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de calcul úi limitele contractuale – sentinĠa arbitrală nr. 65/21.06.2018 .................... 303
7.7. Contract de antrepriză de lucrări. Revendicările antreprenorului. Plata
preĠului lucrărilor executate. PenalităĠile de întârziere. Anularea cererii de plată
úi suspendarea executării poliĠei de asigurare. Lipsa clauzei de arbitraj în poliĠă
úi necompetenĠa Tribunalului arbitral – sentinĠa arbitrală nr. 53/22.05.2018 ............ 303
7.8. Contract FIDIC. Costuri suplimentare. Necesitatea úi legalitatea lor.
Răspunderea beneficiarului – sentinĠa arbitrală nr. 26/18.04.2019 ............................ 304
7.9. Contract de antrepriză de lucrări CFR de achiziĠie publică. GaranĠie
suplimentară de bună execuĠie úi penalităĠi. AcĠiune în restituire. CondiĠii de
admisibilitate – sentinĠa arbitrală nr. 18/22.03.2019 .................................................. 306
7.10. Contract de antrepriza de lucrări. Cauzele/riscurile/evenimentele
generatoare ale prelungirii duratei de execuĠie – sentinĠa arbitrală
nr. 75/09.08.2018 ....................................................................................................... 308
7.11. Contract de subantrepriză dintre antreprenorul general din contractul
principal de achiziĠii publice. Executarea contractului úi recepĠia lucrărilor fără
obiecĠiuni. Dreptul la restituirea garanĠiei de bună execuĠie. PrescripĠia
dreptului material la acĠiune (NU) – sentinĠa arbitrală nr. 14/01.02.2018 ................. 310
7.12. Contract de antrepriză de lucrări de reparaĠii capitale a căii ferate uzinale.
Încetare prematură decisă de beneficiară. Ajustările de preĠ datorate către
antreprenor, fără discount úi daune-interese. Interpretarea clauzelor contractuale
incidente – sentinĠa arbitrală nr. 25/11.03.2016 ......................................................... 311
7.13. RezoluĠiunea contractului – sentinĠa arbitrală nr. 96/25.10.2016...................... 312
7.14. Contract FIDIC internaĠional de antrepriză de lucrări civile. Intrarea
antreprenorului austriac în insolvenĠă. Notificarea prematură a rezilierii de către
beneficiar. Validarea obligaĠiei de plată a unor facturi de către Tribunalul de
insolvenĠă Viena – eficacitatea conform Regulamentului 44/2001 (UE). Efectul
pozitiv al lucrului judecat din sentinĠa arbitrală din 25.06.2015 în dosar
nr. 47/2015 al aceleiaúi CurĠi de Arbitraj privind validitatea cesiunilor de
creanĠă – sentinĠa arbitrală nr. 80/20.07.2016 ............................................................ 313
7.15. Contract FIDIC de antrepriză pentru lucrări civile cu fonduri europene .......... 314
1. Calitatea procesuală activă a LIDERULUI asocierii în nume propriu úi în
numele asocierii ..................................................................................................... 314
2. Decizia CAD asupra revendicării antreprenorului. Natura juridică úi
caracterele – natura contractuală definitivă, obligatorie úi executorie. Refuzul
beneficiarei de a executa decizia CAD. Admisibilitatea cererii de arbitrare
pentru punerea în executare a Decizie CAD – sentinĠa arbitrală
nr. 42/25.04.2017 ................................................................................................... 314
7.16. Contract de achiziĠie publică – antrepriză de lucrări încheiat între
antreprenor de naĠionalitate ungară úi companie română specializată – CNI ............ 315
Sesizarea CurĠii prin declinarea competenĠei de către tribunal, secĠia CAF .......... 315
Restituirea garanĠiei de bună execuĠie. CondiĠii .................................................... 315
Modalitatea de calcul al dobânzii – sentinĠa arbitrală nr. 38/12.04.2017 .............. 315
7.17. Contract de achiziĠie publică. Principiile achiziĠiei publice. Autoritatea de
contractare. Natura juridică. Calitatea procesuală a LIDERULUI asocierii –
antreprenor în acĠiunea arbitrală – sentinĠa arbitrală nr 69/15.09.2017...................... 316

