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Specifică jurisdicţiei alternative private reprezentată de instituţia arbitrajului, este 

împrejurarea că părţile litigante, în temeiul convenţiei arbitrale pot stabili reguli 

derogatorii de la dreptul comun, în anumite condiţii. Demararea procedurii arbitrale, 

îndreptăţeşte tribunalul arbitral, fără a-i crea o condiţie prealabilă imperativă, a obliga 

părţile, sau pe fiecare dintre acestea, la avansarea oricăror cheltuieli necesare pentru 

organizarea şi desfăşurarea arbitrajului. În situaţia în care aceste dispoziţii nu se respectă, 

tribunalul arbitral poate să nu dea curs arbitrajului, până la consemnarea, avansarea sau 

plata sumelor, dispoziţiile Codului de procedură civilă nefăcând o menţiune despre 

modalitatea concretă de “întârziere” a soluţionării litigiului, şi nici perioada maximă 

pentru care se poate menţine o astfel de stare. Întrebarea care se ridică, o stare de 

pasivitate a părţilor, în raport cu dispoziţiile tribunalului şi relativ la conţinutul convenţiei 

arbitrale, nu poate fi considerată o renunţare comună tacită la această procedură 

jurisdicţională alternativă? 
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Arbitrajul reprezintă o procedură  de soluţionare a aspectelor litigioase ivite între 

diverse entităţi fondat pe principiul voluntariatului, care datorită celerităţii, flexibilităţii şi 

discreţiei care o caracterizează, se substituie progresiv, din ce în ce mai frecvent 

procesului ordinar, datorită crizei sistemului judiciar determinată de prelungirea iraţională 

a duratei procesului civil. 

Aşadar, avantajul major pe care îl reprezintă sistemul arbitrajului, este determinat în 

primul rând de timpul de soluţionare a aspectului litigious, care poate fi extrem de scurt în 

raport cu cel oferit de jurisdicţia publică clasică. 

De asemenea, considerentele pentru anularea hotărârii arbitrale, sunt caracterizate de o 

mult mai mare diversitate în raport cu cele specifice hotărârilor de drept comun, fiind 

reglementate în dispozițiile art 608 din Codul de procedură civilă, corespunzând totodată 

considerentelor reglementate de art.34 din Convenția UNCITRAL din 1985
1
. 

Problema care se ridică în legătură cu această procedură, în special în ceea ce priveşte 

arbitrajul ad hoc este cea a costurilor pe care le implică, costuri care sunt mult mai ridicate 

                                                           
1 A se vedea în acest sens Roxana Maria Roba, Annulment of the arbitration award, în Revista Curentul Juridic, 
2015, p.158-175. 


