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CAPITOLUL I 

METODE ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE  

A CONFLICTELOR, AVANTAJE,  

TRĂSĂTURI COMUNE 

În ultimii ani num rul dosarelor aflate pe rolul instan elor de 
judecat  a crescut în mod dramatic, sistemul judiciar fiind copleşit de 
creşterea f r  precedent a num rului litigiilor dintre persoane fizice 
sau juridice iar eficien a justi iei aflându-se într-un moment de 
cump n 1.  

Metodele ADR sunt o alternativ  indispensabil  la monopolul 
instan elor de judecat  în solu ionarea conflictelor, ele g sindu-şi 
utilitatea cu privire la drepturi asupra c rora p r ile pot dispune. Prin 
urmare, acronimul de ADR („Alternative Dispute Resolution”, recent 
înlocuit cu „Appropriate Dispute Resolution”) „face referire la 
procedurile şi tehnicile de solu ionare a conflictelor în afara s lii de 
judecat , reprezentând o reac ie la ineficien a modalit ilor tradi io-
nale de solu ionare a conflictelor”2.  

Înainte de a vorbi despre aceste metode alternative de solu io-

nare a conflictelor este important s  l murim ce înseamn  metode 

tradi ionale de solu ionare a conflictelor.  
Abordarea tradi ional  a solu ion rii conflictelor porneşte de la 

ideea c  sursele şi cauzele conflictelor trebuie eliminate, impunând în 
final o solu ie care oblig  p r ile s  o respecte, fie c  le convine şi 
corespunde satisfacerii intereselor lor, fie c  nu le convine şi 

                                                 
1 http://www.netlawman.co.uk/info/alternative-dispute-resolution.php. 
2 Alina Gorghiu - coordonator, Manuela Sîrbu, Nicolae Bogdan Codru  St nescu 

şi al ii, Medierea, Oxigen pentru afaceri, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011,  
p. 187.  
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contravine intereselor lor. Altfel spus, metodele tradi ionale de 
solu ionare a conflictelor au la baz  for a coercitiv , corec ia.  

Justiţia este o alt  metod  tradi ional  de solu ionare a con-
flictelor, ea „reprezint  mai întâi o metod  lipsit  de violen  (...). 
Dar aceast  lips  a violen ei este limitat  de determinarea solu iei: 
judec torul g seşte o solu ie printr-un ra ionament propriu, ra iona-
ment pe care îl explic  p r ilor în judecata sa”1, aplicând normele 
legale şi în func ie de probele administrate. Solu ia pronun at  de 
judec tor şi impus  p r ilor prin executarea acesteia nu reprezint  
decât exprimarea puterii coercitive a justi iei. Evident, exist  şi 
situa ii când solu ia judec torului nu este acceptat  de c tre toate 
p r ile aflate în conflict, întrucât de cele mai multe ori una/unele 
dintre p r i câştig  iar cealalt /celelalte sunt perdante. Ea se impune 
îns  prin for a institu iilor publice de natur  a-i acorda judec torului 
concursul la punerea în aplicare a solu iei. Astfel, se ajunge iar şi la 
acceptarea înfrângerii de c tre învinşi şi la triumful p r ii 
câştig toare2.  

La fel se întâmpl  şi cu sentin ele arbitrale sau cu hot rârile 
judec toreşti str ine atunci când legea le recunoaşte şi le declar  
executorii în urma controlului exercitat de judec tor sau de instan ele 
statului pe teritoriul c ruia se cere executarea lor, aşa numita 
procedur  de exequatur3. Astfel, în cadrul metodelor tradi ionale 

                                                 
1 Thierry Garby, Avocat a la Cour, La Gestion de Conflits, Collection 

Entreprise et Perspective Economiques, Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris, Economica, 49, rue Hericart, 75015 Paris, p. 5.  

2 A se vedea institu ia execut rii silite ca ansamblu de m suri prev zute de lege 
prin care creditorul îşi realizeaz , cu ajutorul constrângerii de stat în situa ia în care 
debitorul nu-şi îndeplineşte obliga iile de bun voie, drepturile patrimoniale 
recunoscute prin hot rârea unui organ de jurisdic ie sau printr-un alt titlu valabil.  

