condiții, se pune întrebarea dacă o astfel 

de cerere poate fi promovată în cadrul procesului inițial sau dacă pârâtul trebuie să 

formuleze o cerere separată, situație în care este desigur, posibilă, pronunțarea unor 

hotărâri contradictorii (Gaillard & John , 1999). 

Chiar dacă această chestiune nu a format obiect al reglementărilor, doctrina și 

jurisprudența în general apreciază că participarea unei a treia persoane la procedura de 

arbitraj este posibilă în principiu, iar regulile aplicabile rezultă direct din natura și 

obiectivul procedurilor de arbitraj
2
. 

O perioadă îndelungată, Regulile Curții Internaționale de Arbitraj de la Paris au fost 

interpretate în sensul că nu permiteau introducerea în proces a unei noi părți care nu 

fusese inițial menționată în cuprinsul cererii de arbitraj ( Born, 2009).  

În prezent, în lumina prevederilor art. 10 din Reguli se apreciază că introducerea unei 

noi părți în proces este posibilă dacă sunt întrunite mai multe condiții (Derains & 

Schwartz, 2005): toate părțile să fi semnat convenția de arbitraj ; pârâtul să aibă pretenții 

                                                           
2 A se vedea International Chamber of Commerce Case no. 12171, Award on Third Person Notice, 7 april 2004, 
B. Claimant v. K, Respondent, în Swiss Arbitration Association Bulletin 2005, nr. 2, p. 273. 
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față de terțul pe care dorește să îl introducă în proces ; cererea să fi fost formulată înainte 

ca arbitrii să fi fost desemnați sau aprobați de Curte. În măsura în care sunt respectate 

aceste cerințe, apreciem că nu se pune problema încălcării principiului egalității părților în 

proces. 
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