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din momentul deschiderii moştenirii testatorului, chiar şi în cazul în care libe ralităţile nu sunt 
necesare pentru ca persoana juridică să ia fiinţă în mod legal.

Secţiunea a 2‑a. Capacitatea de exerciţiu  
şi funcţionarea persoanei juridice

§1. Capacitatea de exerciţiu

Art. 209. Data dobândirii capacităţii de exerciţiu. (1) Persoana juri dică îşi exercită 
drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor.

(2) Au calitatea de organe de administrare, în sensul alin. (1), persoanele fizice sau per‑
soanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să acţio neze, 
în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe seama persoanei juri dice.

(3) Raporturile dintre persoana juridică şi cei care alcătuiesc organele sale de admi nistrare 
sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dacă nu s‑a prevăzut altfel prin lege, actul de 
constituire sau statut. [R.A.: art. 35 alin. (1) şi art. 36 din Decretul nr. 31/1954]

Art. 210. Lipsa organelor de administrare. (1) Până la data constituirii orga  nelor de 
administrare, exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor care privesc persoana juridică 
se fac de către fondatori ori de către per soanele fizice sau persoanele juridice desemnate în 
acest scop.

(2) Actele juridice încheiate de către fondatori sau de către persoanele de sem nate cu 
depăşirea puterilor conferite potrivit legii, actului de consti tuire ori statutului, pentru înfiin ţarea 
persoanei juridice, precum şi actele încheiate de alte persoane nedesemnate obligă persoana 
juridică în con diţiile gestiunii de afaceri.

(3) Cel care contractează pentru persoana juridică rămâne personal ţinut faţă de terţi dacă 
aceasta nu se înfiinţează ori dacă nu îşi asumă obli gaţia contractată, în afara cazului când prin 
contract a fost exonerat de această obligaţie.

Art. 211. Incapacităţi şi incompatibilităţi. (1) Nu pot face parte din organele de administrare 
şi de control ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă, cei 
decăzuţi din dreptul de a exercita o funcţie în cadrul acestor organe, precum şi cei declaraţi 
prin lege sau prin actul de constituire incompatibili să ocupe o astfel de funcţie.

(2) Actele încheiate cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt anulabile. Acestea nu pot fi 
anulate pentru simplul fapt că persoanele care fac parte din aceste organe sunt inca pabile ori 
incompatibile, după caz, sau pentru că acestea au fost numite cu încălcarea dispoziţiilor legale 
ori statutare, dacă nu s‑a produs o vătămare.

§2. Funcţionarea persoanei juridice

Art. 212. Actele emise de organele persoanei juridice. (1) Hotărârile şi deciziile luate 
de organele de conducere şi administrare în condiţiile legii, actului de constituire sau statutului 
sunt obligatorii chiar pentru cei care nu au luat parte la deliberare sau au votat împotrivă.

(2) Faţă de terţi hotărârile şi deciziile luate în condiţiile legii, ale actului de constituire sau 
ale statutului produc efecte numai de la data publicării lor, în cazurile şi condiţiile prevăzute de 
lege, în afară de cazul în care se face dovada că aceştia le‑au cunoscut pe altă cale.

Legislaţie conexă: u art. 132 LSC; u art. 43 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei, republicată (M. Of. nr. 368 din 20 mai 2014); u art. 23 şi urm. din O.G. nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii (M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000).

Art. 213. Obligaţiile membrilor organelor de administrare. Membrii organelor de 
administrare ale unei persoane juridice trebuie să acţioneze în interesul acesteia, cu prudenţa 
şi diligenţa cerute unui bun proprietar.

Art. 209‑213
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Art. 214. Separarea patrimoniilor. (1) Membrii organelor de adminis trare au obligaţia să 
asigure şi să menţină separaţia dintre patrimoniul persoanei juridice şi propriul lor patrimoniu.

(2) Ei nu pot folosi în profitul ori în interesul lor sau al unor terţi, după caz, bunurile persoanei 
juridice ori informaţiile pe care le obţin în virtutea funcţiei lor, afară de cazul în care ar fi autorizaţi 
în acest scop de către cei care i‑au numit.

Legislaţie conexă: art. 272 alin. (1) pct. 2 LSC.

Art. 215. Contrarietatea de interese. (1) Este anulabil actul juridic încheiat în frauda 
intereselor persoanei juridice de un membru al organelor de administrare, dacă acesta din 
urmă, soţul, ascendenţii sau descendenţii lui, rudele în linie colaterală sau afinii săi, până la 
gradul al patrulea inclu siv, aveau vreun interes să se încheie acel act şi dacă partea cealaltă 
a cunoscut sau trebuia să cunoască acest lucru.

(2) Atunci când cel care face parte din organele de administrare ale persoanei juridice ori 
una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) are interes într‑o problemă supusă hotărârii acestor 
organe, trebuie să înştiinţeze persoana juridică şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare 
la aceasta. În caz contrar, el răspunde pentru daunele cauzate persoanei juridice, dacă fără 
votul lui nu s‑ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 216. Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice. (1) Hotărârile şi 
deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiţie de oricare 
dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare 
ori care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul‑verbal de şedinţă, în 
termen de 15 zile de la data când li s‑a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă 
ori de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

(2) Administratorii nu pot însă ataca hotărârea privitoare la revocarea lor din funcţie. Ei au 
numai dreptul de a fi despăgubiţi, dacă revocarea a fost nejustificată sau intempestivă şi au 
suferit astfel un prejudiciu.

(3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către instanţa competentă 
în circumscripţia căreia persoana juridică îşi are sediul, în contradictoriu cu persoana juridică 
în cauză, reprezentată prin administratori. Hotărârea instanţei este su pusă numai apelului.

