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Abstract
This study starts from the controversial doctrinal and jurisprudential controversy generated by
the arbitrability of administrative contracts, especially of those of public procurement, with regard to
national arbitration.
Since the determination of the appurtenance of the institution of commercial arbitration and of
its links to the other branches of law allows for greater precision in outlining the concept of
arbitration and its scope, after the “positioning of commercial arbitration within the Romanian legal
system” our attention must focus on the interpretation of the provisions of article 542 of the Code of
Civil Procedure and of article 1112 of the Code of Civil Procedure, regarding the distinction between
objective arbitrability (conditioned by the patrimonial nature of the dispute and by the tradable
nature of the parties' rights) and, respectively, subjective arbitrability (related to the capacity of the
legal entities of public law to conclude arbitration conventions).
After making the due distinction between international arbitration (for which the unanimous
opinion, based on the provisions of article 2.1 of the 1961 European Convention on International
Trade Arbitration at Geneva, was that of accepting the arbitrability of litigations arising from
administrative contracts) and national arbitration, the analysis, made by reference to the succession
over time of normative acts governing the matter, of doctrinal approaches and of judicial practice,
arrives at the conclusion that there is a need for a nuanced approach to the arbitrability/
non-arbitrability of litigations arising from administrative contracts, depending on their typology.
Keywords: administrative contract; commercial arbitration; objective/subjective arbitrability;
compromissory clause; competence; contentious administrative

I. Consideraţii introductive
Teoria contractelor administrative îşi are sorgintea în dreptul francez, iniţiatorul teoriei fiind prof. Gaston Jeze, care a sistematizat deciziile jurisprudenţei
Consiliului de stat – tribunal administrativ în judecarea litigiilor dintre particulari
şi administraţia publică.
Contractul administrativ este aşadar creaţie a dreptului francez şi are în centru
noţiunea de „interes general” şi „serviciu universal”; ne aflăm în prezenta unui
contract administrativ atunci când „una dintre părţi este o autoritate publică iar
contractul conţine dispoziţii care derogă de la regulile comune ale dreptului privat –
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aşa numitele clauze exorbitante, care au rolul de a asigura o poziţie supraordonată
a autorităţii publice”.
Jurisprudenţa franceză a subliniat faptul că aceste caractere pot fi extinse şi la
situaţii în care niciuna din părţile contractante nu este o autoritate publică, căci
caracterul contractului nu se stabileşte în funcţie de calitatea de autoritate publică a
uneia dintre părţi, ci în funcţie de obiectul contractului. La fel, doctrina franceză
arată că participarea la realizarea unui serviciu public poate fi un criteriu care
califică un contract ca fiind unul administrativ, chiar dacă este încheiat între persoane private şi nu conţine clauze exorbitante şi că toate contractele menţionate în
Codul achiziţiilor publice, sunt contracte administrative.
Doctrina românească, iar mai apoi legislaţia, a preluat noţiunea de contract
administrativ dar nu au reuşit să o contureze suficient de precis şi nici să o utilizeze în mod coerent.
Problemele cadrului legislativ românesc, inclusiv în domeniul administraţiei
publice, sunt cunoscute de autorităţile statului, necesitatea raţionalizării şi sistematizării reglementărilor fiind semnalată în contextul impus de Uniunea Europeană,
care pune un accent deosebit pe „buna guvernare” şi „o reglementare inteligentă”.
Intenţia Guvernului României de a codifica cadrul legal din domeniul administraţiei publice, prin intermediul unui Cod administrativ şi al unui Cod de procedură
administrativă, a fost statuată încă din anul 2001 şi reiterată în „Strategia pentru
consolidarea administraţiei publice 2014-20201”.
Cod de procedură administrativă se află încă în stadiu de proiect, deşi Tezele
Prealabile au fost aprobate prin H.G. nr. 1360/20082.
Codul de procedura are in vedere dreptul comparat si experienţa altor state, cu
sisteme administrative destul de diverse (Portugalia, Austria, SUA, Spania,
Polonia, Germania, Grecia etc.), iar structura sa este concepută astfel încât să
răspundă nevoii de reglementare unitara a unor aspecte esenţiale in funcţionarea
administraţiei publice. Astfel, proiectul Codului de procedura administrativa
cuprinde dispoziţii generale, cum ar fi obiectul de reglementare, înţelesul unor
termeni (autoritate publica, activitate administrativa, act administrativ, drept
subiectiv si interes legitim etc.), urmata de detalierea procedurii administrative.
Sunt tratate principiile generale, părţile procedurii, regimul juridic al competenţei,
controlul administrativ, formele acestuia si principiile după care se exercită. Finalul
proiectului este dedicat cailor de atac pe cale administrativa a actelor administrative: recursul administrativ si jurisdicţiile administrative speciale etc.
Proiectul dedica o parte importanta unei instituţii juridice centrale a dreptului
administrativ: actul administrativ, reglementează operaţiunile administrative,
precum si regimul general al contractelor administrative.
1
2

Aprobată prin H.G. nr. 909/2014, publicată în M. Of. nr. 834 din 17 noiembrie 2014.
