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Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.12.2014, sub nr. 
…/302/2014, reclamanta SI SRL a solicitat in contradictoriu cu pârâta CL SRL, evacuarea pârâtei 
din imobilul situat in Bucureşti, … pentru lipsa titlului valabil, obligarea pârâtei la plata chiriei 
restante pentru perioada martie 2013 – 24.10.2014, la plata sumelor de bani devenite exigibile pe 
parcursul judecăţii, calculate începând cu 25.10.2014 şi până la momentul eliberării efective a 

spaţiului – sume solicitate cu titlu de contravaloare a lipsei de folosință evaluată la nivelul chiriei 

lunare stabilite în convenția părților, precum și la plata cheltuielilor aferente utilităţilor lunare. S-a 

mai solicitat instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale pârâtei şi a 
propriii asigurătorii asupra sumelor de bani aflate in conturile pârâtei, cu cheltuieli de judecată. 

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat, în esenţă, că la data de 01.03.2010 a încheiat cu 
pârâta un contract de închiriere pentru imobilul situat in Bucureşti, …. 

A mai arătat reclamanta că, deşi a notificat CL SRL intenţia de a denunţa unilateral 
contractul de închiriere, aceasta nu a eliberat spaţiul ce face obiectul contactului şi nici nu şi-a 
îndeplinit obligaţia de plată a chiriei şi utilităţilor aferente. 

S-a mai precizat că se impune instituirea măsurilor asigurătorii in contextul in care sunt 
îndeplinite condiţiile  impuse de art. 952 alin. 1 Cod proc.civ. şi ale art. 969 Cod proc.civ.. 

In drept, au fost invocate disp. art. 194, art. 952, art. 1033-1044 Cod proc.civ. 
In susţinerea acţiunii au fost depuse înscrisuri. 
Cererea de chemare în judecată a fost timbrată cu suma de 4884,69 lei (f.8-10, f. 42). 
La data de 31.03.2015, prin serviciul registratură, pârâta a depus întâmpinare prin care a 

invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, in temeiul art. 
126 Cod proc.civ. rap. la art. 13 din contractul de închiriere, arătând că părţile au convenit ca 
orice diferend cu privire la încheierea interpretarea, executarea sau încetarea contractului care nu 
va putea fi soluţionat pe cale amiabilă va fi de competenţa Comisiei de Arbitraj Comercial 
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. 

Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acţiunii, ca neîntemeiată, in contextul in care 
societatea a eliberat imobilul in litigiu. 

Pârâta a formulat totodată cerere reconvențională prin care a solicitat constatarea 
tulburării de folosinţă a spaţiului ce a făcut obiectul contractului de închiriere şi diminuarea 
cuantumului chiriei cu ½ din suma stabilită în contract, cu cheltuieli de judecată. 

In drept, au fost invocate disp. art. 1427 VCC, art. 126, 205 şi 209 Cod proc.civ. 
La data de 27.04.2015, prin serviciul registratură, reclamanta a depus răspuns la 

întâmpinare şi întâmpinare la cererea reconvenţională – filele 152-161. 

Prin încheierea din data de 09.01.2015, pronunțată de Judecătoria sector 5 București în 
dosarul asociat nr. …/302/2015 s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra 
bunurilor mobile sau/şi imobile urmăribile ale pârâtei, aflate în posesia acesteia sau a unui terţ şi a 
popririi asigurătorii asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile 
incorporale urmăribile datorate pârâtei de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în 
viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, până la concurenţa sumei de 173.984,64 lei. 

La prezentul termen de judecată, instanţa a rămas in pronunţare asupra excepţiei 

necompetenţei generale invocate prin întâmpinare, astfel cum a fost recalificată excepția 

necompetenței teritoriale a Judecătoriei sector 5 București. 



Asupra excepţiei necompetenţei generale a instanţelor de judecată, excepție 
invocată de pârâtă prin întâmpinare, instanţa reţine următoarele: 

Conform art. 248 din C.pr.civ. instanţa se va pronunţa mai întâi  de procedură, precum şi 
asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau  în parte, administrarea de probe ori,  după caz, 
cercetarea în fond a cauzei.  

 Potrivit art. 553 din C.pr.civ. ,,încheierea convenţiei arbitrale exclude, pentru litigiul care 
face obiectul ei, competenţa instanţelor judecătoreşti,, iar conform art. 554 alin. 1 C.pr.civ. 
,,Instanţa judecătorească, sesizată cu o cauză cu privire la care s-a încheiat o convenţie arbitrală, 
îşi va verifica propria competenţă şi se va declara necompetentă numai dacă părţile sau una dintre 
ele solicită aceasta, invocând convenţia arbitrală. În acest caz, instanţa îşi va declina competenţa în 
favoarea organizaţiei sau instituţiei pe lângă care funcţionează arbitrajul instituţionalizat, care, în 
temeiul hotărârii de declinare, va lua măsurile necesare în vederea constituirii tribunalului arbitral. 
În cazul arbitrajului ad-hoc, instanţa va respinge cererea ca nefiind de competenţa instanţei 
judecătoreşti,,. 