3 www.just.ro: Procedura de „Exequatur este procedura judiciar  în cadrul 
c reia, în urma controlului exercitat asupra hot rârii judec toreşti str ine de 
instan ele statului pe teritoriul c reia se cere executarea, hot rârea judec toreasc  
str in  este declarat  executorie. Legea nr. 105/1992 face vorbire [art. 173 alin. (1)] 
de executarea hot rârii str ine pe teritoriul român, pe baza încuviin rii date de 
instan a judec toreasc  român  competent . Aceast  încuviin are (exequatur-ul) 
intervine dac  hot rârea str in  nu se execut  de cei obliga i în acest sens de 
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contencioase, conflictul se solu ioneaz  prin intermediul constrân-
gerii sau este înso it de constrângere atunci când debitorul refuz  
executarea de bun  voie a obliga iilor sale.  

Metodele ADR de solu ionare a conflictelor se desprind de 
metodele tradi ionale, propunând nu eliminarea conflictelor sau a 
surselor şi cauzelor acestora, ci o mai bun  gestionare a conflictelor, 
pornind de la ideea c  orice persoan  trebuie s  încerce s  ajung  la 
un acord înainte de a recurge la for  dar şi de la ideea c  prin utili-
zarea for ei nu se ajunge la cele mai bune rezultate. Prin intermediul 
acestei abord ri asupra solu ion rii conflictelor, constrângerea este 
înlocuit  cu ini iativa şi consim mântul p r ilor, astfel încât se 
ajunge la stimularea pozitiv  a p r ilor implicate. Schimbarea 
modului de solu ionare a conflictelor reprezint  evident un progres 
social: într-o societate civilizat  prefer m în elegerea şi comunicarea 
în locul constrângerii. Acest mod de solu ionare induce şi un efect 
preventiv, de minimizare a conflictului actual şi de eradicare a unor 
eventuale noi conflicte.  

Utilizând constrângerea şi for a coercitiv  drept singura form  
de solu ionare a conflictelor, vom ajunge s  d m naştere la mai multe 
conflicte decât reuşim s  solu ion m. O atitudine agresiv  atrage 
dup  sine un r spuns agresiv. Thierry Garby, în cartea sa intitulat  
„La Gestion de Conflits” descrie foarte plastic r spunsul pe care îl va 
primi un individ ori de câte ori va aborda o atitudine agresiv  în 
cadrul unui conflict.1 

                                                                                                        
bun voie. (…) Obiectul exequaturului const  în acordarea în statul solicitat a for ei 
executorii şi a autorit ii de lucru judecat a unei hot râri judec toreşti str ine. 
Condi iile cerute pentru ob inerea exequaturului sunt stabilite de legea locului unde 
urmeaz  s  intervin  executarea hot rârii judec toreşti str ine.”  

1 Thierry Garby, Avocat a la Cour, La Gestion de Conflits, Collection 
Entreprise et Perspective Economiques, Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris, Economica, 49, rue Hericart, 75015 Paris, p. 5 şi urm toarele: „Cea mai sigur  
metod  de a primi lovituri, este s  dai la rândul t u. Expresia <<o s - i sparg fa a>> 
atrage în general un pumn în nasul celui care o foloseşte. El va reac iona imediat, 
lovindu-l şi mai tare pe protagonist, dac  este posibil. Astfel, conflictul se 
autogenereaz  sau se agraveaz ! La fel se întâmpl  şi în contencios. Argumentele 
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În literatura de specialitate se vorbeşte despre „spirala conten-
cioas ” care va aduce cu sine înveninarea rela iilor dintre p r i, 
împiedicarea relu rii negocierilor şi naşterea dorin ei de r zbunare. 
Sentimentul de revanş  şi dorin a de restabilire a „drept ii” p r ii 
perdante va fi sursa unor noi conflicte care pot continua de-a lungul 
mai multor genera ii. 

În schimb, dac  primul conflict s-a solu ionat printr-o în elegere, 
acordul apare în urma discu iilor şi a negocierilor aducând satisfac ie 
tuturor p r ilor şi împiedicând astfel formarea unui cerc vicios al 
conflictului. 

