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Capitolul V. Recunoaşterea şi executarea 
hotărârii arbitrale străine 

Secţiunea 1. Noţiuni introductive 

Convenţia cu privire la recunoaşterea şi executarea 

hotărârilor arbitrale străine încheiată la New York în 1958135, 

prevede în cadrul art. 1 alin. 1) că aceasta"se aplică recunoaşterii şi 

executării sentinţelor arbitrale date pe teritoriul unui alt Stat, decât acela 

unde se cere recunoaşterea şi executarea sentinţelor şi rezultate din 

diferende între persoane fizice sau juridice. Ea se aplică, de asemenea, 

sentinţelor arbitrale care nu sunt considerate ca sentinţe naţionale în statul 

unde este cerută recunoaşterea şi executarea lor." 

De asemenea, alin. 2) al aceluiaşi articol defineşte 

sentinţele arbitrale ca fiind "nu numai sentinţele date de către 

arbitri numiţi pentru cazuri determinate,  ci de asemenea,  şi 

acelea care sunt date de catre organe de arbitraj permanente 

cărora parţile li s-au supus." 

În concluzie, avem două criterii, alternative şi nu 

cumulative, de determinare a caracterului străin al unei sentinţe 

arbitrale136. Avem un criteriu obiectiv şi geografic: sunt 

considerate sentinţe arbitrale străine cele pronunţate pe 

teritoriul unui alt stat decât acela unde se cere recunoaşterea şi 

executarea. Şi un criteriu subiectiv: sunt socotite, de asemenea, 

                                                      
135 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-
conv/XXII_1_e.pdf . 
136 Ioan Macovei, op. cit., p. 309. 

Extras din volumul: Hogas, D. L. (2014). Hotararea arbitrala in litigiile de comert international. Iasi,
Romania: Lumen.
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sentinţe arbitrale străine, cele care nu sunt privite ca naţionale 

de statul în care se cere recunoaşterea şi executarea lor. 

Prevederile convenţiei pot fi însă şi limitate, conform 

alin. 3) al art. 1, care precizează că, "în momentul semnării sau 

ratificării prezentei convenţii, aderării la ea sau notificării de 

extindere prevăzute la articolul X, orice stat va putea, pe baza 

de reciprocitate, să declare că va aplica convenţia numai la 

recunoaşterea şi executarea sentinţelor date pe teritoriul unui 

alt stat contractant. El va putea, de asemenea, să declare că va 

aplica convenţia numai la diferendele rezultate din raporturi de 

drept, contractuale sau necontractuale, care sunt considerate 

comerciale de către legea sa naţională."  

Calificarea dată de art. 1.123 din Codul de procedură 

civilă din 2010"hotărârilor arbitrale străine" este următoare: sunt 

hotărâri arbitrale străine orice sentinţe arbitrale de arbitraj 

intern sau internaţional pronunţate într-un stat străin şi care nu 

sunt considerate hotărâri naţionale în România. 

Se poate observa cu uşurinţă faptul că această calificare 

corespunde criteriilor prevăzute de Convenţia de la New York. 

România a aderat la Convenţia de la New York, 

încheiată în anul 1958, prin Decretul nr. 186 din anul 1961. 

Conform art. 1 alin. 3), România a formulat rezerve cu privire 

la aplicarea acestei convenţii, precizând că se va aplica numai 

sentinţelor date pe teritoriul unui stat contractant, iar în cazul 

statelor necontractante, prevederile convenţiei se vor aplica pe 

bază de reciprocitate. 

Extras din volumul: Hogas, D. L. (2014). Hotararea arbitrala in litigiile de comert international. Iasi,
Romania: Lumen.
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În contextul celor afirmate mai sus, în literatura de 

specialitate s-au conturat două opinii contradictorii cu privire la 

aplicarea dispoziţiilor Convenţiei de la New York atunci când 

în cauză se află o hotărâre arbitrală pronunţată în România, dar 

care nu este considerată naţională.  