(4) Dacă hotărârea este atacată de toţi administratorii, persoana juridică este repre zentată în 
justiţie de persoana desemnată de preşedintele instan ţei dintre membrii per soanei juridice, care 
va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată până când organul de conducere competent, 
convocat în acest scop, va alege o altă persoană.

(5) Hotărârea definitivă de anulare va fi menţionată în registrul public în care este înregistrată 
persoana juridică, fiind opozabilă de la această dată faţă de orice persoană, inclusiv faţă de 
membrii acelei persoane juridice.

(6) Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiunea în constatarea nulităţii 
este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană inte resată. Dispoziţiile 
alin. (3)‑(5) rămân aplicabile.

(7) Prevederile prezentului articol se aplică în măsura în care prin legi speciale nu se 
dispune altfel.

Legislaţie conexă: u art. 132 LSC; u art. 23, art. 25 şi art. 29 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii (M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000).

Art. 217. Suspendarea actelor atacate. (1) Odată cu intentarea acţiunii în anulare, 
reclamantul poate cere instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea executării 
actelor atacate.

(2) Pentru a încuviinţa suspendarea, instanţa îl poate obliga pe recla mant să depună o 
cauţiune, în condiţiile legii.

Legislaţie conexă: art. 133 LSC.

Art. 214‑217
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Art. 218. Participarea la circuitul civil. (1) Actele juridice făcute de organele de administrare 
ale persoanei juridice, în limitele puterilor ce le‑au fost conferite, sunt actele persoanei juridice 
înseşi.

(2) În raporturile cu terţii, persoana juridică este angajată prin actele orga nelor sale, chiar 
dacă aceste acte depăşesc puterea de reprezentare conferită prin actul de constituire sau statut, 
în afară de cazul în care ea dovedeşte că terţii o cunoşteau la data încheierii actului. Simpla 
publicare a actului de constituire sau a statutului persoanei juridice nu constituie dovada 
cunoaşterii acestui fapt.

(3) Clauzele sau dispoziţiile actului de constituire ori ale statutului, pre cum şi hotărârile 
organelor statutare ale persoanei juridice care limitează sau lărgesc puterile conferite exclusiv 
de lege acestor organe sunt consi derate nescrise, chiar dacă au fost publicate. [R.A.: art. 35 
alin. (2) din Decretul nr. 31/1954]

Art. 219. Răspunderea pentru fapte juridice. (1) Faptele licite sau ilicite săvârşite de 
organele persoanei juridice obligă însăşi persoana juri dică, însă numai dacă ele au legătură 
cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate.

(2) Faptele ilicite atrag şi răspunderea personală şi solidară a celor care le‑au săvârşit, atât 
faţă de persoana juridică, cât şi faţă de terţi. [R.A.: art. 35 alin. (3) şi (4) din Decretul nr. 31/1954]

Art. 220. Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice. (1) Acţiunea în răspundere 
împotriva administratorilor, cenzorilor, directorilor şi a altor persoane care au acţionat în calitate 
de membri ai organelor per soanei juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice de 
către aceş tia prin încălcarea îndatoririlor stabilite în sarcina lor, aparţine, în numele persoanei 
juridice, organului de conducere competent, care va decide cu majoritatea cerută de lege, iar 
în lipsă, cu majo ritatea cerută de prevederile statutare.

(2) Hotărârea poate fi luată chiar dacă problema răspunderii persoanelor prevă zute la 
alin. (1) nu figurează pe ordinea de zi.

(3) Organul de conducere competent desemnează cu aceeaşi majori tate per soana însărcinată 
să exercite acţiunea în justiţie.

(4) Dacă s‑a hotărât introducerea acţiunii în răspundere împotriva admi nis tratorilor, mandatul 
acestora încetează de drept şi organul de condu cere competent va proceda la înlocuirea lor.

(5) În cazul în care acţiunea se introduce împotriva directorilor angajaţi în baza unui alt 
contract decât a unui contract individual de muncă, aceştia sunt suspendaţi de drept din funcţie 
până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

Legislaţie conexă: art. 155 LSC.

§3. Dispoziţii speciale

Art. 221. Răspunderea persoanelor juridice de drept public. Dacă prin lege nu se 
dispune altfel, persoanele juridice de drept public sunt obli gate pentru faptele licite sau ilicite 
ale organele lor, în aceleaşi condiţii ca persoanele juridice de drept privat.

Art. 222. Independenţa patrimonială. Persoana juridică având în subordine o altă persoană 
juridică nu răspunde pentru neexecutarea obli gaţiilor acesteia din urmă şi nici persoana juridică 
subordonată nu răspunde pentru persoana juridică faţă de care este subordonată, dacă prin 
lege nu se dispune altfel.

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 13/2016 (M. Of. nr. 763 din 29 septembrie 2016), Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul 
în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie şi, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările 
şi completările ulterioare, coroborate cu prevederileţ art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind 
executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi 

Art. 218‑222
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completările ulterioare, şi ale art. 222 din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a stabilit:
„Ministerul Afacerilor Interne, în calitatea sa de ordonator principal de credite, nu are calitate procesuală 
pasivă în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea sa, 
având ca obiect solicitarea unor drepturi de natură salarială”.

Art. 223. Statul şi unităţile administrativ‑teritoriale. (1) În raporturile civile în care se 
prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi şi obligaţii, statul participă prin Ministerul 
Finanţelor Publice, afară de cazul în care legea stabileşte un alt organ în acest sens.

(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător şi unităţilor administrativ‑teritoriale 
care participă la raporturile civile în nume propriu, prin organele prevăzute de lege. [R.A.: art. 25 
din Decretul nr. 31/1954]

Art. 224. Răspunderea civilă a statului şi a unităţilor administrativ‑teritoriale. (1) 
Dacă prin lege nu se dispune altfel, statul nu răspunde decât în mod subsidiar pentru obligaţiile 
organelor, autorităţilor şi instituţiilor pu blice care sunt persoane juridice şi niciuna dintre aceste 
persoane juridice nu răspunde pentru obligaţiile statului.

