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CUVÂNT ÎNAINTE

Lucrarea Manual de Interpretare şi Aplicare a Convenţiei de la
Viena privind Vânzarea Internaţională, astfel cum rezultă din titlu,
reprezintă un studiu asupra interpretării şi aplicării acestui tratat
internaţional, destinat cu precădere studenţilor interesaţi de materia
dreptului comerţului internaţional. Aceasta a fost elaborată cu contribuţia
apropiatului profesor universitar doctor Mihai Şandru, a Hildei Şumălan,
precum şi a mea.
Cercetarea a fost sprijinită de Cercul Ius Iuventutis, membrii acestuia
fiind reuniţi în jurul unei cauze comune, anume dorinţa cunoaşterii
domeniului şi participarea la concursul studenţesc de arbitraj comercial
internaţional de la Viena: Laurenţiu Bucur, Diana Chibulcutean,
Patricia-Ştefania Crişan, Iulia Diana David, Robert Gilyen, Alex Suciu,
Andreea Ruxana Greblă, Andrei Mariş, Maria Andreea Moldovan, Raul
Miron, Cristina Nicolaescu.
Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare
internaţională de mărfuri reprezintă principala reglementare în materia
adoptării normelor uniforme aplicabile contractelor de vânzare-cumpărare
internaţionale de mărfuri. În prezent 84 de state au aderat la respectiva
convenţie, printre care şi România, care a aderat în anul 1991.
În prima parte a acestei lucrări se analizează recepţiunea Convenţiei
Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de
către instanţele din România prin prisma jurisprudenţei recente – hotărâri
11

arbitrale şi judecătoreşti – atât din perspectiva domeniului personal, cât şi
material al Convenţiei.
În cea de a doua parte a acestei lucrări ce se doreşte a fi un manual
care să faciliteze înţelegerea uşoară a fiecărui articol al convenţiei, au fost
elaborate diferite comentarii. Mai mult decât atât au fost extrase atât idei
principale cât şi întrebări pentru fiecare articol în parte, metodă care
uşurează munca studenţilor de asimilare a conceptelor.
În ultima parte a manualului se regăsesc elemente de sinteză a
CVIM, care sunt foarte utile pentru cei care prezintă interes în înţelegerea
aprofundată a interpretării şi aplicării convenţiei, dar şi pentru profesori
atunci când sunt interesaţi să testeze studenţii prin raportare la subiecte.
Îmi este tare plăcut să scriu aceste rânduri gândindu-mă la aceea că
am reuşit împreună cu cercetători proaspăt iniţiaţi în domeniu să elaborăm
această lucrare, care va fi utilă atât celor care se apleacă asupra domeniului
vânzării internaţionale de mărfuri, fie pe băncile universităţii, fie pe acelea
ale instanţelor ori completelor arbitrale. În acest fel îmi exprim şi
gratitudinea faţă de colaborarea fructuoasă pe care am avut-o în special cu
profesorul Mihai Şandru şi cu Iulia David în cadrul concursurilor de
pledoarii tematice desfăşurate la Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureş,
în primăverile ultimilor ani.
Dr. Nicolae-Dragoş Ploeşteanu
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PARTEA I.
CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND
RECEPŢIUNEA CONVENŢIEI NAŢIUNILOR UNITE
ASUPRA CONTRACTELOR DE MĂRFURI ÎN
ROMÂNIA. EXPERIENŢE ŞI DIFICULTĂŢI.
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru1

1. Precizări prealabile
În anul 1991 România a aderat la Convenţia Naţiunilor Unite asupra
contractelor de vânzare internaţională de mărfuri (CVIM), convenţie care,
pentru România, a intrat în vigoare un an mai târziu.2 Jurisprudenţa
românească în materie nu a beneficiat de un examen critic, fiind publicate
câteva hotărâri arbitrale. Acest material îşi propune să evalueze stadiul în
1