14

Arbitrajul comercial intern úi internaĠional. Doctrină úi jurisprudenĠă 2015-2019

8. Contract de prestări servicii ........................................................................................318
8.1. Contract de prestări servicii de investiĠii financiare pe piaĠa de capital.
Natura juridică specială. Conduita părĠilor úi culpa comună. Evaluarea culpei úi
a proporĠiei răspunderii patrimoniale. Calitatea procesuală activă – sentinĠa
arbitrală nr. 12/15.03.2019 .........................................................................................318
8.2. Contract de prestări servicii. PreĠ contractual úi TVA aferent de 24%, litigiu
arbitral. Omisiunea Tribunalului arbitral de a acorda TVA solicitat prin acĠiune.
Noua cerere avînd ca obiect TVA-ul neacordat. Admisibilitate – sentinĠa
arbitrală nr. 47/9.05.2018 ...........................................................................................323
9. Contract de concesiune portuară-teren, suprastructură úi infrastructură. Comodat
úi novaĠie. Interpretarea unora din clauze evazive sau neclare din anexe úi modul
lor de aplicare. Cota de profit de investit úi varianta „brut” sau „net” – sentinĠa
arbitrală nr. 17/13.02.2018 .............................................................................................324
10. Contract de mandat ...................................................................................................327
10.1. Contract de mandat – consultanĠă financiară. Natura juridică mixtă.
ConvenĠia arbitrală neclară, dar neafectată de cererea de ordonanĠă de plată
respinsă. ExcepĠia de neexecutare (NU). ObligaĠia de plată a onorariului lunar
contractual pentru serviciile prestate – sentinĠa arbitrală nr. 34/3.04.2018 ................327
10.2. Contract de mandat administratori. Revocare prematură a mandatului.
Cererea de daune-interese. Natura juridică a revocării – varietate a rezilierii –
sentinĠa arbitrală nr. 36/12.04.2018 ...........................................................................329
11. Contract de credit bancar. RelaĠii contractuale „istorice” (20 de ani). Rate
lunare úi comisioane reĠinute de bancă fără temei legal (?). Clauze neuzuale.
Aplicarea legii civile în timp. Leziunea ca temei de nulitate. Netemeinicia cererii
de plată nedatorată/îmbogăĠire fără justă cauză – sentinĠa arbitrală
nr. 21/15.02.2018 ...........................................................................................................332
12. Sesizarea CurĠii de arbitraj prin DECLINAREA competenĠei judiciare a cererii
de ordonanĠă de plată úi calificarea ei de Tribunal arbitral drept cerere de arbitrare
(conform jurisprudenĠei constante a CurĠii) ...................................................................336
Limitele aplicării dobânzii penalizatoare prevăzute de OG nr. 13/2001 – sentinĠa
arbitrală nr. 107/8.10.2015 .............................................................................................336
13. Contract de acces úi utilizare a liniilor de cale ferată ...............................................337
13.1. Contract de acces la liniile de cale ferată. Accident cu efect deraierea
trenului din cauza deficienĠelor în executarea lucrărilor de reparaĠie efectuate de
terĠa societate. Răspunderea contractuală a proprietarului (administratorul) căii
ferate, în temeiul contractului principal dintre cele două părĠi – sentinĠa arbitrală
nr. 41/25.04.2017 .......................................................................................................337
13.2. Contract de ACCES la liniile de cale ferată. Neplata preĠului locaĠiei.
Aplicarea de către locator – proprietarul liniilor a sancĠiunii contractuale –
blocarea unor vagoane cu marfă în zone de triaj. Prejudiciul – beneficiul
nerealizat. Proba úi modul de calcul (NU) – sentinĠa arbitrală nr. 59/10.05.2016 .....338
14. Contract de prestări servicii. Plata serviciilor executate. Raportul úi decizia
CurĠii de Conturi NU sunt opozabile prestatorului de servicii úi nu înlătură dreptul
acestora la preĠul serviciilor prestate – sentinĠa arbitrală nr. 68/12.09.2017 ..................339
15. Contract de construcĠie úi de echipamente dotare a unei NAVE fluviale tip
TANC de transport de produse petroliere. Dotarea cu subansamble inadecvate cu