Publicată în M. Of. nr. 734/2008.
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Astfel – în cuprinsul Titlului VII – Contractele administrative, sunt precizate criterii de calificare a unui contract ca fiind administrativ, şi efectele juridice ale
acestei calificări.
Art. 154 - cu denumirea marginală ”Dispoziţii generale. Definire” prevede:
1) Autorităţile publice pot încheia contracte administrative sau contracte de
drept privat.
2) Contractul administrativ reprezintă acordul de voinţă cu caracter bi sau
multilateral, în care cel puţin o parte este o autoritate publică, prin care se urmăreşte satisfacerea unui interes public şi căruia i se aplică un regim juridic special, de
drept administrativ.
3) Contractele administrative se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii
absolute
Condiţii pentru calificarea juridică sunt prezentate în cuprinsul art. 155, iar
modalităţile de calificare ale contractului administrativ şi efectele unei atare calificări sunt detaliate în cuprinsul art. 1563 şi respectiv în art. 1574.
Natura juridică – în egală măsură complexă şi controversată a contractului administrativ a făcut ca ea să fie revendicată atât de specialişti în drept public, cât şi de cei în
drept privat.
Prima lege a contenciosului administrativ de după 1989, respectiv Legea
nr. 29/19905 nu consacra competenţa instanţei de contencios administrativ în privinţa soluţionării litigiilor izvorâte din contractele administrative şi nici nu asimila
contractul administrativ actului administrativ.
Legea contenciosului administrativ nr.554/20046 – modificată şi completată prin
Legea nr. 262/20077, nu oferă o definiţie a contractului administrativ, asimilându-l

Art. 156 - Calificarea unui contract ca fiind contract administrativ se poate realiza:
a) expres, prin lege;
b) de către instanţa de contencios administrativ, în cursul unui proces sau în urma unei sesizări
cu acest obiect, prin hotărâre de interpretare, în cadrul contractelor necalificate prin lege.
4 Art. 157 - (1) Calificarea ca atare a unui contract administrativ are ca efect aplicarea unui regim
juridic de drept administrativ, care constă în:
a) autoritatea publică are dreptul de modificare/denunţare unilaterală a contractului, fără intervenţia instanţei, în temeiul interesului public.
b) dacă legea nu prevede expres altfel, competenţa de soluţionare a litigiilor rezultate din încheierea, executarea şi încetarea contractului aparţine instanţelor de contencios administrativ.
c) încheierea, executarea şi încetarea efectelor contractului sunt guvernate de principiul priorităţii
interesului public în faţa celui privat.
d) autorităţile publice au obligaţia de a despăgubi contractantul privat atunci când
modificarea/rezilierea contractului în temeiul interesului public nu este rezultatul culpei acestuia.
Cuantumul despăgubirii se stabileşte de comun acord de părţile contractante.
5 Publicată în M. Of. nr. 122 din 8 noiembrie 1990.
6 Publicată în M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004.
7 Publicată în M. Of. nr. 510 din 30 iulie 2007.
3
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însă actului administrativ, prin dispoziţia expresă cuprinsă în art. 2 alin. 1 lit. c),
teza finală8.
Legea organică nu defineşte contractul administrativ însă „invită” legiuitorul
ca în legile speciale să menţioneze expres atunci când competenţa de judecată
pentru litigiile privind alte contracte va fi a instanţelor de contencios administrativ.
În cazul unor asemenea legi speciale, nu va fi necesară menţionarea caracterului administrativ al contractului, competenţa de soluţionare a litigiilor fiind o
indicaţie suficientă sub acest aspect.
O problemă se naşte totuşi din formularea articolului 2 alin. (1) lit. c). Lăsând
la latitudinea legiuitorului să determine competenţa în legătură cu „alte categorii
de contracte administrative”, rezultă concluzia că pentru unele categorii de contracte
administrative este posibil ca legiuitorul să stabilească o competenţă a instanţelor de drept
civil sau specializate, altele decât cele de contencios administrativ.
Acele contracte, în cazul în care îndeplinesc criteriile pentru a fi definite ca
fiind contracte administrative, nu îşi pierd această calitate doar pentru motivul că
litigiile care se nasc în legătură cu ele sunt date spre soluţionare altor instanţe decât
cele de contencios administrativ.
În art. 8 alin. 2 şi alin. 3 – Legea nr. 554/2004 consacră prevalenţa principiului
interesului public asupra principiul libertăţii contractuale şi atribuie instanţei de
contencios administrativ competenţa de a soluţiona litigiile care apar în fazele
premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum şi orice litigii legate
de încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului
administrativ.