(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător şi unită ţilor administrativ‑teritoriale 
care nu răspund decât în mod subsidiar pen tru obligaţiile organelor, instituţiilor şi serviciilor 
publice din subordinea aces tora atunci când acestea au personalitate juridică. [R.A.: art. 37 din 
Decretul nr. 31/1954]

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice

Art. 225. Naţionalitatea persoanei juridice. Sunt de naţionalitate română toate persoanele 
juridice al căror sediu, potrivit actului de constituire sau statutului, este stabilit în România.

Art. 226. Denumirea persoanei juridice. (1) Persoana juridică poartă denumirea stabilită, 
în condiţiile legii, prin actul de constituire sau prin statut.

(2) Odată cu înregistrarea persoanei juridice se vor trece în registrul public denumirea ei 
şi celelalte atribute de identificare. [R.A.: art. 38 din Decretul nr. 31/1954]

Art. 227. Sediul persoanei juridice. (1) Sediul persoanei juridice se stabileşte potrivit 
actului de constituire sau statutului.

(2) În funcţie de obiectul de activitate, persoana juridică poate avea mai multe sedii cu caracter 
secundar pentru sucursalele, reprezentanţele sale teritoriale şi punctele de lucru. Dispoziţiile 
art. 97 sunt aplicabile în mod corespunzător.

Art. 228. Schimbarea denumirii şi sediului. Persoana juridică poate să îşi schimbe 
denumirea sau sediul, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 229. Dovada denumirii şi sediului. (1) În raporturile cu terţii, dovada denumirii şi 
a sediului persoanei juridice se face cu menţiunile înscrise în registrele de publicitate sau de 
evidenţă prevăzute de lege pentru persoana juridică respectivă.

(2) În lipsa acestor menţiuni, stabilirea sau schimbarea denumirii şi a sediului nu va putea 
fi opusă altor persoane.

Art. 230. Alte atribute de identificare. În funcţie de specificul obiec tului de activitate, 
persoana juridică mai poate avea şi alte atribute de identificare, cum sunt numărul de înregistrare 
în registrul comerţului sau într‑un alt registru public, codul unic de înregistrare şi alte elemente 
de identificare, în condiţiile legii.

Art. 231. Menţiuni obligatorii. Toate documentele, indiferent de formă, care emană de la 
persoana juridică trebuie să cuprindă denumirea şi sediul, precum şi alte atribute de identificare, 
în cazurile prevăzute de lege, sub sancţiunea plăţii de daune‑interese persoanei prejudiciate.

Art. 223‑231
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Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice

Art. 232. Noţiune. Reorganizarea persoanei juridice este operaţiunea juridică în care pot 
fi implicate una sau mai multe persoane juridice şi care are ca efecte înfiinţarea, modificarea 
ori încetarea acestora.

Art. 233. Modurile de reorganizare. (1) Reorganizarea persoanei juridice se reali zează 
prin fuziune, prin divizare sau prin transformare.

(2) Reorganizarea se face cu respectarea condiţiilor prevăzute pentru dobândirea personalităţii 
juridice, în afară de cazurile în care prin lege, actul de constituire sau statut se dispune altfel.

Art. 234. Fuziunea. Fuziunea se face prin absorbţia unei persoane juridice de către o altă 
persoană juridică sau prin contopirea mai multor persoane juridice pentru a alcătui o persoană 
juridică nouă. [R.A.: art. 41 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: ► art. 238 şi urm. LSC; ► art. 76 şi urm. din Legea nr. 1/2005 privind organizarea 
şi funcţionarea cooperaţiei, republicată (M. Of. nr. 368 din 20 mai 2014).

Art. 235. Efectele fuziunii. (1) În cazul absorbţiei, drepturile şi obligaţiile per  soanei juridice 
absorbite se transferă în patrimoniul persoanei juridice care o absoarbe.

(2) În cazul contopirii persoanelor juridice, drepturile şi obligaţiile aces tora se transferă în 
patrimoniul persoanei juridice nou‑înfiinţate. [R.A.: art. 46 din Decretul nr. 31/1954]

Art. 236. Divizarea. (1) Divizarea poate fi totală sau parţială.
(2) Divizarea totală se face prin împărţirea întregului patrimoniu al unei persoane juridice 

între două sau mai multe persoane juridice care există deja sau care se înfiinţează prin divizare.
(3) Divizarea parţială constă în desprinderea unei părţi din patrimoniul unei persoane juridice, 

care continuă să existe, şi în transmiterea acestei părţi către una sau mai multe persoane 
juridice care există sau care se înfiinţează în acest mod. [R.A.: art. 41 alin. (2) şi art. 42 din Decretul 
nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: art. 238 şi urm. LSC.

Art. 237. Efectele divizării. (1) Patrimoniul persoanei juridice care a încetat de a avea 
fiinţă prin divizare se împarte în mod egal între persoanele juridice dobân ditoare, dacă prin 
actul ce a dispus divizarea nu s‑a stabilit o altă proporţie.

(2) În cazul divizării parţiale, când o parte din patrimoniul unei persoane juridice se desprinde 
şi se transmite unei singure persoane juridice deja existente sau care se înfiinţează în acest 
mod, reducerea patrimoniului persoanei juridice divizate este pro porţională cu partea transmisă.

