
Dispozițiile codului de procedură civilă în materie;

Convenții și tratate internaționale;

So� law instruments – concept, utilizare și efecte juridice.

Tipuri de convenție arbitrală;

Efectele convenției arbitrale; 

Convenția arbitrală și instanțele judecătorești;

Arbitrabilitatea obiectivă și arbitrabilitatea subiectivă. Noțiune, exemple practice, efecte juridice. 

Regulile arbitrale. Arbitraj ad-hoc vs arbitraj instituționalizat;

Studii de caz privind nevoia adaptării regulilor procedurale în funcție de cerințele speței în discuție;

Exemple și discuții practice privind impactul practic al regulilor arbitrale asupra modului de soluționare 

a disputei deduse arbitrajului.

Regimul juridic al sentinței arbitrale în dreptul roman;

Deliberarea, pronunțarea și redactarea sentinței arbitrale – reguli speci�ce, exemple

Opinia separată, opinia concurentă, completarea sentinței și îndreptarea erorilor materiale;

Acțiunea în anularea sentinței arbitrale în dreptul român – motive de anulare, procedura de judecată. 

Conceptul de arbitraj comercial și diferențierea față de alte tipuri de arbitraj;

Arbitraj ad-hoc și arbitraj instituțional; arbitraj domestic și arbitraj internațional;

Repere și instrumente utile pentru con�gurarea modelului adecvat al procedurii arbitrale: dispoziții de drept intern 

în materia arbitrajului; convenții și tratate internaționale în materie; so� law instruments. 

Executarea silită a unei sentințe arbitrale române – studii de caz privind problemele practice ivite;

Recunoașterea și exequatur-ul sentinței arbitrale străine – studii de caz privind motivele de refuz al recunoașterii;

Privire specială asupra Convenției de la New York din 1958.

ALEGEREA ARBITRAJULUI: DE CE, UNDE, CÂND, CUM ȘI CU CE COSTURI?

CONSTRUIREA TIPULUI DE ARBITRAJ PE CARE PĂRȚILE ÎL SOCOTESC ADECVAT - REGULILE 
JOCULUI PE TĂRÂMUL UNEI LIBERTĂȚI CONSENSUALE LIMITATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE STAT

NAȘTEREA ARBITRAJULUI: DESPRE CONVENȚIA ARBITRALĂ, MOMENTUL ÎNCHEIERII ȘI EFECTELE 
SALE ȘI PRINCIPALELE CAUZE DE INEFICIENȚĂ – PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA ARBITRABILITĂȚII

REGULILE ARBITRALE ȘI MITUL PROCEDURII ARBITRALE PERFECTE. 
O INFINITATE DE POSIBILITĂȚI PENTRU CREAREA PROCEDURII ARBITRALE IDEALE

SENTINȚA ARBITRALĂ – DELIBERAREA, PRONUNȚAREA, EFECTELE ȘI DESFIINȚAREA 
SENTINȚEI ARBITRALE

EXECUTAREA SENTINȚEI ARBITRALE. RECUNOAȘTEREA SENTINȚELOR ARBITRALE STRĂINE

de la încheierea convenției la executarea sentinței arbitrale

PROBLEME PRACTICE 
DE ARBITRAJ COMERCIAL:

Curs susținut de av. dr. Cosmin Vasile