Este de subliniat faptul că instanţa de contencios constituţional – învestită cu
exercitarea controlului conformităţii cu Legea fundamentală a art. 8 alin. 3 din
Legea nr. 554/2004, s-a pronunţat constant n sensul respingerii ca neîntemeiată a
excepţiei de neconstituţionalitate.9
În articolul 18 alin. (4), referitor la soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa
de contencios administrativ se arată:
„Atunci când obiectul acţiunii în contencios administrativ îl formează un
contract administrativ, în funcţie de starea de fapt, instanţa poate:
a) dispune anularea acestuia, în tot sau în parte;
b) obliga autoritatea publică să încheie contractul la care reclamantul este
îndrituit;
c) impune uneia dintre părţi îndeplinirea unei anumite obligaţii;
d) suplini consimţământul unei părţi, când interesul public o cere;
e) obliga la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale şi morale”.
8 „Sunt asimilate actelor administrative.. şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca
obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public,
prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte categorii de
contracte supuse competenţei instanţelor de contencios administrativ”.
9 Decizia nr. 185/6.03.2007, publicată în M. Of. nr. 185 din 23 aprilie 2007.
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Dispoziţiile art. 7 alin. 6 din Legea nr. 554/2004 dovedesc faptul că legiuitorul a fost
conştient de faptul că anumite reguli specifice contractelor comerciale funcţionează şi în
cazul contractelor administrative, însă, înţelege să protejeze interesul general, interesul public, făcând aplicabile regulile specifice în acest sens ale contractelor administrative, reguli care ar putea fi invocate doar în faţa instanţelor de contencios
administrativ aşa cum reiese din dispoziţiile articolului 8 alin. (3).
Legea nr. 554/2004 stabileşte în art. 28, că dispoziţiile sale se completează cu
prevederile Codului de procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile
cu specificul raporturilor de putere dintre autorităţile publice, pe de o parte, şi
persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte.
II. Localizarea arbitrajului comercial în cadrul sistemului de drept român
Deşi pare o problemă pur teoretică, s-a spus pe drept cuvânt – în literatura de
specialitate că „determinarea apartenenţei instituţiei arbitrajului comercial şi studiul legăturilor acestei instituţii cu celelalte ramuri de drept, permite o mai mare
precizie în conturarea conceptului de arbitraj, a trăsăturilor şi particularităţilor ce-i
sunt proprii şi a domeniului de aplicare”.
În Codul de procedură civilă regăsim consacrarea arbitrajului intern în
cuprinsul Cărţii a IV-a – Despre arbitraj (art. 541-621) iar cea a arbitrajului internaţional în cuprinsul Cărţii a VII-a – Titlului IV (art. 1.110-1122)
Art.542 C. pr. civ. – cu denumirea marginală „Obiectul arbitrajului” dispune:
1) Persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze
pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă,
capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi
drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.
2) Statul şi autorităţile publice au facultatea de a încheia convenţii arbitrale
numai dacă sunt autorizate prin lege sau prin convenţii internaţionale la care
România este parte.
3) Persoanele juridice de drept public care au în obiectul lor de activitate şi
activităţi economice au facultatea de a încheia convenţii arbitrale, în afară de cazul
în care legea ori actul lor de înfiinţare sau de organizare prevede altfel. În interpretarea dispoziţiei legale menţionate, doctrina de specialitate a statuat că arbitrabilitatea unui litigiu poate fi privită din dublă perspectivă :
– Arbitrabilitatea obiectivă (alin. 1), ce este condiţionată de natura patrimonială a
litigiului, precum şi de caracterul tranzacţionabil al drepturilor părţilor;
Deşi noţiunea de „patrimonial” a fost eliminată din definiţia arbitrajului
naţional (în vechiul Cod de procedură civilă – art. 340 , această menţiune fiind
expresă), în doctrină opinia majoritară a fost că, şi în absenţa unei astfel de
precizări, numai litigiile patrimoniale pot fi arbitrabile. S-a exprimat şi opinia
contrară, în sensul că noua formulare indică faptul că este vorba despre litigii
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patrimoniale/nepatrimoniale cu primire la drepturi de care părţile pot să dispună.
A fost semnalat cazul „arbitrajului” în conflictele privind drepturile pacientului10.
Arbitrabilitatea subiectivă (alin. 2, 3), este legată de capacitatea subiectelor de
drept public de a încheiat convenţii arbitrale.
Alin. 2 al art. 542 C. pr. civ. nu dă curs la interpretări: Statul şi autorităţile
publice pot încheia convenţii arbitrale numai dacă sunt autorizate prin lege sau
prin convenţii internaţionale la care România este parte.
Prin legi speciale s-a prevăzut expres posibilitatea statului şi autorităţilor
publice de a recurge la arbitraj11.
Dispoziţiile art. 542 alin. 2, 3 sunt preluate în „Regulile de procedură arbitrală
ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR, aprobate prin
Decizia nr.7/201312.
Art. 1.112 C. pr. civ., intitulat „Arbitrabilitatea litigiului”, prevede că:
„1) Orice cauză de natură patrimonială poate face obiectul arbitrajului dacă ea
priveşte drepturi asupra cărora părţile pot dispune liber, iar legea statului de sediu
al instanţei arbitrale nu rezervă competenţa exclusivă instanţelor judecătoreşti.