(3) În cazul în care partea desprinsă se transmite mai multor persoane juridice deja existente 
sau care se înfiinţează în acest mod, împărţirea patrimoniului între persoana juridică faţă de 
care s‑a făcut desprinderea şi persoanele juridice dobânditoare se va face potrivit dispoziţiilor 
alin. (2), iar între persoanele juridice dobânditoare, împărţirea părţii des prinse se va face potrivit 
dispoziţiilor alin. (1), ce se vor aplica în mod corespunzător. [R.A.: art. 47 din Decretul nr. 31/1954]

Art. 238. Întinderea răspunderii în caz de divizare. (1) În cazul divi zării, fiecare dintre 
persoanele juridice dobânditoare va răspunde:

a) pentru obligaţiile legate de bunurile care formează obiectul drepturilor dobân dite sau 
păstrate integral;

b) pentru celelalte obligaţii ale persoanei juridice divizate, proporţional cu valoarea drepturilor 
dobândite sau păstrate, socotită după scăderea obligaţiilor prevăzute la lit. a).

(2) Dacă o persoană juridică înfiinţată în condiţiile art. 194 alin. (1) lit. a) este supusă divizării, 
prin actul de reorganizare se va putea stabili şi un alt mod de repartizare a obli gaţiilor decât 
acela prevăzut în prezentul articol.

Art. 239. Repartizarea contractelor în caz de divizare. În caz de divizare, contractele se 
vor repartiza, cu respectarea dispoziţiilor art. 206 alin. (2), art. 237 şi 238, astfel încât executarea 

Art. 232‑239
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fiecăruia dintre ele să se facă în întregime de către o singură persoană juridică dobânditoare, 
afară numai dacă aceasta nu este cu putinţă. [R.A.: art. 50 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954]

Art. 240. Încetarea unor contracte. (1) În cazul contractelor încheiate în considerarea 
calităţii persoanei juridice supuse reorganizării, acestea nu îşi încetează efectele, cu excepţia 
cazului în care părţile au stipulat expres contrariul sau menţinerea ori repartizarea contractului 
este condiţionată de acordul părţii interesate.

(2) Dacă menţinerea sau repartizarea contractului este condiţionată de acordul părţii interesate, 
aceasta va fi notificată sau, după caz, înştiinţată prin scrisoare recomandată, cu confirmare de 
primire, pentru a‑şi da ori nu consimţământul în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea 
noti ficării sau înştiinţării. Lipsa de răspuns în acest termen echivalează cu refu zul de menţinere 
sau preluare a contractului de către persoana juridică suc cesoare.

Art. 241. Transformarea persoanei juridice. (1) Transformarea per soanei juridice intervine 
în cazurile prevăzute de lege, atunci când o per soană juridică îşi încetează existenţa, concomitent 
cu înfiinţarea, în locul ei, a unei alte persoane juridice.

(2) În cazul transformării, drepturile şi obligaţiile persoanei juridice care şi‑a încetat existenţa 
se transferă în patrimoniul persoanei juridice nou‑înfiinţate, cu excepţia cazului în care prin 
actul prin care s‑a dispus transformarea se prevede altfel. În aceste din urmă cazuri, dispoziţiile 
art. 239, 240 şi 243 rămân aplicabile.

Art. 242. Data transmiterii drepturilor şi obligaţiilor. (1) În cazul reor ganizării persoa‑
nelor juridice supuse înregistrării, transmiterea dreptu rilor şi obligaţiilor se realizează atât între 
părţi, cât şi faţă de terţi, numai prin înregistrarea operaţiunii şi de la data acesteia.

(2) În ceea ce priveşte celelalte persoane juridice nesupuse înregistrării, transmiterea 
drepturilor şi obligaţiilor, în cazurile prevăzute la alin. (1), se realizează atât între părţi, cât şi 
faţă de terţi, numai pe data aprobării de către organul competent a inventarului, a bi lan ţului 
contabil întocmit în vede rea predării‑primirii, a evidenţei şi a repartizării tuturor contractelor în 
curs de executare, precum şi a oricăror alte asemenea acte prevăzute de lege.

(3) În cazul bunurilor imobile care fac obiectul transmisiunii, dreptul de pro prietate şi 
celelalte drepturi reale se dobândesc numai prin înscrierea în cartea funciară, în baza actului 
de reorganizare încheiat în formă autentică sau, după caz, a actului administrativ prin care s‑a 
dispus reorganizarea, în ambele situaţii însoţit, dacă este cazul, de certificatul de înregistrare 
a per soanei juridice nou‑înfiinţate. [R.A.: art. 49 din Decretul nr. 31/1954]

Art. 243. Opoziţii. (1) Actele prin care s‑a hotărât reorganizarea pot fi atacate, dacă prin 
lege nu se dispune altfel, prin opoziţie, de către creditori şi orice alte per soane interesate, în 
termen de 30 de zile de la data când au luat cunoştinţă de aprobarea reorganizării, dar nu mai 
târziu de un an de la data publicării acesteia, sau, după caz, de la data aprobării acesteia de 
către organul competent, potrivit legii.

(2) Opoziţia suspendă executarea faţă de oponenţi până la rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătoreşti, în afară de cazul în care persoana juri  dică debitoare face dovada executării 
obligaţiilor sau oferă garanţii accep tate de creditori ori încheie cu aceştia un acord pentru 
plata datoriilor.

(3) Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, de către instanţa com petentă.
(4) Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai apelului.

Legislaţie conexă: art. 243 LSC.

Notă. Potrivit art. 222 din Legea nr. 71/2011, „Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010, re ferirea 
din cuprinsul Codului civil sau al prezentei legi la hotă rârea definitivă se va înţelege ca fiind făcută la 
hotărârea irevocabilă”.