În fapt, între părţi s-a încheiat, la data de 01.03.2010, Contractul de închiriere nr. 9 (f. 28-
33), prin care reclamanta, în calitate de locator, se obliga să asigure pârâtei, în calitate de locatar, 

folosința imobilului situat în București, …, în schimbul unei chirii lunare de 2000 euro. Prin art. 
13 din contractul menţionat, părţile au convenit, printr-o clauză compromisorie, că: „Orice litigiu 
cu privire la încheierea, interpretarea, executarea, sau încetarea prezentului contract care nu va 

putea fi soluționat pe cale amiabilă va fi de competența Comisiei de Arbitraj Comercial de pe 

lângă Camera de Comerț Industrie București, care va aplica propriile reguli de procedură”.  

Întrucât în cauză s-a contestat de către partea reclamantă valabilitatea și eficacitatea 

clauzei compromisorii, instanța urmează să analizeze aceste aspecte, prin raportare la dispozițiile 

Codului de procedură civilă din 1865. În acest sens, se are în vedere că deși prezentului litigiu îi 

sunt aplicabile, în temeiul art. 3 alin. 1 din Legea 76/2012, dispozițiile procesuale din actualul Cod 

de procedură civilă, normele legale ce reglementează condițiile de valabilitate și eficacitate ale 

clauzei compromisorii cuprinse atât în actualul, cât și în Codul de procedură civilă anterior, sunt 

norme de drept substanțial, iar în cazul acestora nu este incident principiul aplicării imediate a 

legii noi. De altfel, verificarea valabilității unui convenții prin raportare la dispoziții ulterioare 

constituirii ei ar conduce la încălcarea principiului previzibilității legii.  

În ceea ce privește ineficacitatea convenției arbitrale invocată de reclamantă, pe motivul că 

instituția arbitrală prevăzută în contract nu există, instanța reține că, într-adevăr, părțile au făcut 

referire la Comisia și nu la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de 

Comerț Industrie București. Având însă în vedere regula conform căreia clauzele trebuie 

interpretate în sensul  de a produce un efect, iar nu în acela de a le lipsi de orice efect util și 

constatând că din convenție reiese indubitabil intenția părților de a deduce spre soluționare  

eventualele litigii arbitrajului comercial organizat pe lângă Camera de Comerț Industrie București, 

instanța apreciază că scopul părților a fost de a atribui competența Curții de Arbitraj Comercial 

Internațional de pe lângă Camera de Comerț Industrie București. 

Cu privire la susținerea potrivit căreia clauza compromisorie este nulă deoarece nu 

prevede modalitatea de desemnare a arbitrilor, se reține că aceasta este nefondată întrucât, potrivit 
art. 3431 C.pr.cv, în cuprinsul clauzei compromisorii trebuie să se arate fie numele arbitrilor, fie 

modalitatea de numire a acestora. Or, în convenția cercetată s-a prevăzut expres că litigiile vor fi 

soluționate potrivit regulilor de procedură proprii ale instituției arbitrale, astfel că, fiind vorba de 

un arbitraj instituționalizat, părțile au aderat la regulamentul de organizare a arbitrajului, arbitrii 

urmând a fi desemnați potrivit regulilor de procedură arbitrală ale Curții de arbitraj. 

Va fi înlăturată și susținerea reclamantei conform căreia cererii de chemare în judecată 
întemeiată pe procedura specială a evacuării nu i se aplică clauza compromisorie, întrucât clauza 
arbitrală vorbeşte de litigii fără a face distincţie între procedurile prin care acest litigiu este dedus 
instanţelor de judecată. Aşadar, cu excepţiile prevăzute în mod expres de lege, ceea ce nu este 



cazul, şi acţiunile formulate pe calea procedurii speciale sunt de competenţa instanţelor arbitrale, 
care urmează a face aplicarea propriilor reguli de procedură pentru soluţionarea admisibilităţii şi 
după caz, pe fond, a cererii de evacuare. 

De asemenea, este irelevant faptul că în cadrul unui litigiu anterior, născut din executarea 

aceluiași contract de închiriere, pârâta nu a înțeles să invoce clauza compromisorie în fața 

instanței de judecată, aceasta clauză rămânând valabilă iar partea liberă să o invoce pentru 

soluționarea oricărui alt litigiu ivit din contract, decăderea pârâtei din dreptul de a invoca clauza în 

cauza dedusă judecății operând, potrivit art. 554 alin. 2 lit. a C.pr.cv., doar în situația în care în 
prezentul litigiu pârâta ar fi invocat-o abia ulterior formulării de apărări în fond.   

Prin urmare, față de considerentele expuse anterior, reținând și că toate capetele de 

cererea deduse judecății derivă din contractul de închiriere nr. 9/01.03.2010, în temeiul art. 132 
alin. 1 şi 3 din C.pr.civ., instanţa va admite excepţia de necompetenţă generală invocată de pârâtă 

şi va declina competența de soluționare a cauzei în favoarea Curții de Arbitraj Comercial 
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. 
 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Admite excepţia necompetenţei generale invocată prin întâmpinare. 
Declină competenţa de soluţionare a prezentei cauze privind pe reclamanta SI SRL şi pe 

pârâta CL SRL, în favoarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de 
Comerţ şi Industrie a României. 

Fără cale de atac. 
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.05.2015. 

 