Cuprins

15

efecte negative asupra exploatării navei. Culpa in eligendo úi răspunderea
contractuală. ExcepĠia tehnică de specialitate, fără relevanĠă cauzată pentru
stabilirea cauzei tehnice reale – sentinĠa arbitrală nr. 29/23.03.2017 ............................ 341
16. Contract de antrepriză de lucrări portuare. Neexecutarea/executarea
necorespunzătoare. Culpa comună. Lipsa de cooperare a părĠilor – sentinĠa
arbitrală nr. 78/20.10.2017 ............................................................................................. 343
17. Contract internaĠional de agent. Comision. CondiĠii de acordare – sentinĠa
arbitrală nr. 6/26.01.2016 ............................................................................................... 344
TITLUL V. ACğIUNEA ÎN ANULARE ........................................................................ 346
CAPITOLUL I. JURISPRUDENğA ICCJ, SECğIA A II-A CIVILĂ (2015-2019) ......... 346
A. Procedura arbitrală ..................................................................................................... 346
1. ConvenĠie arbitrală ..................................................................................................... 346
1.1. ConĠinutul úi efectele convenĠiei arbitrale. Litigiu arbitral – Decizia
nr. 1167/29.04.2015 ................................................................................................... 346
1.2. ConvenĠie arbitrală – competenĠă alternativă. Validitatea – Decizia
nr. 318/11.02.2016 ..................................................................................................... 348
1.3. AcĠiune în declararea simulaĠiei. Clauză compromisorie prevăzută în actul
public. ConsecinĠe – Decizia nr. 2043/7.12.2016 ...................................................... 349
1.4. ConvenĠie arbitrală în contract de vânzare comercială internaĠională de
acĠiuni. Procedură arbitrală. Aplicarea Regulilor de procedură ale CurĠii de
Arbitraj în timp. Data introducerii acĠiunii privind constituirea úi compunerea
Tribunalului arbitral Activitatea de nominare – Decizia nr. 1124/09.06.2016 .......... 350
1.5. ConvenĠie arbitrală. Aplicarea Regulilor ICC Paris úi a legii române. Locul
arbitrajului – Decizia nr. 1467/22.09.2016 ................................................................ 354
1.6. AcĠiune în anularea hotărârii arbitrale. NecompetenĠa CurĠii de arbitraj
CCIR. Interpretarea ConvenĠiei arbitrale în favoarea ICC Paris, locul
arbitrajului – Bucureúti – Decizia nr. 344/18.02.2016 ............................................... 356
2. Reprezentarea în procesul arbitral .............................................................................. 359
2.1. AcĠiunea în anulare a hotărârii arbitrale. Neinvocarea excepĠiilor privind
greúita compunere a Tribunalului arbitral nu poate constitui un motiv de anulare
a sentinĠei arbitrale. Abilitarea asociatului-administrator în SRL de a semna úi
reprezenta societatea în procedură arbitrală – Decizia nr. 1227/28.06.2016 ............. 359
3. Constituirea úi compunerea Tribunalului arbitral. Aplicarea în timp a regulilor
de procedură ................................................................................................................... 363
3.1. Aplicarea în timp a regulilor de procedură arbitrală. Constituirea úi
compunerea Tribunalului arbitral. Principiul libertăĠii contractuale úi al
autonomiei de voinĠa a părĠilor la convenĠia arbitrală – sentinĠa nr.
59/08.04.2015 a CAB ................................................................................................ 363
4. AcĠiune în anulare – cale specială de atac. Motive .................................................... 381
4.1. Hotărârea arbitrală. AcĠiunea în anularea hotărârii arbitrale. Cale de atac
specială – Decizia nr. 13/17.01.2017 ......................................................................... 381
4.2. AcĠiune in anulare a hotărârii arbitrale. Invocarea eronata a unor motive de
ordine publică – Decizia nr. 551/15.03.2016 ............................................................. 381