„Consensualismul este pacificator în trei privin e: evit  înveni-
narea conflictului, solu ioneaz  conflictul şi previne apari ia unor noi 
conflicte”1.  

Pornind de la geneza, semnifica ia, cauzele şi implica iile filozo-
fice şi sociale ale conflictului, despre care vom detalia într-un capitol 
urm tor, putem în elege cu atât mai bine într-o viziune complet  şi 
clar  metodele ADR.  

Dac  ar fi s  definim cel mai simplu metodele ADR, acestea ar 
fi totalitatea procedurilor si tehnicilor de rezolvare a conflictelor 
exceptând judecata în fa a instan ei. 

Solu ionarea conflictelor poate s  aib  loc prin îmbinarea mai 
multor metode alternative de solu ionare a disputelor. Odat  aleas  
modalitatea de solu ionare, nu este exclus  alegerea unei alte metode 
ADR, în orice etap  procesual  atunci când p r ile în litigiu o 
consider  oportun .  

                                                                                                        
prezentate suscit  contraargumente mult mai violente. Fiecare încearc  s  îl 
conving  pe judec tor c  adversarul este un personaj oribil şi de rea-credin . Ceea 
ce la început nu era decât o neîn elegere minor  degenereaz  rapid într-o ceart  
violent .” 

1 Thierry Garby, Avocat a la Cour, La Gestion de Conflits, Collection 
Entreprise et Perspective Economiques, Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris, Economica, 49, rue Hericart, 75015 Paris, p. 5 şi urm toarele. 
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Principalele metode alternative de solu ionare a conflictelor 
sunt: medierea, negocierea, concilierea şi arbitrajul.  

Medierea este în general definit  drept interven ia într-o nego-
ciere sau conflict a unei ter e persoane neutre, impar iale şi f r  
putere de decizie (mediatorul), care asist  p r ile implicate şi le ajut  
s  ajung  în mod voluntar la o în elegere mutual acceptat , în 
vederea încheierii conflictului. În literatura de specialitate, într-o alt  
defini ie, medierea este o negociere asistat . Christopher W. Moore 
vede medierea ca pe un dialog sau negociere cu implicarea unei ter e 
p r i, afirmând c  f r  negociere nu exist  mediere.1 

Despre particularit ile medierii, principiile c l uzitoare, cadrul 
legal şi derularea procesului de mediere vom detalia şi analiza în 
capitolele ce urmeaz . 

Negocierea este un instrument fundamental al oric rei cooper ri 
umane. Ea const  pur şi simplu în a face schimb de propuneri pentru 
a g si acorduri în vederea unei ac iuni comune. Negocierea porneşte 
de la seduc ia între indivizi şi ajunge pân  la încheierea celor mai 
importante tratate interna ionale. Ea construieşte state, oraşe şi 
drumuri, pune cap t r zboaielor, proceselor şi le permite celor care 
nu mai vorbeau s  reînceap  s  lucreze împreun 2.  

În sens larg, negocierea se defineşte ca o form  concentrat  şi 
interactiv  de comunicare interuman  în care dou  sau mai multe 
p r i aflate în dezacord urm resc s  ajung  la o în elegere comun  
care s  rezolve problema dintre ele sau s  ating  un scop comun. 

În elegerea p r ilor poate s  constea într-un acord verbal, 
consolidat printr-o strângere de mân , un consens tacit, o minut , o 
scrisoare de inten ie, un protocol, un memorandum, un contract, o 
conven ie, dar şi un armisti iu, pact sau tratat interna ional întocmite 
cu respectarea unor proceduri şi uzan e comune speciale.  

                                                 
1 Christopher W. Moore, Mediation Process - Practical Strategies for 

Resolving Conflict, Updated and revised 3rd Edition, Jossey – Bass a Wiley Imprint, 
989 Market Street, San Francisco, CA 94103-1741, p. 15-16. 