2) Dacă una din părţile convenţiei arbitrale este un stat, o întreprindere de stat
sau o organizaţia controlată de stat, această parte nu poate invoca propriul său
drept pentru a contesta arbitrabilitatea unui litigiu sau capacitatea sa de a fi parte
în procesul arbitral”.
Alin. 1 consacră arbitrabilitatea obiectivă, aptitudinea unui diferend de a face
obiectul arbitrajului internaţional şi stabileşte o limitare suplimentară: legea
statului de sediu al instanţei arbitrale să nu rezerve pentru litigiul dedus arbitrajului competenţă exclusivă instanţelor judecătoreşti.
La noi, astfel de competenţe se deduc din reglementarea art. 542 C. pr. civ.
Alin. 2 consacră arbitrabilitatea subiectivă, capacitatea unei persoane de a fi
parte într-un litigiu sau de a reprezenta o parte. O situaţie specială se referă la
capacitatea statelor, o întreprinderilor de stat sau a organizaţiilor controlate de stat,
care nu pot invoca propriul lor drept pentru a contesta arbitrabilitatea unui litigiu
sau capacitatea de a fi parte în procesul arbitral.
Pe de o parte, S-a spus pe drept cuvânt că „avem încă o viziune prea etatistă”
asupra noţiunii de arbitrabilitate, o viziune pe temeiul căruia discriminăm pe
naţionali în raport cu străinii.
Art. 17 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003.
Art.32 din Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România : „1) În caz
de litigii privind calitatea tutunului livrat, unitatea prim-procesatoare se poate adresa unei comisii de
arbitraj.
(2)Dispoziţiile legale privind arbitrajul, cuprinse în Codul de procedură civilă, rămân aplicabile”;
Art. 61 din Legea minelor nr. 85/2003:
„Soluţionarea litigiilor în legătură cu interpretarea şi executarea licenţelor/permiselor este de
competenţa instanţelor din România, dacă părţile nu au convenit soluţionarea pe cale arbitrară,
inclusiv a instanţelor internaţionale”.
12 Publicată în M. Of. nr. 184/2013.
10
11
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Fără doar şi poate, interpretarea disp. art. 1112 şi cea a art. 542 alin. 2 C. pr. civ.,
impune această concluzie, adăugând în cazul naţionalilor o condiţie suplimentară
la cea unanim acceptată pentru stabilirea arbitrabilităţii (tranzacţionabilitatea drepturilor) şi pe aceea ca statul să fie autorizat a încheia convenţii arbitrale.
Pe de altă parte, criticabilă este şi opţiunea legiuitorului român care în art. 542
C. pr. civ. distinge între stat şi autorităţi publice (alin. 2) şi celelalte persoane
juridice de drept public (alin. 3)13.
III. Este sau nu arbitrabil litigiul izvorât din contractul administrativ
În ceea ce priveşte arbitrajul internaţional, opinia unanim conturată a fost cea a
acceptării arbitrabilităţii litigiilor comerciale născute din contracte administrative.
Temeiul l-a reprezentat Convenţia de la Geneva din 1961 – disp. art. 2.1. – care
recunosc statelor şi persoanelor juridice de drept public dreptul de a încheia
convenţii arbitrale.
Controversa doctrinară şi jurisprudenţială a vizat arbitrajul intern.
Este de principiu că cenzura actelor administrative nu se poate realiza decât în
faţa instanţei de contencios administrativ, astfel că – la o primă vedere, litigiul
izvorât din contractul administrativ – asimilat actului administrativ, nu este
arbitrabil.
Doar dintr-o perspectivă pur administrativă şi fără luarea în considerare a
realităţilor economico-sociale şi a legislaţiei, răspunsul la întrebare ar putea fi
categoric negativ.
Autoritate incontestabilă a dreptului românesc, prof. Deleanu afirma că „De
principiu, un litigiu nu poate fi sustras arbitrajului numai pentru că implică o
problemă de drept administrativ, ci doar dacă chestiunea litigioasă alegată priveşte
direct şi un interes general, astfel că dacă tranzacţia este admisă în legătură cu o
acţiune civilă care derivă dintr-o infracţiune, cu atât mai mult ea trebuia admisă în
legătură cu o acţiune civilă ce derivă dintr-un act administrativ ilegal14”.
Dar constatarea ilegalităţii actului administrativ este exclusiv atributul
instanţei specializate
Tot reputatul profesor I. Deleanu sublinia că, deşi contenciosul administrativ
nu este susceptibil de arbitraj, subiectele acestuia neputând fi părţi nu numai într-o
clauză compromisorie – imposibil de imaginat, dar nici într-un compromis, competenţa în materie fiind atribuită unor anumite instanţe specializate, excluzând
atribuirea competenţei tribunalului arbitral, care nu poate interveni în raporturile
de putere existente între organele judecătoreşti şi cele administrative, totuşi, nu
B. Oglindă, Despre validitatea şi caracterul operant al clauzelor compromisorii încheiate de stat, autorităţi publice şi alte persoane juridice de drept public, în contextul noului Cod de procedură civilă şi al legislaţiei
speciale aplicabile, în Revista Transilvană de Ştiinţe administrative 1 (34)/2014, p. 92.