Una dintre aceste opinii susţine că dispoziţiile 

convenţiei nu se aplică în această speţă, argumentul legal fiind 

rezervele făcute de România prin decretul de aderare la 

convenţie.137 Cealaltă opinie susţine că prevederile convenţiei se 

aplică şi în circumstanţa în care hotărârea arbitrală a fost 

pronunţată în România, dar nu este naţională, deoarece 

"reciprocitatea raporturilor cu alte state nu necesită refuzarea recunoaşterii 

şi executării hotărârilor arbitrale străine date în ţara noastră."138 

Secţiunea 2. Recunoaşterea şi executarea hotărârii 
arbitrale străine în dreptul convenţional 

2.1. Reglementări prevăzute de Convenţia de la New York 
pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale 
străine, încheiată în anul 1958 

Convenţia de la New York prevede, în cadrul art. 3, 

obligaţia statelor contractante de a recunoaşte autoritatea unei 

sentinţe arbitrale şi de a executa respectiva hotărâre în virtutea 

regulilor de procedură existente în statul în care se cere 

                                                      
137 Viorel Roş, op.cit., p. 580 - 582. 
138 Ion Deleanu, Valentin Mitea, Sergiu Deleanu, Tratat de procedură civilă, 
Vol. III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 844. 

Extras din volumul: Hogas, D. L. (2014). Hotararea arbitrala in litigiile de comert international. Iasi,
Romania: Lumen.
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recunoaşterea şi executarea ei.  

De asemenea, în statele în care această convenţie se 

aplică, nu vor exista nici condiţii mai riguroase, nici cheltuieli 

de judecată mai ridicate decât în cazul procedurii de 

recunoaştere şi executare a sentinţelor arbitrale naţionale. 

Partea care doreşte recunoaşterea şi executarea unei 

hotărâri arbitrale străine trebuie să se adreseze autorităţii 

competente a ţării unde se cere recunoaşterea şi executarea 

hotărârii, astfel convenţia lasă legii forului stabilirea instanţei 

competente în această materie. Cea mai mare parte a normelor 

de procedură cu privire la executarea şi recunoaşterea sentinţei 

arbitrale străine aparţin dreptului intern al ţării unde se cere 

acest lucru. 

În cadrul art.4 din convenţie sunt reglementate şi câteva 

reguli de procedură, pe care partea care doreşte recunoaşterea 

şi executarea hotărârii arbitrale străine trebuie să le respecte: 

cererea de recunoaştere şi executare trebuie însoţită de 

originalul autentificat sau o copie certificată a hotărârii arbitrale 

străine, de originalul convenţiei arbitrale sau o copie certificată 

a acesteia, dar şi de o traducere certificată de un oficial, de un 

traducător autorizat sau de către un agent diplomat ori 

consular, în cazul în care hotărârea arbitrală străină, dar şi 

convenţia arbitrală, sunt redactate în altă limbă decât cea a 

statului în care se cere recunoaşterea şi executarea hotărârii 

arbitrale.  

Extras din volumul: Hogas, D. L. (2014). Hotararea arbitrala in litigiile de comert international. Iasi,
Romania: Lumen.
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Convenţia încheiată la New York, în anul 1958139 

reglementează expres şi limitativ, în cadrul art. 5 alin. 1) şi  

alin. 2), cauzele pentru care recunoaşterea şi executarea unei 

hotărâri arbitrale străine vor fi refuzate: 

a) părţile la convenţia amintită în articolul II, erau, în 

virtutea legii aplicabilă lor, lovite de o incapacitate, sau că 

convenţia menţionată nu este valabilă în virtutea legii căreia 

părţile au subordonat-o, sau în lipsa unor indicaţii în acest sens, 

în virtutea legii ţării în care sentinţa a fost dată. 

În situaţia în care părţile nu au ales legea aplicabilă 

convenţiei de arbitraj, conform reglementărilor convenţiei, se 

va aplica legea din ţara în care hotărârea arbitrală a fost 

pronunţatăîn art. 5 alin.1) lit. a) se precizează cu privire la 

capacitatea părţilor unei convenţii de arbitraj, că aceasta este 

guvernată de legea aleasă de părţi. În situaţia în care părţile nu 

au ales legea aplicabilă convenţiei de arbitraj, conform 

reglementărilor convenţiei, se va aplica legea din ţara în care 

hotărârea arbitrală a fost pronunţată. 

b) partea împotriva căreia este invocată sentinţa nu a 

fost informată în mod cuvenit despre desemnarea arbitrilor sau 

despre procedura de arbitraj, sau că i-a fost imposibil, pentru 

un alt motiv, să-şi pună în valoare mijloacele sale de apărare.  

Literatura de specialitate consideră această normă de 

drept material ca una de promovare "a unor exigenţe uniforme pe 

                                                      
139 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-
conv/XXII_1_e.pdf. 