16

Arbitrajul comercial intern úi internaĠional. Doctrină úi jurisprudenĠă 2015-2019

4.3. AcĠiune în anularea sentinĠei arbitrale. Solicitarea din oficiu a instanĠei ca
reclamantul să-úi clarifice úi să-si precizeze motivele úi temeiurile de drept.
Inadmisibilitate – Decizia nr. 656/6.03.2018 .............................................................383
4.4. Arbitraj. IncidenĠa prescripĠiei ca motiv de anulare a unei hotărâri arbitrale.
Admisibilitate din perspectiva dispoziĠiilor art. 364 lit. i) din Codul de
procedură civilă din 1865 – Decizia nr. 878/17.05.2016 ...........................................385
5. Hotărâre arbitrală intermediară. Admisibilitate. Decizie CAD (DAB) executorie
autorizată de Tribunalul arbitral .....................................................................................388
5.1. Hotărâre arbitrală parĠială-intermediară. Admisibilitate, caducitate după
pronunĠarea hotărârii finale. Decizie CAD executorie autorizată de Tribunalul
arbitral – Decizia nr. 2153/19.12.2016.......................................................................388
5.2. Hotărâre arbitrală interimară ICC Paris. Măsuri provizorii. Obligarea
beneficiarului din contractul FIDIC să depună într-un cont escrow suma
pretinsă de antreprenor, sub condiĠia unei garanĠii satisfăcătoare a acestuia la o
bancă relevantă – Decizia intermediară din 22.08.2016 a ICC Paris .........................401
B. ObligaĠii civile úi comerciale........................................................................................416
1. Vânzare comercială internaĠională de acĠiuni. RezoluĠiunea contractului úi
repunerea părĠilor în situaĠia anterioară ..........................................................................416
1.1. Vânzare comercială internaĠională de acĠiuni. AcĠiune în anulare a sentinĠei
arbitrale. RezoluĠiunea contractului úi repunerea părĠilor în situaĠia anterioară –
Decizia nr. 1199/28.06.2017 ......................................................................................416
2. Hotărâre arbitrală străină emisă de FOST nerecunoscută de instanĠele române.
Efecte în raport de dispoziĠiile art. 2703 C. pr. civ. 1865 ...............................................425
2.1. Hotărâre arbitrală străină nerecunoscută de instanĠele române. Efecte din
perspectiva dispoziĠiilor art. 3703 C. pr. civ. din 1865 – Decizia
nr. 620/29.03.2016 .....................................................................................................425
3. Hotărârea arbitrală a ICC – Paris. Contract FIDIC – litigiu cu obiect c/val.
lucrărilor suplimentare úi a daunelor interese acordată prin DAB (CAD)
neexecutate de beneficiar – SentinĠa arbitrală din 31.10.2019 ......................................426
4. Curtea de JustiĠie a UE – Hotărârea CurĠii (Marea Cameră), 13.05.2015 –
recunoaúterea úi executarea sentinĠelor arbitrale străine ................................................428
CAPITOLUL II. JURISPRUDENğA CURğII DE APEL BUCUREùTI PRIVIND
ACğIUNILE ÎN ANULARE A UNOR HOTĂRÂRI ALE ICC PARIS ..........................436
1. AcĠiune în anulare a hotărârii ICC Paris, locul arbitrajului – Bucureúti.
Invocarea încălcării unor dispoziĠii imperative ale legii úi ordinii publice.
Netemeinicie...................................................................................................................436
2. AcĠiune în anulare a sentinĠei arbitrale a ICC Paris. Admisibilitate. Aplicarea
legii române materiale úi de procedură. PrescripĠia dreptului material la acĠiune,
prevăzut de Decretul nr. 165/1958 .................................................................................440
3. Arbitrajul ICC Paris. Hotărâre parĠială intermediară provizorie în care nu s-a
evocat fondul. Inadmisibilitatea acĠiunii în anulare .......................................................462
4. AcĠiune în anularea sentinĠei arbitrale pronunĠate de ICC Paris. Invocarea, ca
motiv de anulare, a normei imperative din art. 969 C. civ. român. Inadmisibilitate