14 I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 497.
13
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există nici un impediment ca, în cazul admiterii cererii de către instanţa judecătorească, părţile să rezolve prin arbitraj problema daunelor materiale şi morale.
Alţi autori apreciază că de vreme ce Legea nr. 554/2004 prevede expres că în
soluţionarea acestor litigii, privind contractele administrative, se are în vedere
regula după care principiul libertăţii contractuale este subordonat principiului
priorităţii interesului public, conferindu-se preeminenţă regimului de drept public,
regula este reprezentată de excluderea acestei categorii de litigii de la arbitraj, dacă
legea specială nu dispune altfel15.
Arbitrabilitatea litigiilor izvorâte din contractele de achiziţie publică sub
imperiul vechii reglementări
Nu vom insista cu aspecte de detaliu – problematica fiind cu siguranţă cunoscută, ci vom evidenţia succint originile controversei şi orientările jurisprudenţiale.
Pentru a se alinia la exigenţele europene în domeniul atribuirii contractelor
oferite de către administraţia publică, în anul 2006 au fost adoptate două acte
normative: O.U.G. nr. 54/2006 privind concesiunea bunurilor din domeniul public16
(care a înlocuit Legea nr. 219/1998) – care instituie explicit competenţa instanţei de
contencios administrativ în soluţionarea litigiilor izvorâte din contractele de concesiune, respectiv şi O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, concesiunea de
lucrări publice şi concesiunea de servicii 17– care în forma iniţială – prevedea în
art. 286 alin. 3) că „Pentru soluţionarea litigiilor apărute după încheierea contractului de achiziţie publică, altele decât cele referitoare la despăgubiri, este competentă numai instanţa de judecată”. Textul nu prevedea explicit instanţa, dar era
succedat de art. 287 care în alin. 1 stabilea că „Pentru procedurile prevăzute la
art. 286 se aplică dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările ulterioare”.
O.U.G. nr. 34/2006 – Norme de aplicare: art. 55 alin. 2 „Părţile pot insera în
contract clauza arbitrală sau compromisorie care atribuie competenta de soluţionare a litigiilor izvorâte din executarea contractului instanţelor arbitrale”18.
O.U.G. nr. 76/201019 – aprobată prin Legea nr. 278/201020 a fost expresia unei
vădite incoerenţe legislative; (procesele si cererile în speţă se soluţionează în prima
instanţă de către secţia comercială a tribunalului in circumscripţia căruia se afla
arondat sediul autorităţii contractante). Menţinându-şi privirea aţintită doar
15 Gh. Buta, M. Tăbârcă, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi
doctrină, ed. a 2-a, revăzută şi aăugită, Ed. Universsul Juridic, Bucureşti, 2008.
16 Publicată în M. Of nr. 54 din 28 iunie 2006.
17 Publicată în M. Of. nr. 418 din 15 mai 2006.
18 H.G. se emit pt. organizarea executării legilor, ca atare, nu pot suprima sau modifica dispoziţiile legale în baza cărora se emit.
19 Publicată în M. Of. nr. 453 din 2 iulie 2010.
20 Publicată în M. Of. nr. 898 din 31 octombrie 2010.
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asupra dreptului european comunitar, emitenţii actelor normative naţionale au
încălcat dispoziţiile constituţionale, golind de conţinut normele stabilite atât prin
art. 52 al Constituţiei cât şi de o lege organică, Legea nr. 554/2004, prin dispoziţiile
unor ordonanţe”.
Prin modificarea adusă O.U.G. nr. 34/2006 prin O.U.G. nr. 77/201221 –
aprobată prin Legea nr. 193/201322 s-a revenit la secţia de contencios administrativ,
iar prin introducerea art.288/1 („Părţile pot conveni ca litigiile în legătură cu executarea
contractelor (..) să fie soluţionate prin arbitraj), s-a pus capăt disputei privitoare la
arbitrabilitatea contractului de achiziţie publică încheiat în procedura OUG
nr. 34/2006.
Opinia susţinută de autorii care pledează pentru arbitrabilitatea unor atare
litigii, indiferent de momentul la care a fost încheiată convenţia arbitrală şi
declanşat conflictul judiciar, în sensul că „În lipsa unei interdicţii exprese in sensul
nearbitrabilităţii unei categorii de litigii, dreptul comun si principiul libertăţii contractuale devin pe deplin aplicabile in aceasta materie, orice limitare a capacităţii de folosinţă putându-se face numai in temeiul unei interdicţii exprese, inexistenta la
momentul respectiv nici in reglementarea speciala, nici in reglementarea generala a
arbitrajului", nu a fost însuşită de instanţele de judecată.
I.C.C.J. – SCAF, Decizia nr. 3483 din 29 iunie 2010: Contract de achiziţie publica.
Inserarea unei clauze arbitrale. Nelegalitate
În acord cu prevederile cu caracter imperativ cuprinse în art. 286 din O.U.G.
nr. 34/2006, litigiile privitoare la contractele de achiziţii publice sunt de competenta exclusiva a instanţelor de contencios administrativ, astfel ca este nelegala
inserarea unei clauze arbitrale in conţinutul unui contract de achiziţie publica.