2 Thierry Garby, Avocat a la Cour, La Gestion de Conflits, Collection 
Entreprise et Perspective Economiques, Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris, Economica, 49, rue Hericart, 75015 Paris. 
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Negocierea presupune un grad de principialitate şi moral , atâta 
timp cât ea se deruleaz  prin participarea voluntar  şi conştient  a 
p r ilor cu scopul de a g si o solu ie comun  la problemele 
intervenite1. 

Pe de alt  parte negocierea este strâns legat  de comunicarea 
interuman , astfel încât faciliteaz  men inerea sau îmbun t irea 
rela iilor sociale în general, a rela iilor de afaceri, de munc , de 
familie, politice, diplomatice etc..  

În cazul în care negocierea nu apare ca fiind posibil  sau 
eşueaz , concilierea este o alt  metod  de solu ionare a conflictelor 
care presupune interpunerea unui ter  între p r i pentru a le facilita 
ajungerea la un acord în privin a punctelor litigioase. Termenul de 
„conciliere” este folosit adesea drept sinonim al celui de mediere, 
concilierea nefiind decât o form  a medierii, deşi concilierea nu 
presupune interven ia unei ter e persoane cu o calitate specific . 
Asem narea ar fi c  atât în procedura medierii cât şi în procedura 
concilierii p r ile sunt obligate s  g seasc  pe cont propriu o solu ie. 
Pentru unii, concilierea este limitat  la actul de aducere a p r ilor la 
masa tratativelor, proces denumit totodat  drept „facilitare”.  

Concilierea se ocup  de litigiu, şi anume, de reclama iile reci-
proce ale p r ilor. Între dou  p r i care reclam  spre exemplu posesia 
asupra unui obiect, conciliatorul ob ine fie partajul, fie renun area 
unei p r i la drepturile sale (judecata lui Solomon). Cel mai adesea 
ne imagin m conciliatorul ca fiind un b trân în elept, cu mult  
experien  şi chiar mali iozitate. El ştie cum s  calmeze spiritele şi 
cum s  determine p r ile s  ias  din spirala contencioas , dându-le 
sfaturi privind modera ia. Conciliatorul ştie s  dezarmeze reaua 
credin .  

Tehnica alternativ  a concilierii nu mai este ast zi foarte pre uit  
din cauza ratei mari a eşecului dar şi din cauza faptului c  ea r mâne 
o metod  dificil .  

                                                 
1 Alina Gorghiu - coordonator, Manuela Sîrbu, Nicolae Bogdan Codru  

St nescu şi al ii, Medierea, Oxigen pentru afaceri, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2011.  
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Arbitrajul este o alt  metod  alternativ  de solu ionare a 
disputelor şi const  în a solicita unuia sau mai multor ter i s  decid  
asupra litigiului printr-o decizie. Acest ter  sau aceşti ter i nu sunt 
judec tori ai statului, ci sunt persoane private alese de c tre p r i fie 
direct, fie prin intermediul unei institu ii de arbitraj care are 
responsabilitatea de a-i numi în acest scop. Cel mai adesea, clauzele 
de arbitraj prev d faptul c  un recurs nu va fi posibil. Uneori aceste 
clauze prev d şi faptul c  arbitri vor decide ca „arbitri”, ceea ce 
înseamn  c  ei vor ine cont de echitate în eliberarea sentin ei. 

Aceast  metod  ADR a cunoscut un avânt important înc  de la 
începutul secolului al XX-lea, mai ales în materie interna ional . În 
practic , arbitrajul r mâne relativ limitat la anumite tipuri de 
contencios: inter-statal, lucr ri publice şi proiecte mari de 
infrastructur , transport maritim, achizi ii de întreprinderi, mai ales 
nego  cu materii prime.  

Arbitrajul are dou  forme şi anume arbitrajul institu ionalizat şi 
arbitrajul ad-hoc.1 

Arbitrajul institu ionalizat este arbitrajul organizat de c tre o 
institu ie permanent  de arbitraj2. Organizarea arbitrajului institu io-
nalizat se face de c tre Curtea de Arbitraj Comercial Interna ional de 
pe lâng  Camera de Comer  şi Industrie a României3, în baza 
Regulamentului de organizare şi func ionare al Cur ii de Arbitraj, a 
Regulamentului Colegiului Cur ii de Arbitraj şi a dispozi iilor 
Codului de procedur  civil  dac  Regulile de procedur  arbitral  
stabilite de Curtea de Arbitraj nu dispun altfel. 

