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Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie Ilfov, 
Dan Dumitru, ne-a propus 
să discutăm despre o 
instituție mai puțin cunoscută 
publicului larg: Curtea de 
Arbitraj Comercial Ilfov (CAIB), 
din București. Tema ni s-a 
părut interesantă, mai ales 
că nu aveam prea multe 
informații în acest domeniu. 
Prin urmare, ne-am întâlnit cu 
președintele acestei instituții, 
avocat Alin-Crinu Pop și 
secretarul general – Dan 
Brebeanu.

Andrei DUMITRU

„Arbitrajul reprezintă un alt 
mod de a face justiție. Instituția 
arbitrajului a evoluat de-a lun-
gul timpului, pentru a deveni, 
dintr-o modalitate rudimentară 
de soluționare a litigiilor, odini-
oară, una hibridă, care pornește 
de la acordul părților, continuă 
cu soluționarea litigiului, utili-
zând o procedură de drept apli-
cabil identificat de părți, ca-
re se finalizează cu o hotărâre 
definitivă și irevocabilă, obliga-
torie pentru părți. Astfel, pro-
cesul privat ajunge să aibă un 
puternic impact public. Așadar, 
arbitrajul este o modalitate de 
soluționare a litigiilor complexă, 
cu un cadru legal solid, care se 
derulează fie în formă «ad-hoc», 
fie instituționalizat. Au fost state 
care au prevăzut în Constituție 
obligativitatea respectării ideii 
de arbitru și arbitraj”, ne-a ex-
plicat av. Alin-Crinu Pop.

„Clauza 
compromisorie”, 
esențială pentru  

un arbitraj
Pentru ca părțile să ajungă în 

fața unui arbitru al Curții de Arbi-
traj, este necesar ca un contract 
dintre acestea să aibă prevăzu-
tă o clauză compromisorie, ca-
re să specifice concret recurge-
rea la soluția arbitrajului, în urma 
apariției unui diferend/litigiu. Se 
poate spune că acest lucru re-
prezintă, practic, „fundamentul” 
arbitrajului. O altă caracteristică 
a unei astfel de modalități de re-
zolvare a diferendului apărut es-
te posibilitatea selectării arbitri-
lor de către părți. „Alegerea unor 
arbitri cu experiență și cu un pro-
fil profesional de excepție consti-
tuie esența unei proceduri arbi-
trale corecte și efective”, a pre-
cizat președintele Curții de Arbi-
traj Ilfov.

Și persoanele  
fizice pot recurge  

la arbitraj
Acesta a subliniat faptul că 

noul Cod de procedură civilă 
aduce o deschidere în privința 

nivelului de arbitrabilitate. Po-
trivit acestuia, pot fi arbitrate 
inclusiv diferende rezultate din 
contracte de vânzare-cumpăra-
re, închiriere, folosință, como-
dat etc., inclusiv la nivel de per-
soane fizice, care nu erau avute 
în vedere de vechea lege, și ca-
re pot fi rezolvate în acest mod. 

Arbitrajul, afirmă av. Alin-Cri-
nu Pop, este o problemă de li-
bertate. „În măsura în care eu 
sunt propriul meu stăpân și am 
în față un om care este propriul 
lui stăpân, de ce să ne adresăm 
noi altor instituții pentru a ne re-
zolva problemele noastre priva-
te? Așadar, dacă fac un contract 
cu dvs., unul deosebit de clar, de 
ce să mă judec, în situația în ca-
re ajungem la o dispută, după 
niște legi care nu mai reprezin-
tă voința noastră? Astfel, în ca-
zul unui arbitraj reglementezi în 
funcție de ce vor părțile și cu cât 
este mai complet documentul ca-
re se semnează (contractul între 
părți – n.r.), cu atât se evită dis-
putele, iar în caz de dispută se fa-
ce referire la documentul respec-
tiv și la voința exprimată acolo. 
Asta nu însemnă să încalci legea, 
dar poți crea astfel o «lege» pro-
prie”, a argumentat acesta.

Hotărârea Curții, 
obligatorie între 

părți
Așadar, hotărârea tribu-

nalului arbitral este obligato-
rie pentru părți, spre deosebire 
de alte metode de soluționare 
a disputelor, cum ar fi medie-
rea sau concilierea, care au ca 
rezultat soluționarea diferen-
dului pe calea negocierii. Ho-
tărârea arbitrală este adusă 
la îndeplinire de bună voie de 
partea împotriva căreia a fost 
pronunțată. În caz contrar, ho-
tărârea constituie titlu executo-
riu, întocmai ca o hotărâre ju-
decătorească.

Procedurile urmate pen-
tru pronunțarea unei hotărâri 
arbitrale sunt proceduri judi-
ciare, iar tribunalul arbitral es-
te o instanță imparțială și inde-
pendentă, care permite fiecărei 
părți să-și expună, pe parcursul 
procedurilor, propriile argumen-
te și propriul probatoriu.

Spre deosebire de proce-
durile greoaie din justiție, pro-
cesul arbitral este caracterizat 
prin celeritate, prin rapiditatea 
emiterii unei decizii. Astfel, emi-
terea unei hotărâri arbitrale se 

face în termen de maximum 6 
luni de la data constituirii tribu-
nalului arbitral.

Costuri reduse, 
echitate, 

predictibilitate și 
confidențialitate
Datorită termenului de so-

luționare, precum și a caracte-
rului acestei proceduri, costu-
rile sunt mult reduse compa-
rativ cu cele dintr-un proces în 
fața instanțelor judecătorești. 
Mai mult, cheltuielile se acor-
dă părților prin apreciere, în 
funcție dacă cererea este admi-
să în totalitate sau parțial.

În acest context, Curtea 
de Arbitraj Comercial Ilfov, din 
București, percepe pentru ser-
viciile oferite taxe arbitrale mai 
scăzute decât taxele judicia-
re de timbru. Totodată, Curtea 
a optat și pentru taxe arbitra-
le mai reduse în cazul dispute-
lor care au ca obiect cereri cu 
valoare mai mică de 100.000 
de lei.

„Alte avantaje ale arbitra-
jului sunt reprezentate de pre-
dictibilitate și confidențialitate. 

Procedura prezintă un grad ri-
dicat de anticipare a soluției 
pronunțate, având în vede-
re faptul că părțile au convenit 
anterior asupra regulilor aplica-
bile. Prin urmare, părțile dețin 
în mare măsură controlul pro-
cedurii arbitrale. Apoi, dato-
rită faptului că ședințele nu 
sunt publice, părțile pot tra-
ta sau soluționa o problemă 
fără a-și afecta imaginea sau 
percepția publică a acesteia. 
Totodată, ca urmare a carac-
terului confidențial al procedu-
rii arbitrale, nefiind publice, ho-
tărârile nu pot constitui practi-
că, în sensul de a fi utilizate de 
alte părți în soluționarea pro-
priilor diferende ori prin referi-
re la acestea de către tribuna-
lul arbitral. De aceea, din per-
spectiva noastră, arbitrajul do-
mestic poate constitui un re-
al beneficiu pentru companii și 
societăți din toate domeniile, 
care pot alege un singur loc de 
soluționare (o curte de arbitraj 
apropiată de sediul acestora) a 
diferendelor comerciale, indife-
rent unde se ivește o situație 
care ar putea să genereze o 
cerere de pretenții” a adăugat 
președintele Curții de Arbitraj.
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Arbitrajul, întâlnirea armonioasă 
dintre părți și justiție
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