Extras din volumul: Hogas, D. L. (2014). Hotararea arbitrala in litigiile de comert international. Iasi,
Romania: Lumen.
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plan internaţional", şi care nu implică aplicarea normelor 

existente în materie în ţara forului.140 Arbitrii trebuie să respecte 

principiul contradictorialităţii şi principiul dreptului la apărare 

indiferent dacă aceştia soluţionează litigiul în drept sau în 

echitate.141 

c) sentinţa se referă la un diferend nemenţionat în 

compromis, sau care nu intră în prevederile clauzei 

compromisorii, sau că sentinţa conţine hotărâri care depăşesc 

prevederile compromisului, sau ale clauzei compromisorii; 

totuşi, dacă dispoziţiile sentinţei care au legătura cu problemele 

supuse arbitrajului pot fi disjunse de cele care au legătură cu 

probleme care nu sunt supuse arbitrajului, primele pot fi 

recunoscute şi executate.  

În cadrul acestei reglementări avem două categorii de 

motive care pot produce refuzul recunoaşterii sau al executării: 

prima categorie se referă la domeniul de aplicare rationae personae 

sau rationae materiae care nu a fost respectat de către tribunalul 

arbitral, iar în a doua categorie avem excesul de putere al 

arbitrilor.142 

Aceste prevederi nu se aplică şi atunci când arbitrii nu 

s-au pronunţat asupra unor capete de cerere făcute de parte. În 

doctrina s-a dezbătut problema aplicării sau nu a acestui articol 

din convenţie atunci când tribunalul arbitral nu a soluţionat 

                                                      
140 Ion Deleanu, Sergiu Deleanu, op.cit., p. 487. 
141 Ion Deleanu, Valentin Mitea, Sergiu Deleanu, op. cit., p. 847. 
142 Ion Deleanu, Sergiu Deleanu, op.cit., p. 488 - 489. 

Extras din volumul: Hogas, D. L. (2014). Hotararea arbitrala in litigiile de comert international. Iasi,
Romania: Lumen.
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litigiul conform legii alese de părţi sau în echitate, deşi acesta 

trebuia să se pronunţe conform normelor de drept.  

Una din opiniile afirmate în doctrină a concluzionat că 

prevederile art. 5 alin. 1) lit. c din Convenţia de la New York nu 

sunt aplicabile în acest caz deoarece, aceste dispoziţii nu se 

referă la situaţiile în care arbitrii nu se conformează puterii 

oferite de convenţia de arbitraj, iar sancţiunea pentru o astfel 

de hotărâre arbitrală ar putea veni din încălcarea normelor 

imperative ale legii sau omiterea motivării în drept, atunci când 

litigiul a fost soluţionat în echitate.143 

d) constituirea tribunalului arbitral sau procedura de 

arbitraj nu a fost conformă cu convenţia părţilor  sau, în lipsă 

de convenţie, că ea nu a fost conformă cu legea ţării în care a 

avut loc arbitrajul. 

Unul dintre avantajele arbitrajului este acela că părţile 

au puterea de a alege regulile în funcţie de care se va constitui 

tribunalul arbitral, dar şi procedura arbitrală pe care acesta o va 

aplica în soluţionarea litigiului dintre părţi. În cazul în care 

părţile nu au convenit asupra acestor chestiuni, atunci se va 

aplica legea ţării unde se desfăşoară arbitrajul.  

e) sentinţa nu a devenit încă obligatorie pentru părţi sau 

a fost anulată sau suspendată de o autoritate competentă a ţării 

în care, sau după legea căreia, a fost dată sentinţa. 

Conform acestei prevederi, sentinţa care devine 

                                                      
143 Idem, p. 489. 

Extras din volumul: Hogas, D. L. (2014). Hotararea arbitrala in litigiile de comert international. Iasi,
Romania: Lumen.
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obligatorie pentru părţi, deci nu definitivă, nu necesită 

formalitatea dublului exequatur, unul care trebuie obţinut în 

ţara unde sentinţa a fost pronunţată, iar celălalt în ţara unde 

sentinţa se doreşte a fi recunoscută şi executată.144 

În literatura de specialitate, s-a ridicat întrebarea 

următoare: caracterul obligatoriu al hotărârii arbitrale se 

determină prin raportare la dispoziţiile Convenţiei de la New 

York sau la legea ţării unde sentinţa a fost pronunţată?  

O parte a doctrinei susţine faptul că acest caracter 

obligatoriu al sentinţei arbitrale trebuie determinat în funcţie de 

un criteriu  unic şi autonom promovat de Convenţia de la New 

York. Totuşi, în convenţie nu este formulat in terminis un astfel 

de criteriu, în plus, dispoziţiile ei nu reglementează obligaţia 

formalităţii dublului exequatur, iar pe de altă parte, nici acţiunea 

în anulare nu împiedică recunoaşterea şi executarea hotărârii 

arbitrale. 