Cuprins

17

– dispoziĠiile art. 969 C. civ. NU au caracter imperativ – sentinĠa civilă
nr. 264/13.10.2016 ......................................................................................................... 470
5. Arbitraj internaĠional ad-hoc, după Regulile CAIAC, locul arbitrajului –
Bucureúti. Contract de antrepriză – prescripĠia dreptului material la acĠiune ................ 481
6. AcĠiune în anularea sentinĠei arbitrale a ICC Paris – locul arbitrajului:
Bucureúti. Motive: insuficienta motivare a hotărârii arbitrale úi distincĠia
contractuală între serviciile contractate úi lucrările suplimentare .................................. 483
7. AcĠiune în anularea sentinĠei arbitrale parĠiale a ICC Paris. CompetenĠa
materială a CAB – secĠia CAF, determinate de natura juridică de act administrativ
asimilată contractului FIDIC de achiziĠie publică .......................................................... 494
8. Hotărâre arbitrală definitivă a ICC Paris. Locul arbitrajului – Bucureúti.
NoĠiunea juridică úi efectele – aplicarea legii române de procedură a căilor de atac ..... 496
TITLUL VI. DOCUMENTAR ........................................................................................ 500
1. Hotărârea CEDO în cauza Mutu vs ElveĠia privind legalitatea arbitrajului
sportiv – TAS ................................................................................................................. 500
1.1. Hotărârea nr. 40575/10 úi 67474/10 – Mutu vs Elvetia, din data de
04.02.2019, definitivă ................................................................................................ 500
JurisdicĠia Tribunalului de Arbitraj Sportiv – TAS cu sediul la Lausanne,
ElveĠia. Încălcarea art. 6 (1-2) din ConvenĠie în procedura arbitrală úi în cea
judiciară de control al Tribunalului Federal ............................................................... 500
Lipsa de interes a Guvernului României úi Germaniei. TerĠii intervenienĠi .............. 500
2. JurisprudenĠa CJUE privind exluderea /invalidarea Tribunalului de arbitraj
privat. Cauza Achmea vs Slovacia – C/284-2018, Hotărârea cu text intregral în
traducere CE ................................................................................................................... 516
3. Raportul CCI-2016 privind deciziile relative la costurile în arbitrajul
internaĠional („altanapolearbitrage”, in „Actualitès juridiques”) ................................... 526
4. CCI Paris: Colocvii, seminarii, lucrări ...................................................................... 529
5. LicenĠierea úi organizarea instituĠiior de arbitraj? ...................................................... 532
6. Reforma legislaĠiei ruse privind arbitrajul.................................................................. 535
7. Arbitrajul comercial. Doctrina úi jurisprudenĠa adnotată úi comentată, M. Voicu,
Ed. Universul Juridic, Bucureúti, 2014 – Tabla de materii ............................................ 542
8. Starea justiĠiei, M. Voicu, vol. I, II, III, Ed. Universul Juridic, Bucureúti –
Tabla de materii: vol. I, II, III ........................................................................................ 548
9. Interviu: „Prof. Marin Voicu la 75 de ani”, în „juridice.ro”, 17.08.2019 ................... 553

