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Prefaţă 

Intensificarea relaţiilor de comerţ internaţional au 

condus şi la creşterea dependenţei statelor de bunurile şi 

serviciile produce de celelalte state. În acest context, marile 

companii sunt încurajate să-şi extindă afacerile şi peste graniţă, 

obţinând o multitudine de beneficii de natură pecuniară, dar nu 

numai. Participanţii la comerţul internaţional doresc ca relaţiile 

dintre ei să se desfăşoare cu celeritate şi să se afle în siguranţă 

juridică. 

De multe ori, relaţiile comerciale nu se derulează în 

conformitate cu aşteptările părţilor, iar atunci cândapare un 

litigiu de comerţ internaţional, ele au posibilitatea de a se adresa 

instanţelor naţionale sau de a recurge la arbitraj. 

Arbitrajul comercial reprezintă o formă alternativă de 

soluţionare a litiigiilor de comerţ internaţional. Această 

instutuţie juridică a fost modernizată la începutul secolului XIX 

atunci când a fost reglementată prin intermediul codurilor de 

procedură civilă. De atunci până acum, arbitrajul comercial a 

cunoscut numeroase modificări.  

Ca modalitate de soluţionare a disputelor, arbitrajul este 

preferat în detrimentul instanţelor naţionale datorită unor 

avantaje evidente: neutralitatea arbitrajului; posibilitatea părţilor 

de a numi tribunalul arbitral, specializat şi profesionist; 

posibilitatea părţilor de a alege procedura arbitrală aplicabilă 
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litigiului în cauză; flexibilitatea procedurilor; confidenţialitatea 

dezbaterilor; termenul scurt de soluţionare a litigiului 

(celeritate); hotărârea arbitrală definitivă şi obligatorie, 

constituie şi titlu executoriu, întocmai ca o hotărâre 

judecătorească; recunoaşterea internaţională a hotărârilor 

arbitrale; costurile destul de reduse. 

Părţile recurg la instituţia arbitrajului, iar înacest sens, 

încheie o convenţie de arbitraj. Astfel, un tribunal arbitral va 

soluţiona un litigiu viitor sau existent între ele printr-o hotărâre 

definitivă. 

Hotărârea arbitrală reprezintă fundamentul convenţiei 

de arbitraj încheiată de către părţi. Întreaga activitate a arbitrilor 

gravitează în jurul acestei hotărâri prin care se pune capăt 

litigiului existent între părţi. Tribunalul arbitral sau arbitrul unic, 

atunci când consideră ca fiind clarificate toate aspectele cauzei, 

va închide dezbaterea litigiului şi va trece la deliberea şi 

pronunţarea hotărârii arbitrale. Aşadar, hotărârea arbitrală 

reprezintă actul final al procedurii arbitrale prin care tribunalul 

arbitral se pronunţă asupra chestiunilor litigioase supuse 

judecăţii. 

În cadrul acestui referat, am cercetat problemele ce 

privesc hotărârea arbitrală. Am analizat conceptele juridice cu 

privire la instituţia hotărârii arbitrale ţinând cont de opiniile 

juriştilor consacraţi atât pe plan naţional, cât şi pe plan 

internaţional, dar cel mai important, am fost ancoraţi, de fiecare 

dată, în legislaţia şi jurisprudenţa naţională, dar şi internaţională 
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din materia arbitrajului comercial internaţional. 

În atingerea finalităţii acestui studiu, am urmărit 

parcurgerea următoarele obiective principale: (i) prezentarea 

unor noţiuni generale şi introductive cu privire la hotărârea 

arbitralăşi natura acesteia; (ii) analizarea condiţiilor pronunţării 

unei hotărâri de arbitraj; (iii) o incursiune asupra efectelor 

hotărârii de arbitraj; (iv) analizarea condiţiilor în care se 

desfiinţează hotărârea de arbitraj; (vi) şi, se va finaliza cu 

tratarea condiţiilor în care are loc recunoaşterea şi executarea 

hotărârii de arbitraj. 
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