Cealaltă parte a doctrinei, la care ne alăturăm şi noi, 

susţine determinarea caracterului obligatoriu al sentinţei 

arbitrale în funcţie de legea ţării unde aceasta a fost pronunţată. 

Astfel, conform prevederilor convenţiei, hotărârile 

judecătoreşti de anulare a sentinţei arbitrale pronunţate de 

autorităţile competente din ţara în care aceasta a fost 

pronunţată sau după legea care a fost pronunţată, vor fi 

                                                      
144 Octavian Căpăţână, op. cit., p. 148; Ion Deleanu, Sergiu Deleanu, op.cit., 
p. 493. 

Extras din volumul: Hogas, D. L. (2014). Hotararea arbitrala in litigiile de comert international. Iasi,
Romania: Lumen.
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recunoscute  de statul unde se va cere acest lucru.145 

De asemenea, conform alin. 2) al aceluiaşi articol, mai 

există încă două cauze importante care justifică refuzul de 

recunoaştere şi executare a unei sentinţe arbitrale: 

a) în conformitate cu legea acestei ţări obiectul 

diferendului nu este susceptibil a fi reglementat pe calea 

arbitrajului. 

Noţiunea de arbitrabilitate este definită în literatura de 

specialitate ca fiind, „punctul, de multe ori variabil, care 

delimitează contractualul de jurisdicţional, în materia 

conflictelor născute sau viitoare pe care părţile intenţionează să 

le supună arbitrajului146” sau “linia esenţială care desparte 

justiţia publică de cea privată”147. 

Conform prevederilor convenţiei, arbitrabilitatea 

litigiului trebuie raportată la legea ţării unde se cere 

recunoaşterea şi executarea sentinţei arbitrale. Ne putem afla în 

situaţia în care litigiul este nonarbitrabil în ţara unde se cere 

pronunţarea unei sentinţe, dar arbitrabil în ţara unde se cere 

recunoaşterea şi executarea hotărârii arbitrale, dar în acest caz, 

vom vorbi despre o sentinţă anulată, care nu poate fi 

recunoscută, conform prevederilor art. 5 alin. 1) lit. e. 

                                                      
145 Ion Deleanu, Sergiu Deleanu, op.cit., p. 495. 
146 Tudor Chiuariu, Raluca Giurea, Arbitrajul intern şi internaţional, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, p. 55. 
147 Carbonneau apud Loukas A. Mistelis şi Stavros L. Brekoulakis, 
Arbitrability : International and Comparative perspectives, Editura Wolters Kluwer, 
Netherlands, p. 6. 

Extras din volumul: Hogas, D. L. (2014). Hotararea arbitrala in litigiile de comert international. Iasi,
Romania: Lumen.
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b) recunoaşterea sau executarea sentinţei ar fi contrară 

ordinii publice a acestei ţări. 

Noţiunea de ordine publică nu are o definiţie clară nici 

în lege, nici în jurisprudenţă şi nici în doctrina de specialitate. 

Putem aprecia, alături de alţi autori148 , că această noţiune 

cuprinde în haina sa toate principiile şi regulile pe care 

legiuitorul le-a considerat ca stând la baza funcţionării unei 

societăţi, şi de aceea toate normele de ordine publică au 

caracter imperativ, iar transgresarea lor nu rămâne 

nesancţionată.  

Legile constituţionale, politice şi administrative, cele 

fiscale, penale, cele referitoare la organizarea puterilor în stat, la 

drepturile cetăţenilor în materie publică şi politică, cele 

referitoare la competenţa şi organizarea judecătorească, dar şi 

unele dispoziţii din dreptul privat, cum ar fi starea şi capacitatea 

persoanelor, organizarea proprietăţii, mai ales în materie 

funciară, ar fi câteva exemple de norme de ordine publică.149 

Elementele ce aparţin ordinii publice sunt dificil de 

determinat, în general deoarece societatea este în continuă 

dezvoltare, iar conţinutul noţiunii de ordine publică este şi el 

afectat (unele materii pot înceta a mai fi de ordine publică 

întrucât a dispărut nevoia de a le mai da o astfel de valoare, dar 

pot să apară alte materii cu rang de ordine publică), iar mai cu 

                                                      
148 Ovidiu Ungureanu,  Drept civil. Introducere, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 
2007, p. 32-33. 
149 Ion Deleanu, Sergiu Deleanu – op.cit., p. 77 – 78. 

Extras din volumul: Hogas, D. L. (2014). Hotararea arbitrala in litigiile de comert international. Iasi,
Romania: Lumen.