Art. 240‑243
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Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Art. 244. Modurile de încetare. Persoana juridică încetează, după caz, prin consta tarea 
ori declararea nulităţii, prin fuziune, divizare totală, transformare, dizol vare sau desfiinţare ori 
printr‑un alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege. [R.A.: art. 40 din Decretul nr. 31/1954]

Secţiunea a 2‑a. Dizolvarea persoanei juridice

Art. 245. Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat. Persoanele juridice de drept 
privat se dizolvă:

a) dacă termenul pentru care au fost constituite s‑a împlinit;
b) dacă scopul a fost realizat ori nu mai poate fi îndeplinit;
c) dacă scopul pe care îl urmăresc sau mijloacele întrebuinţate pentru realizarea acestuia 

au devenit contrare legii sau ordinii publice ori dacă ele urmăresc un alt scop decât cel declarat;
d) prin hotărârea organelor competente ale acestora;
e) prin orice alt mod prevăzut de lege, actul de constituire sau statut. [R.A.: art. 45 din Decretul 

nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: u art. 227 LSC; u art. 82‑84 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei, republicată (M. Of. nr. 368 din 20 mai 2014); u art. 54 şi urm. din O.G. nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii (M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000).

Art. 246. Dizolvarea persoanelor juridice de drept public. Persoanele juridice de drept 
public se dizolvă numai în cazurile şi în condiţiile anume prevăzute de lege.

Art. 247. Opoziţii. În cazul în care persoana juridică se dizolvă prin hotărârea organului 
competent, creditorii sau orice alte persoane interesate pot face opoziţie, dispoziţiile art. 243 
aplicându‑se în mod corespunzător.

Art. 248. Lichidarea. (1) Prin efectul dizolvării persoana juridică intră în lichidare în vederea 
valorificării activului şi a plăţii pasivului.

(2) Persoana juridică îşi păstrează capacitatea civilă pentru operaţiunile necesare lichidării 
până la finalizarea acesteia.

(3) Dacă încetarea persoanei juridice are loc prin fuziune, transformare sau prin divizare 
totală, nu se declanşează procedura lichidării. [R.A.: art. 51 din Decretul nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: ► art. 252 şi urm. LSC; ► art. 85 şi urm. din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, republicată (M. Of. nr. 368 din 20 mai 2014); ► art. 61 şi urm. din O.G. nr. 26/2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii (M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000).

Art. 249. Destinaţia bunurilor rămase după lichidare. (1) Oricare ar fi cauzele dizolvării, 
bunurile persoanei juridice rămase după lichidare vor primi destinaţia stabilită în actul de constituire 
sau statut ori destinaţia stabilită în hotărârea organului competent luată înainte de dizolvare.

(2) În lipsa unei asemenea prevederi în actul de constituire sau statut ori în lipsa unei 
hotărâri luate în condiţiile alin. (1), precum şi în cazul în care prevederea sau hotărârea este 
contrară legii sau ordinii publice, la pro punerea lichidatorului, bunurile rămase după lichidare 
se atribuie de instanţa competentă, prin hotărâre supusă numai apelului, unei persoane juridice 
cu scop identic sau asemănător, dacă prin lege nu se prevede altfel. Atunci când există mai 
multe astfel de persoane juridice, lichidatorul propune cel puţin 3 persoane juridice, caz în care 
bunurile se atribuie prin tragere la sorţi.

(3) În cazul în care persoana juridică a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 245 
lit. d), precum şi în cazul în care nicio persoană juridică nu este de acord cu preluarea bunurilor 
rămase după lichidare în condiţiile alin. (2), acestea vor trece în proprietatea comunei, oraşului 
sau municipiului în a cărui rază teritorială se află bunurile.

Art. 244‑249
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(4) În toate cazurile, transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase 
după lichidare are loc la data preluării lor de către bene ficiari, dacă prin lege nu se prevede 
altfel. Procesul‑verbal de predare‑primire şi hotărârea judecă torească rămasă definitivă, în cazurile 
prevăzute la alin. (2) ori (3), constituie titlu de proprietate sau, după caz, pot servi drept temei 
juridic pentru intabularea în cartea funciară. În cazul bunurilor imobile, dispoziţiile art. 1.244 şi 
cele în materie de carte funciară rămân aplicabile. [R.A.: art. 52 şi art. 53 din Decretul nr. 31/1954]

Secţiunea a 3‑a. Dispoziţii speciale

Art. 250. Desfiinţarea unor persoane juridice. (1) Persoanele juri dice înfiinţate de către 
autorităţile publice centrale sau locale, nesupuse dizol vării, pot fi desfiinţate prin hotărârea 
organului care le‑a înfiinţat.

(2) În acest caz, dacă organul competent nu a dispus altfel, drepturile şi obligaţiile per‑
soanei juridice desfiinţate se transferă persoanei juridice dobânditoare, proporţional cu va loarea 
bunurilor transmise acesteia, ţinân du‑se însă seama şi de natura obligaţiilor respective.

Art. 251. Data încetării personalităţii juridice. (1) Persoanele juridice supuse înre gistrării 
încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise.

(2) Celelalte persoane juridice încetează la data actului prin care s‑a dispus încetarea sau, 
după caz, la data îndeplinirii oricărei alte cerinţe prevăzute de lege.

Legea de aplicare: Art. 18. Dispoziţiile Codului civil privitoare la regimul juridic general aplicabil per‑
soanelor juri dice se aplică şi persoanelor juridice în fiinţă la data intrării sale în vigoare, însă numai în 
măsura în care prin legile aplicabile fiecărei persoane juridice nu se prevede altfel.

Legislaţie conexă: art. 71 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (M. Of. nr. 39 din 31 
ianuarie 2000).

Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale

Art. 252. Ocrotirea personalităţii umane. Orice persoană fizică are dreptul la ocro tirea 
valorilor intrinseci fiinţei umane, cum sunt viaţa, sănă tatea, integritatea fizică şi psi hică, demnitatea, 
intimitatea vieţii private, liber tatea de conştiinţă, creaţia ştiinţifică, artis tică, literară sau tehnică.

Legea de aplicare: Art. 19. Dispoziţiile art. 252‑257 din Codul civil se aplică faptelor săvârşite după 
intrarea în vigoare a acestuia.