Neinvocarea de către părţi, in cadrul procedurii arbitrale, a excepţiei privind
validitatea convenţiei arbitrale, nu împiedică instanţa de judecata investita cu
acţiunea in anularea hotărârii arbitrale sa pună in discuţia părţilor aceasta excepţie
si, constatând ca litigiul nu este susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului, sa
anuleze respectiva hotărâre, prin aplicarea dispoziţiilor art. 364 alin. (1) lit. a) C. pr. civ.
ICCJ – Secţia a II-a civilă, dec. civ. 682/25.02.2014, prin care s-a casat sentinţa CAB,
s-a anulat sentinţa arbitrală, dosarul transmis instanţei de contencios administrativ
competentă.
Argumentul doctrinar potrivit cu care deşi nu există dispoziţii exprese într-o
lege care să permită statului şi autorităţilor publice să recurgă la arbitraj, această
capacitate rezultă din Convenţia de la Geneva nu este la adăpost de orice critică.
Este adevărat că prin ratificarea Convenţiei de către România – prin Decretul
nr. 281/196323, aceasta face parte din dreptul intern, conf. art. 11 alin. 2 din
Publicată în M. Of. nr. 827 din 10 decembrie 2012.
Publicată în M. Of. nr. 387 din 28 iunie 2013.
23 Emis de Consiliul de Stat al Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr.12 din
25 iunie 1963.
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Constituţie, dar în egală măsură este de relevat faptul că această Convenţie vizează
raporturi juridice cu element de extraneitate.
Convenţia de la Geneva defineşte caracterul internaţional al situaţiei litigioase
printr-un dublu criteriu: obiectiv – fondul litigiului să privească diferende născute
sau care se vor naşte din operaţiuni de comerţ internaţional; subiectiv – convenţia
să fie încheiată între persoane fizice/juridice care au în momentul încheierii
acesteia reşedinţa/sediul în state contractante diferite.
Or, după cum pe drept cuvânt s-a subliniat în doctrină „ordinea publică în
arbitraj nu coincide cu ordinea publică în procedura judiciară, după cum ordinea
publică internă nu coincide cu ordinea publică de drept internaţional privat24”.
Până când, legiuitorul nu va interveni în sensul de a dispune „comasarea
alin. (2) şi (3) ale art. 542 NCPC într-un singur alineat în care să se instituie o
singură regulă a arbitrabilităţii pentru absolut toate entităţile de drept public” –
astfel cum de lege ferenda s-a propus, judecătorul statal nu are altă opţiune decât
să distingă.
Argumentăm opinia pornind de la cunoscutul principiu de drept potrivit
căruia ” unde legea nu distinge, nici interpretul nu o poate face”. Or, legea distinge
şi, prin urmare, atât judecătorul statal, cât şi judecătorul ales trebuie să distingă.
O situaţie deosebită – reţinută ca atare de instanţa supremă25, a fost cea în care
clauza compromisorie este impusă de lege.
Istoricul de rol procesual în care a fost pronunţată hotărârea în recurs, este
următorul:
Reclamanta în litigiu izvorât din Acordul Contractual de Lucrări
nr. 7339/20.05.2009 este „X” Baia Mare – executant, iar pârâtă UATJ Satu Mare/
beneficiar.
Prima instanţă a stabilit că nu sunt incidente alte prevederi cu caracter special,
respectiv clauza 20.1 din Condiţiile de Contract pentru echipamente şi construcţii,
inclusiv proiectare FIDIC 1999 (Anexa 2 la Ordinul MEF/MT/MDLPL
nr. 915/465/415/2008 şi, în temeiul dispoziţiilor art. 340/ art. 343/4 C. pr. civ a
constatat că nu este competentă să soluţioneze acţiunea dedusă judecăţii, pe care a
respins/o ca inadmisibilă.
Curtea de apel a constatat că în mod greşit prima instanţă a admis excepţia
necompetenţei generale, cu consecinţa respingerii acţiunii ca inadmisibilă.
Controlul judiciar a relevat că prima instanţă ar fi trebuit să constate inaplicabilitatea în cază a clauzei compromisorii stipulate în contractul încheiat între
părţi, ca urmare a caracterului nearbitrabil al litigiului.
Instanţa supremă, în recurs, a constatat că instanţa de apel a aplicat greşit
dispoziţiile art.286 din OUG nr. 34/2006 şi a încălcat dispoziţiile art. 340 şi urm.
I. Băcanu, Controlul judecătoresc asupra hotărârii arbitrale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
Decizia civilă nr. 1167 din 29.04.2015 pronunţată de ICCJ – Secţia a II-a civilă, prezentată în
extras în Buletinul Casaţiei nr. 1/2016.
24
25
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C. pr. civ, reţinând / în esenţă, că la data încheierii contractului prevederile legale
aplicabile erau cele ale Ordinul MEF/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008 pentru
aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de
lucrări. Condiţiile contractuale F.I.D.I.C au fost introduse în legislaţia română prin
Ordinul nr. 915/2008 – care instituia obligaţia autorităţilor contractante de a le
folosi la încheierea tuturor contractelor de lucrări.
