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Argument 

 
 Arbitrajul reprezint  o jurisdic ie conven ional  de drept privat, 

prin care se rezolv  anumite litigii în cadrul unei proceduri bazate 
pe autonomia de voin  a p r ilor. 

 Arbitrajul este ast zi considerat o form  de justi ie adaptat  în 
mod special litigiilor patrimoniale, o alternativ  la justi ia clasic , 
realizat  prin intermediul arbitrilor, persoane private desemnate în 
conformitate cu conven ia arbitral  încheiat  de p r i. 

Arbitrii i judec torii sunt parteneri în administrarea justi iei, 
judec torul în sectorul public i arbitrul în sectorul privat.  

 Judec torii instan elor statului sunt nevoi i s  urm reasc , în 
principal, satisfacerea interesului public, respectarea legii în litera ei 
i a principiilor sale generale, iar arbitrul urm re te satisfacerea unui 

interes privat. Astfel, dac  un judec tor face aplicarea cu rigurozitate 
a principiului de drept ce ap r  debitorul în aproape toate situa iile, 
indiferent de caracteristicile concrete ale litigiului i de p r ile în 
litigiu, în al doilea caz arbitrul nu urm re te un interes public, ci doar 
unul privat, al p r ilor în litigiu, beneficiind de o mai mare flexibilitate 
în a acorda satisfac ie p r ii în drept s  câ tige. 

Deosebirea dintre un judec tor i un arbitru consta în faptul c  
acesta din urm  nu de inea, conform atribu iilor sale, imperium. 
Totu i, jurispruden a i noua reglementare recunosc arbitrului mij-
loace de constrângere în executarea hot rârii, cu prec dere în cazul 
ac iunilor având ca obiect obliga ia de a face. Puterea arbitrilor 
deriv  din conven ia arbitral  ce materializeaz  acordul de voin  
al p r ilor, în timp ce puterea judec torilor din dreptul comun 
deriv  din lege.

 Sistemul public de drept al oric rui stat reprezint  un compro-
mis între diverse solicit ri, uneori contradictorii, privind calitatea, 
viteza i costul redus al lu rii deciziilor. 
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Administrarea justi iei este privit , în mod obi nuit, ca un serviciu 
public care produce pierderi. P r ile care apeleaz  la justi ia statului 
accept  implicit întârzierile, inconvenientele i, adesea, pagubele pe 
care le produce acest sistem. 

 În sistemul nostru de drept s-a pus accentul pe celeritate i costul 
redus al actului de justi ie, astfel c  a avut de suferit calitatea lu rii 
deciziilor; în rile din sistemul de drept anglo-saxon s-a acordat o 
mai mare importan  calit ii deciziilor, ceea ce a antrenat o vitez  
redus  în luarea deciziilor i un cost destul de mare. 

 În majoritatea statelor administrarea justi iei în public consti-
tuie un principiu de drept. Cu foarte pu ine excep ii, oricine dore te 
s  îi fie recunoscute drepturile în fa a justi iei se a teapt  ca pro-
cesul cu privire la drepturile sale s  se desf oare în public.  

 Legea procesual  nu oblig  p r ile litigante s  recurg , pentru 
a- i rezolva neîn elegerile, la instan ele judec tore ti, dac  este 
vorba de drepturi de care ele pot dispune în principal prin tranzac-
ie, i ofer  p r ilor facultatea de a încredin a misiunea rezolv rii 

litigiului unor arbitri, persoane particulare desemnate de c tre 
acestea. 

Desf urarea procedurii într-un cadru privat este totu i între-
rupt  atunci când una dintre p r i, nemul umit  de rezultatul 
arbitrajului, atac  hot rârea în sistemul justi iei publice. Aceasta se 
întâmpl  mai des în sistemul nostru de drept, unde justi iabilii, în loc 
s  urm reasc  principiul eficien ei economice prin stingerea amia-
bil  a litigiilor, tind s  treneze la nesfâr it desf urarea unui litigiu, 
astfel c , profitând de toate posibilit ile pe care le ofer  legea pro-
cesual civil , atac  aproape întotdeauna hot rârile arbitrale, 
apelând la sistemul justi iei de stat. 

 Reprezentând o derogare important  de la principiul solu io-
n rii cauzelor de c tre justi ia de stat, arbitrajul nu poate fi folosit 
îns  în acele materii care privesc ordinea public . 

A adar, arbitrii nu au îndrept irea s  solu ioneze acele cauze 
în care sunt puse în discu ie raporturi juridice civile ori comerciale, 
aflate sub inciden a regulilor imperative de care depinde ordinea 
public  într-un stat anume. 
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Arbitrajul se poate desf ura potrivit principiilor generale de 
drept, pentru a „racorda” solu ia adoptat  la reguli normative 
precis determinate, iar dac  p r ile doresc, pe baza acordului expres 
al acestora, tribunalul arbitral poate solu iona litigiul în echitate. 

 Aplicabilitatea arbitrajului este mai redus  în materie civil , în 
schimb aceast  procedur  î i reg se te o prezen  semnificativ  în 
materie comercial  i mai ales în arealul dreptului comer ului 
interna ional.  

 Apartenen a institu iei arbitrajului la dreptul procesual civil 
consacr  un caracter special derogator al acestei jurisdic ii fa  de 
dreptul comun; procedura de judecat  arbitral  este stabilit  de 
p r i, de c tre arbitri, de c tre o institu ie permanent  de arbitraj 
ori prin asimilarea de c tre p r i a unei alte proceduri edictate de 
stat. 

 Partizanii arbitrajului invoc  în favoarea acestui mod de solu-
ionare a diferendelor, în compara ie cu justi ia statal , o serie de 

avantaje care justific  încrederea mediilor de afaceri pentru aceast  
form  de justi ie care î i are originea exclusiv în voin a p r ilor în 
litigiu. 

 Supl  i elegant , procedura arbitrajului este tot mai mult 
agreat  de c tre p r ile litigante, în contextul în care este relevant 
rolul conciliator specific al tribunalului arbitral.  

 Atmosfera în care se desf oar  edin a de arbitraj este mai 
pu in solemn , mai pu in formalist , f r  publicitate, iar judecata 
arbitrilor, speciali ti în domeniul la care se refer  litigiul, determin  
acceptarea facil  a deciziei de c tre p r i. 

 Din punct de vedere legal, arbitrajul reprezint  o jurisdic ie 
alternativ , cu caracter privat i care înl tur  rigiditatea procedurii 
de drept comun. 

 Din punct de vedere economic, constituie o modalitate rapid , 
ieftin  i eficient  de rezolvare a diferendelor, o solu ie salvatoare 
pentru p strarea rela iilor economice între partenerii de afaceri. 

 Din punct de vedere psihologic, arbitrajul reprezint  o form  
de justi ie privat , bazat  pe confiden ialitate i în elegere, prin care 
se solu ioneaz  prompt i echitabil situa ia litigioas . 
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Reglementarea arbitrajului 

 1. Evolu ia istoric  a cadrului legal aplicabil arbitrajului 

românesc 

1.1. Sediul materiei 

 
Evolu ia cadrului legal 
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onsidera iuni privind reglementarea arbitrajului 
privat în legisla ia României
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 1.2. Aspecte comparative privind cadrul normativ stabilit 

de legisla ia procesual-civil  din România 

1.2.1. Reglementarea arbitrajului în Cartea a IV-a a Codului de 
procedur  civil  anterior 

                                                            

Unele considera ii privind particularit ile arbitrajului fa  de 
justi ia statului
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