Art. 253. Mijloace de apărare. (1) Persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au 
fost încălcate ori ameninţate poate cere oricând instanţei:

a) interzicerea săvârşirii faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă;
b) încetarea încălcării şi interzicerea pentru viitor, dacă aceasta du rează încă;
c) constatarea caracterului ilicit al faptei săvârşite, dacă tulburarea pe care a produs‑o 

subzistă.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul încălcării drepturilor nepatrimoniale prin 

exercitarea dreptului la libera exprimare, instanţa poate dispune numai măsurile pre vă zute la 
alin. (1) lit. b) şi c).

(3) Totodată, cel care a suferit o încălcare a unor asemenea drepturi poate cere instanţei 
să îl oblige pe autorul faptei să îndeplinească orice măsuri socotite necesare de către instanţă 
spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt:

a) obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotărârii de con dam nare;
b) orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau pentru repararea pre judiciului 

cauzat.
(4) De asemenea, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparaţie 

patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i‑a fost cauzat, dacă vătă marea este 
imputabilă autorului faptei prejudi ciabile. În aceste cazuri, dreptul la acţiune este supus prescripţiei 
extinctive. [R.A.: art. 54 din Decretul nr. 31/1954]

Art. 250‑253
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Art. 554. Verificarea competenţei instanţei. (1) Instanţa judecătorească, sesizată cu o 
cauză cu privire la care s‑a încheiat o convenţie arbitrală, îşi va verifica propria competenţă şi 
se va declara necompetentă numai dacă părţile sau una dintre ele solicită aceasta, invocând 
convenţia arbitrală. În acest caz, instanţa îşi va declina competenţa în favoarea organizaţiei 
sau instituţiei pe lângă care funcţionează arbitrajul instituţionalizat, care, în temeiul hotărârii de 
declinare, va lua măsurile necesare în vederea constituirii tribunalului arbitral. În cazul arbitrajului 
ad‑hoc, instanţa va respinge cererea ca nefiind de competenţa instanţei judecătoreşti.

(2) Instanţa va reţine spre soluţionare procesul dacă:
a) pârâtul şi‑a formulat apărările în fond, fără nicio rezervă întemeiată pe convenţia arbitrală;
b) convenţia arbitrală este lovită de nulitate ori este inoperantă;
c) tribunalul arbitral nu poate fi constituit din cauze vădit imputabile pârâtului în arbitraj.
(3) Conflictul de competenţă dintre tribunalul arbitral şi o instanţă judecătorească este 

soluţionat de instanţa judecătorească ierarhic superioară celei aflate în conflict. [R.A.: art. 3434 
CPC 1865]

Titlul III. Tribunalul arbitral

Art. 555. Arbitrii. Poate fi arbitru orice persoană fizică dacă are capacitate deplină de 
exerciţiu. [R.A.: art. 344 CPC 1865]

Art. 556. Numărul arbitrilor. (1) Părţile stabilesc dacă litigiul se judecă de un arbitru unic 
sau de mai mulţi arbitri, care trebuie să fie întotdeauna în număr impar.

(2) Dacă părţile nu au stabilit numărul arbitrilor, litigiul se judecă de 3 arbitri, câte unul numit 
de fiecare dintre părţi, iar al treilea – supraarbitrul – desemnat de cei 2 arbitri.

(3) Dacă există mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi, părţile care au interese comune 
vor numi un singur arbitru. [R.A.: art. 345 CPC 1865]

Art. 557. Nulitatea parţială. Este nulă clauza din convenţia arbitrală care conferă uneia 
dintre părţi un privilegiu cu privire la desemnarea arbitrilor ori care prevede dreptul uneia dintre 
părţi de a numi arbitrul în locul celeilalte părţi sau de a avea mai mulţi arbitri decât cealaltă 
parte. [R.A.: art. 346 CPC 1865]

Art. 558. Numirea arbitrilor. (1) Arbitrii sunt numiţi, revocaţi sau înlocuiţi conform convenţiei 
arbitrale.

(2) Când arbitrul unic sau, după caz, arbitrii nu au fost numiţi prin convenţia arbitrală şi nici 
nu s‑a prevăzut modalitatea de numire, partea care vrea să recurgă la arbitraj va comunica 
celeilalte părţi, în scris, să procedeze la numirea lor potrivit art. 556 alin. (2) şi (3).

(3) În comunicare se arată numele, domiciliul şi, pe cât posibil, datele personale şi profesionale 
ale arbitrului unic propus sau ale arbitrului desemnat de partea care vrea să recurgă la arbitraj, 
precum şi enunţarea succintă a pretenţiilor şi a temeiului lor.

(4) Partea căreia i s‑a făcut comunicarea trebuie să transmită, la rândul său, în termen 
de 10 zile de la primirea acesteia, răspunsul la propunerea de numire a arbitrului unic sau, 
după caz, numele, prenumele, domiciliul şi, pe cât posibil, datele personale şi profesionale ale 
arbitrului desemnat de aceasta.

(5) Când propun arbitrii, fie prin convenţia arbitrală, fie în condiţiile alin. (2)‑(4), părţile vor 
propune şi câte un supleant, pentru cazul în care arbitrul principal ar fi sau ar ajunge în situaţia 
să nu îşi poată îndeplini însărcinarea. [R.A.: art. 347, art. 348 CPC 1865]

Art. 559. Acceptarea sarcinii de arbitru. Acceptarea însărcinării de arbitru trebuie să 
fie făcută în scris şi va fi comunicată părţilor, în termen de 5 zile de la data primirii propunerii 
de numire, prin poştă, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea 
textului actului şi confirmarea primirii acestuia. [R.A.: art. 349 CPC 1865]
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Art. 560. Numirea supraarbitrului. Cei 2 arbitri vor proceda la numirea supraarbitrului 
şi a unui supleant al acestuia, în termen de 10 zile de la ultima acceptare. Supraarbitrul se va 
conforma prevederilor art. 559. [R.A.: art. 350 CPC 1865]

Art. 561. Numirea arbitrilor de către instanţă. (1) În caz de neînţelegere între părţi cu 
privire la numirea arbitrului unic sau dacă o parte nu numeşte arbitrul ori dacă cei 2 arbitri nu 
cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, partea care vrea să recurgă la arbitraj poate 
cere tribunalului prevăzut la art. 547 alin. (1) să procedeze la numirea arbitrului ori, după caz, 
a supraarbitrului.