A mai reţinut instanţa de control judiciar că litigiul dintre părţi nu se referă la
procedura de atribuire şi nici nu o contestă, fiind un diferend legat de o prevedere
contractuală care are un regim de reglementare particular faţă de O.U.G.
nr. 34/2006, fiind incidenţă în speţă clauza 20.1 din Condiţiile de Contract pentru
Echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, F.I.D.I.C. 1999, că instanţa de apel
nu putea contesta validitatea unei clauze compromisorii impusă de lege. O astfel
de cenzură, precum şi analiza măsurii în care clauza compromisorie producea
efecte faţă de tipul de interes proteguit şi de natura dispoziţiilor art. 286 din O.U.G.
nr. 34/2006 puteau să aibă loc exclusiv în cazul în care clauza compromisorie ar fi
fost expresia voinţei liber exprimate a părţilor, ceea ce nu este cazul în speţă.
Arbitrabilitatea litigiilor izvorâte din contractele de achiziţie publică sub
imperiul noii legislaţii în materia contractelor de achiziţie publică, a contractelor
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii26, dispune prin art. 57: „Părţile pot
conveni ca litigiile în legătură cu interpretarea, încheierea, executarea, modificarea
şi încetarea contractelor să fie soluţionate prin arbitraj”.
Se observă că legiuitorul a depăşit sfera de cuprindere a art. 288/1 din O.U.G.
nr. 34/2006 prin care se stabilea arbitrabilitatea exclusiv pentru litigiile generate de
executarea contractelor de achiziţie publică.
Noua abordare a legiuitorului, salutară din perspectiva alternativei la justiţia
statală, poate genera însă noi controverse doctrinare şi jurisprudenţiale.
Astfel, dacă sub imperiul vechii reglementări controversa a vizat, în principal,
latura subiectivă a arbitrajului, redactarea art. 57 din Legea nr. 101/2006 generează
întrebări sub aspectul arbitralităţii obiective a litigiilor izvorâte din interpretarea şi
modificarea contractelor de achiziţie publică.
Este îndeobşte cunoscut faptul că în cazul contractului administrativ conţinutul său se stabileşte pe cale reglementară şi pe cale convenţională.
Posibilitatea modificării unilaterale a părţii reglementare este de esenţa contractului administrativ, decurgând din dreptul de putere publică al autorităţii
contractante şi nu poate fi disociată de principiul echilibrului financiar al contractului, bazat pe două teorii jurisprudenţiale: cea a „faptei prinţului” şi cea a „impreviziunii”.
26

Publicată în M. Of. nr. 393 din 23.05.2016.
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Teoria „faptei prinţului” pleacă de la condiţiile executării clauzelor contractuale. Astfel, autoritatea publică (primarul) poate agrava prin fapta sa condiţiile
contractuale, caz în care este obligată să asigure cocontractantului o indemnizaţie
compensatorie egală cu prejudiciul suferit. Pentru aplicarea acestei teorii este
necesar ca modificarea unilaterală a clauzelor contractuale să provină de la autoritatea contractantă, deoarece atunci când condiţiile care modifică echilibrul iniţial al
contractului sunt impuse de un eveniment excepţional, independent de voinţa
părţilor suntem în situaţia aplicării teoriei impreviziunii27.
Faţă de problema antamată se ridică următoarea întrebare: litigiul născut
dintr-un contract administrativ încheiat între UAT şi o societate comercială, spre
exemplu, care cuprinde clauza arbitrală permisă de art.57 din Legea nr. 101/2016,
poate fi soluţionat prin arbitraj atunci când conflictul poartă nu doar asupra încheierii, modificării unei clauze a părţii convenţionale, ci şi a unei clauze cuprinsă în
partea reglementară a contractului, pentru care nu este suplinită cerinţa tranzacţionabilităţii impusă de art. 542 alin. 1 C. pr. civ.?
Faţă de redactarea art. 57 din Legea nr. 101/2016, la o abordare pur teoretică
răspunsul preconizat ar fi unul pozitiv, practica urmând să tranşeze abordarea
jurisprudenţială.
Un alt aspect care merită relevat este maniera în care legiuitorului – preocupat de
materia achiziţiilor publice, a înţeles să modifice şi să completeze unele acte normative cu
impact asupra domeniului.
Referirile vizează modificările aduse Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare
de utilităţi publice, prin:
– O.U.G. nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice28;
– Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/200629.
Potrivit Legii, modalităţile de gestiune cu privire la furnizarea/prestarea
serviciilor de utilităţi publice, sunt: gestiunea directă şi gestiunea delegată.
Conform art. 28 alin. 2 – forma modificată:
„Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public
sau privat, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea
prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de
servicii (…).
C.S. Săraru, Clauzele de drept public în contractele administrative, Revista Transilvană de Ştiinţe
administrative, 1 (34)/2014, p. 101.