                                                 
1 Conform art. 1 din Regulile de Procedur  Arbitral , dispozi iilor art. 4 lit. i), 

art. 28 alin. (2) lit. e) şi art. 29 alin. (3) din Legea Camerelor de Comer  din România 
nr. 335/2007 şi în conformitate cu art. 1 pct. 2 lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Conven ia 
european  de arbitraj comercial interna ional încheiat  la Geneva la 21 aprilie 1961. 

2 Viorel Roş, Arbitrajul comercial internaţional, Regia Autonom , Monitorul 
Oficial, Bucureşti 2000. 

3 Curtea de Arbitraj Comercial Interna ional de pe lâng  Camera de Comer  şi 
Industrie a României s-a înfiin at în anul 1953 în scopul solu ion rii litigiilor de 
comer  exterior. Curtea de Arbitraj a fost reorganizat  ca institu ie permanent  de 
arbitraj - f r  personalitate juridic  - pe lâng  Camera de Comer  şi Industrie a 
României, pentru administrarea arbitrajului interna ional şi intern prin Legea nr. 335 
din 3 decembrie 2007 a camerelor de comer  din România.  
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Altfel spus, arbitrajul institu ionalizat const  în încredin area, 
prin conven ia arbitral , unui tribunal arbitral din cadrul Cur ii de 
Arbitraj, s  judece un litigiu determinat şi s  pronun e o hot râre 
definitiv  şi obligatorie pentru p r i, potrivit Regulilor de arbitraj. 
Tribunalul arbitral al Cur ii de Arbitraj este constituit din arbitrul 
unic sau, dup  caz, din totalitatea arbitrilor învesti i. 

Curtea de Arbitraj organizeaz  şi administreaz  solu ionarea 
unor litigii comerciale şi civile, interne sau interna ionale, pe calea 
arbitrajului institu ionalizat sau ad-hoc, dac  p r ile au încheiat, în 
acest sens, o conven ie arbitral  scris  şi solicit  acest lucru în mod 
expres. Aceast  conven ie arbitral  a p r ilor se poate încheia fie sub 
forma unei clauze compromisorii, înscris  în contractul principal, fie 
sub forma unei în elegeri de sine st t toare, denumit  compromis. 
Conven ia arbitral  poate rezulta şi din introducerea de c tre 
reclamant a unei cereri de arbitrare şi acceptarea pârâtului ca aceast  
cerere s  fie solu ionat  de Curtea de Arbitraj. 

În ceea ce priveşte procedura arbitrajului institu ionalizat, 
Regulile de procedur  arbitral  prev d în mod detaliat activit ile 
desf şurate atât în cadrul procedurii prearbitrale (de la sesizarea 
Cur ii, comunicarea actelor de procedur , cheltuielile arbitrale, 
constituirea Tribunalului Arbitral, actul de misiune, luarea m surilor 
asiguratorii), cât şi în cadrul procedurii arbitrale (începând cu 
înf işarea, dezbaterile, proba iunea, excep iile, hot rârea arbitral , 
caracterul şi executarea sentin ei arbitrale, scoaterea de pe rol a 
litigiului şi perimarea). 

Arbitrajul ad-hoc numit şi arbitrajul voluntar sau arbitrajul 

ocazional este arbitrajul organizat de c tre p r i sau de c tre o ter  
persoan  (fizic  sau juridic , excluzând institu iile specializate) 
împuternicit  de p r i în acest sens, printr-o conven ie arbitral . 
Arbitrajul ad-hoc se desf şoar  conform dispozi iilor cuprinse în 
Codul român de procedur  civil  şi a dispozi iilor art. 4 alin. (2) şi 
alin. (3) din Conven ia european  de arbitraj Comercial Interna ional 
– Geneva, 21 aprilie 1961.  

În cazul unui arbitraj ad-hoc organizat de p r i pentru solu io-
narea unui litigiu determinat, Curtea de Arbitraj le poate acorda 