(2) Tribunalul se pronunţă în termen de 10 zile de la sesizare, cu citarea părţilor, prin 
încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac. [R.A.: art. 351 CPC 1865]

Art. 562. Incompatibilitatea arbitrilor. (1) În afară de cazurile de incompatibilitate prevăzute 
pentru judecători, arbitrul poate fi recuzat şi pentru următoarele motive, care pun la îndoială 
independenţa şi imparţialitatea sa:

a) neîndeplinirea condiţiilor de calificare sau a altor condiţii privitoare la arbitri, prevăzute 
în convenţia arbitrală;

b) când o persoană juridică al cărei asociat este sau în ale cărei organe de conducere se 
află arbitrul are un interes în cauză;

c) dacă arbitrul are raporturi de muncă ori de serviciu, după caz, sau legături comerciale 
directe cu una dintre părţi, cu o societate controlată de una dintre părţi sau aflată sub un control 
comun cu aceasta;

d) dacă arbitrul a prestat consultanţă uneia dintre părţi, a asistat sau a reprezentat una 
dintre părţi ori a depus mărturie în una dintre fazele precedente ale litigiului.

(2) O parte nu poate recuza arbitrul numit de ea decât pentru cauze survenite sau de care 
a luat cunoştinţă după numire.

(3) Persoana care ştie că în privinţa sa există o cauză de recuzare este obligată să înştiinţeze 
părţile şi pe ceilalţi arbitri mai înainte de a fi acceptat însărcinarea de arbitru, iar dacă asemenea 
cauze survin după acceptare, de îndată ce le‑a cunoscut.

(4) Această persoană nu poate participa la judecarea litigiului decât dacă părţile, înştiinţate 
potrivit alin. (3), comunică în scris că înţeleg să nu ceară recuzarea. Chiar în acest caz, ea 
are dreptul să se abţină de la judecarea litigiului, fără ca abţinerea să însemne recunoaşterea 
cauzei de recuzare.

(5) Abţinerea produce efecte pe data formulării ei, fără nicio altă formalitate. [R.A.: art. 3511 
CPC 1865]

Art. 563. Cererea de recuzare. (1) Recuzarea trebuie să fie cerută, sub sancţiunea decăderii, 
în termen de 10 zile de la data când partea a luat cunoştinţă de numirea arbitrului sau, după 
caz, de la survenirea cauzei de recuzare.

(2) Cererea de recuzare se soluţionează de tribunalul prevăzut la art. 547 alin. (1) prin 
încheiere, pronunţată cu citarea părţilor şi a arbitrului recuzat, în termen de 10 zile de la sesizare. 
Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.

(3) Dispoziţiile prezentului cod privind recuzarea judecătorilor se aplică în mod corespunzător. 
[R.A.: art. 3512 CPC 1865]

Art. 564. Înlocuirea arbitrilor. În caz de recuzare, revocare, abţinere, renunţare, deces, 
precum şi în orice alt caz în care arbitrul este împiedicat să îşi îndeplinească sarcina şi dacă 
supleantul, la rândul său, este împiedicat să îşi exercite însărcinarea, se va proceda la înlocuirea 
arbitrului potrivit dispoziţiilor stabilite pentru numirea lui. [R.A.: art. 352 CPC 1865]

Art. 565. Răspunderea arbitrilor. Arbitrii răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciul 
cauzat, dacă:

a) după acceptare, renunţă în mod nejustificat la însărcinarea lor;
b) fără motiv justificat, nu participă la judecarea litigiului ori nu pronunţă hotărârea în termenul 

stabilit de convenţia arbitrală sau de lege;
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c) nu respectă caracterul confidenţial al arbitrajului, publicând sau divulgând date de care 
iau cunoştinţă în calitate de arbitri, fără a avea autorizarea părţilor;

d) încalcă cu rea‑credinţă sau gravă neglijenţă alte îndatoriri ce le revin. [R.A.: art. 353 CPC 
1865]

Art. 566. Constituirea tribunalului arbitral. (1) Tribunalul arbitral se consideră constituit 
la data acceptării însărcinării de arbitru unic sau, după caz, a ultimei acceptări a însărcinării 
de arbitru ori de supraarbitru.

(2) Data acceptării este cea a expedierii comunicării prevăzute la art. 559. [R.A.: art. 3532 
CPC 1865]

Art. 567. Termenul arbitrajului. (1) Dacă părţile nu au prevăzut altfel, tribunalul arbitral 
trebuie să pronunţe hotărârea în termen de cel mult 6 luni de la data constituirii sale, sub 
sancţiunea caducităţii arbitrajului.

(2) Termenul se suspendă pe timpul judecării unei cereri de recuzare sau a oricărei alte 
cereri incidente adresate tribunalului prevăzut la art. 547.

(3) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), părţile pot consimţi în scris la prelun girea 
termenului arbitrajului.

(4) Tribunalul arbitral poate dispune, pentru motive temeinice, prelungirea ter menului, o 
singură dată, cu cel mult 3 luni.

(5) Termenul se prelungeşte de drept cu 3 luni în cazul decesului uneia dintre părţi. 
[R.A.: art. 3533 alin. (1)‑(5) CPC 1865]

Art. 568. Caducitatea arbitrajului. (1) La primul termen de judecată la care au fost legal 
citate, părţile sunt obligate să declare în scris, sub sancţiunea decăderii, dacă înţeleg să invoce 
caducitatea arbitrajului.