28 Publicată în M. Of nr. 738/22.09.2016.
29 Publicată în M. Of. nr. 942/23.11.2016.
27
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Art. 28 alin. 2 este completat prin O.U.G. nr. 58/2016, cu alin. 2/1 – care
dispune:
„Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz,
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului primit, pot încredinţa unui operator de drept privat
gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor activităţi din sfera
acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii (…)
Potrivit art. 29 din Lege – forma modificată prin O.U.G. nr. 58/2016:
„Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră
sub incidenţa prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare”.
8) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi:
a) contract de concesiune de servicii;
b) contract de achiziţie publică de servicii.
9) În cazul serviciilor de utilităţi publice, astfel cum sunt definite la art. 1
alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz,
în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016.
Fiind un contract esenţialmente administrativ, calificat expres de către
legiuitor, conţine clauze exorbitante (de drept public), competenţa de soluţionare a
litigiilor izvorâte din contract a fost stabilită expres prin art. 51 alin. 4 din Lege, care
înaintea modificărilor ave următorul conţinut:
„Soluţionarea litigiilor dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz,
dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice şi operatori în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum şi a celor privind
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererea se introduce la secţia de contencios
administrativ a tribunalului în a cărui competenţă teritorială se află sediul
operatorului”.
Actuala redactare a art. 51 alin. 4 din Legea nr. 51/2006: „Soluţionarea litigiilor
dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi operatori
în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se
realizează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 101/2016 (…)”.
Prin Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/200630, se introduce alin. 4/1,
potrivit cu care:
„Soluţionarea litigiilor dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz,
dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi
30

Publicată în M. Of. nr. 942/23.11.2016.
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publice şi operatori/operatori regionali în legătură cu atribuirea directă, încheierea,
executarea, modificarea şi încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum şi a
celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Cererea
se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui competenţă teritorială se află sediul operatorului”.
În practica recentă, se remarcă tendinţa de inserare a clauzei compromisorii în
cuprinsul tuturor contractelor administrative încheiate între UAT-uri şi operatorii
de servicii comunitare de utilităţi publice (deci nu doar în cele în care procedura de
atribuire se realizează prin licitaţie publică deschisă, ci şi a celor în care atribuirea
se face prin negociere directă).
Or, dată fiind distincţia realizată prin lege, este greu de susţinut caracterul
arbitrabil al litigiului în ipoteza consacrată de art. 51 alin. 4/1 din Lege; concluzia
care se impune este aceea că în lipsa unei „autorizări prin lege” a UAT-urilor,
respectiv a ADI de a încheia o convenţie arbitrală, inserarea ei în contract impune
instanţei de judecată/ tribunalului arbitral că constate caracterul său inoperant.
Faţă de distincţia menţionată, controversa jurisprudenţială şi doctrinară referitoare la arbitrabilitatea/nonarbitrabilitatea litigiului izvorât din contractele administrative pare a fi departe de a fi depăşită.
Unul din contractele administrative de mare actualitate – la care deja am făcut
referire, este contractul de asociere între două sau mai multe U.A.T-uri, în vederea
formării unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară (A.D.I.) în condiţiile Legii
nr. 215/2001 şi a altor acte normative care reglementează varietăţi ale acestui tip de
contract.
Conform art. 11 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001: două sau mai multe
U.A.T.-uri au dreptul ca în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi
executive, să coopereze şi să se asocieze în condiţiile legii, formând asociaţii de
dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică de drept privat şi de utilitate
publică, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes
zonal sau regional ori a furnizării în comun a unor servicii publice.
Este discutabilă soluţia legiuitorului de a statua că A.D.I sunt persoane juridice
de drept privat; câtă vreme titularii dreptului de asociere sunt persoane juridice de
drept public, logica juridică impune ca A.D.I să fie tot persoană juridică de drept
public.
Şi înainte şi după modificările aduse Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare
de utilităţi publice – prin actele normative sus menţionate, alin. 5 al art. 51 prevede:
„Litigiile dintre unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi
asociaţie se soluţionează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererea se introduce la secţia de contencios administrativ a
tribunalului în a cărui competenţă teritorială se află sediul asociaţiei”.
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Din economia dispoziţiilor legale invocate, rezultă în afara oricărui dubiu că
litigiile dintre UAT-uri şi A-D.I. – izvorâte din contractul administrativ de asociere,
nu sunt arbitrabile.
IV. Scurte concluzii
Departe de a emite judecăţi de valoare, concluzia asupra căreia ne oprim este
aceea a abordării nuanţate a arbitrabilităţii litigiilor izvorâte din contractele
administrative – funcţie de tipologia lor.
Evident că, o negare de plano a arbitrabilităţii este nepermisă – fiind contrazisă
chiar de legiuitor, care a intervenit şi a consacrat alternativa justiţiei private în
cazul anumitor contracte de achiziţie publică, dar în egală măsură nici nu cred că
se poate susţine cu temei că atunci când prin lege se prevede explicit competenţa
exclusivă a instanţei de contencios administrativ aceasta poate fi ignorată.