(2) Când cel puţin una dintre părţi a formulat declaraţia prevăzută la alin. (1), tribunalul arbitral, 
la expirarea termenului prevăzut la art. 567, va pronunţa o hotărâre prin care va constata că 
arbitrajul a devenit caduc, cu excepţia situaţiei în care părţile declară în mod expres că renunţă 
la caducitate, caz în care va continua judecata.

(3) Probele administrate în cadrul procedurii devenite caducă vor putea fi utilizate, dacă 
este cazul, într‑un nou arbitraj, în măsura în care se socoteşte că nu este necesară refacerea 
lor. [R.A.: art. 3533 alin. (6) CPC 1865]

Art. 569. Locul arbitrajului. Părţile stabilesc locul arbitrajului. În lipsa unei ase menea 
prevederi, locul arbitrajului se stabileşte de tribunalul arbitral. [R.A.: art. 354 CPC 1865]

Art. 570. Limba arbitrajului. (1) Dezbaterea litigiului în faţa tribunalului arbitral se face 
în limba stabilită prin convenţia arbitrală sau, dacă nu s‑a prevăzut nimic în această privinţă 
ori nu a intervenit o înţelegere ulterioară, în limba contractului din care s‑a născut litigiul ori, 
dacă părţile nu se înţeleg, într‑o limbă de circulaţie internaţională stabilită de tribunalul arbitral.

(2) Dacă o parte nu cunoaşte limba în care se desfăşoară dezbaterea, la cererea şi pe 
cheltuiala ei, tribunalul arbitral îi asigură serviciile unui traducător.

(3) Părţile pot să participe la dezbateri cu traducătorul lor.

Titlul IV. Procedura arbitrală

Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral

Art. 571. Cererea de arbitrare. (1) Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr‑o 
cerere scrisă, care va cuprinde:

a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, 
denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, 
după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare 
în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale 
reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă sunt cunoscute de reclamant. Dacă reclamantul 
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locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate 
comunicările privind procesul;

b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în litigiu, când este cazul 
anexându‑se dovada calităţii;

c) menţionarea convenţiei arbitrale, anexându‑se copie de pe contractul în care este inserată, 
iar dacă a fost consemnată într‑un înscris separat ori s‑a încheiat un compromis, copie de pe 
acesta;

d) obiectul şi valoarea cererii, precum şi calculul prin care s‑a ajuns la determinarea acestei 
valori;

e) motivele de fapt şi de drept, precum şi probele pe care se întemeiază cererea;
f) numele, prenumele şi domiciliul membrilor tribunalului arbitral;
g) semnătura părţii.
(2) Cererea se poate face printr‑un proces‑verbal încheiat în faţa tribunalului arbitral şi 

semnat de părţi sau numai de reclamant, precum şi de arbitri. [R.A.: art. 355 CPC 1865]

Art. 572. Comunicarea cererii arbitrale. Reclamantul va comunica pârâtului, precum 
şi fiecărui arbitru copie de pe cererea de arbitrare şi de pe înscrisurile anexate. [R.A.: art. 356 
CPC 1865]

Art. 573. Întâmpinarea. (1) În termen de 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea 
de arbitrare, pârâtul va face întâmpinare cuprinzând excepţiile privind cererea reclamantului, 
răspunsul în fapt şi în drept la această cerere, probele propuse în apărare, precum şi, în mod 
corespunzător, celelalte menţiuni prevăzute la art. 571 pentru cererea de arbitrare.

(2) Excepţiile şi alte mijloace de apărare, care nu au fost arătate prin întâmpinare, trebuie 
invocate, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu la primul termen de judecată la care partea 
a fost legal citată.

(3) Dacă tribunalul arbitral apreciază că nedepunerea întâmpinării justifică amânarea 
soluţionării litigiului, pârâtul va putea fi obligat la plata cheltuielilor de arbitrare cauzate prin 
amânare.

(4) Dispoziţiile art. 572 se aplică în mod corespunzător. [R.A.: art. 3561 CPC 1865]

Art. 574. Cererea reconvenţională. (1) Dacă pârâtul are pretenţii împotriva reclamantului, 
derivând din acelaşi raport juridic, el poate face cerere reconvenţională.

(2) Cererea reconvenţională 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 şi trebuie 
să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi cererea principală. [R.A.: art. 357 CPC 1865]

Capitolul II. Judecata

Art. 575. Dispoziţii generale. (1) Judecata arbitrală se desfăşoară potrivit regulilor 
procedurale stabilite la art. 576.

(2) Cu toate acestea, principiile fundamentale ale procesului civil prevăzute la art. 5 alin. (2), 
art. 8‑10, art. 12‑16, art. 19‑21, art. 22 alin. (1), (2), (4), (5) şi (6) şi la art. 23 sunt aplicabile în 
mod corespunzător şi în procedura arbitrală. [R.A.: art. 358 CPC 1865]

Art. 576. Reguli de procedură aplicabile. (1) Părţile pot stabili, în convenţia arbitrală, 
regulile de procedură aplicabile arbitrajului sau îi pot împuternici pe arbitri să stabilească aceste 
reguli. Aceste reguli se completează, dacă este cazul, cu prevederile prezentei cărţi.

(2) Când părţile recurg la arbitrajul instituţionalizat, se aplică dispoziţiile art. 619 alin. (3).
(3) În toate celelalte cazuri, procedura arbitrală este cea stabilită de prezenta carte.

Art. 577. Comunicarea actelor de procedură. (1) Comunicarea între părţi sau către părţi 
a înscrisurilor litigiului, a citaţiilor, hotărârilor arbitrale şi încheierilor de şedinţă se face prin 
scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire. Înştiinţarea părţilor cu 
privire la alte măsuri luate de tribunalul arbitral poate fi făcută şi prin telefax, poştă electronică 
sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.