Cercetător ştiinţific gr. II, coordonatorul Centrului de Studii de Drept European
(CSDE) din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al
Academiei Române; Prof. univ. dr. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” şi
Universitatea din Bucureşti; mihai.sandru@csde.ro. Raportul naţional a fost pregătit pentru
Conferinţa internaţională „35 Years of CISG – Present Experiences and Future Challenges”
organizată de UNCITRAL şi Universitatea din Zagreb – Facultatea de Drept, 2 decembrie
2015, Zagreb. Mulţumesc editurilor Wolters Kluwer România (idrept.ro) şi C. H. Beck
(Legalis.ro) pentru accesul la softurile legislative. 35 Years of CISG – Present Experiences
and Future Challenges - National report: Romania; Reporter: Daniel-Mihail Şandru, p.
365-386 în volumul Hrjove Sikirić, Tomislav Jakšić, Antum Bilić (eds.), International
conference: 35 years of CISG - present experiences and future challenges organized by the
UNCITRAL Secretariat and the Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, December
1-2, 2015 [conference materials], Publisher Faculty of Law, University of Zagreb and
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Viena, 2016. O
parte a acestui material a beneficiat de sugestiile participanţilor la Conferinţa naţională
„Arbitrajul de drept privat în context european”, ed. a II-a, Bucureşti, 8 decembrie 2015,
conferinţa susţinută fiind publicată parţial în Revista română de dreptul afacerilor, nr.
1/2016, p. 97-105. Totodată, o formă a materialului a fost publicată în Revista română de
arbitraj, nr. 4/2017.
2
Legea nr. 24 din 6 martie 1991 pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor
Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri publicată în Monitorul
Oficial nr. 54 din 19 martie 1991. Pentru România, CVIM a intrat în vigoare la data de 1
iunie 1992.
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care se află interpretarea CVIM în România. Curtea de Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
(prescurtat în continuare CAB) este principalul furnizor de aplicare şi
interpretare al Convenţiei de la Viena. Această instanţă arbitrală citează
uneori în sentinţele sale lucrări ştiinţifice şi jurisprudenţă; în particular, în
privinţa hotărârilor analizate în prezentul articol nu am regăsit astfel de
trimiteri.3
Practica introducerii regulilor CVIM în contracte de către societăţi
cu sediul în România este diferită, în funcţie de tipul de contract sau
mecanism contractual negociat de părţi. Pe de o parte, în mod uzual, părţile
utilizează norma de trimitere la Convenţia de la Viena şi nu la legea română
de ratificare. Pe de altă parte, în contracte complexe de investiţii, în care ar
fi fost aplicabilă CVIM, în cele mai multe situaţii, investitorii străini,
susţinuţi de instituţiile finanţatoare, au refuzat negocierea unor clauze care
să includă trimiteri la CVIM, solicitând excluderea aplicării acesteia (au
negociat introducerea în contract a legii engleze şi a arbitrajului la Londra;
rata de eşec a fost 70-80% pentru motivul principal al neînţelegerii cu
privire la legea aplicabilă).
2. CVIM şi instanţele jurisdicţionale
În România nu există posibilitatea realizării sau solicitării unor
statistici cu privire la obiectul acţiunilor, mai precis situaţiile în care obiectul
litigiului ar fi un contract internaţional de vânzare. În privinţa litigiilor
arbitrale soluţionate de CAB, CVIM a făcut obiectul a 40 de dosare din anul
2000 şi până în prezent, dar nu întotdeauna cum vom arăta în unele din
secţiuni a fost aplicabilă (de exemplu, a intervenit perimarea) sau nu a fost
temeiul juridic principal în baza căruia s-a soluţionat cauza. Hotărârile
instanţelor pot fi consultate folosind baza de date Jurindex4 sau din
decembrie 2015, ROLII.5 De asemenea, multe dintre instanţele de judecată
3

CAB, Sentinţa arbitrală nr. 258/2006, nepublicată.
Jurindex este un serviciul aflat sub egida Consiliului Superior al Magistraturii şi
cuprinde hotărâri ale instanţelor naţionale disponibil la adresa web http://www.
jurisprudenta.org. Anonimizarea automată conduce uneori chiar la anonimizarea cuvântului
„Viena” din hotărârile „publicate”. Proiectul pare să fie abandonat în 2010 şi să se refere
doar la perioada 2008-2010. Cu toate acestea prezintă avantaj numărul unic jurindex, prin
care să fie identificată respectiva hotărâre (http://www.jurisprudenta.org/ajutor.aspx). În
prezentul material am utilizat aproximativ 20 de hotărâri jurindex, majoritatea găsite după
ce le-am identificat în cele două baze de date- idrept.ro şi legalis şi alte 10 hotărâri din
ROLII.
5
www.rolii.ro – acest site funcţionează sub egida Institutul Român pentru
Informaţii Juridice – Romanian Legal Information Institute ROLII.
4
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au secţiune specială dedicată jurisprudenţei proprii pe site-ul Ministerului
Justiţiei - portalul instanţelor de judecată.6 Ambele surse sunt greu de
utilizat din perspectiva motoarelor de căutare. Se adaugă de asemenea baze
de date ale unor edituri sau soft-uri legislative – care includ şi (majoritatea)
hotărârilor publicate pe cele două surse oficiale prezentate anterior.
3. Domeniul personal de aplicare al CVIM
3.1. Tipologii în aplicarea CVIM
Aplicarea CVIM din punctul de vedere ratione personae este
realizată în faţa instanţelor arbitrale fie prin trimitere la normele conflictuale
de drept internaţional privat (Art. 1 alin. 1 lit. b) fie prin aplicarea
Convenţiei în temeiul Art. 1 alin. 1 lit. a. În raporturi comerciale
internaţionale stabilite între o societate din România şi o alta străină, în care
legea aplicabilă, potrivit contractului era legea română se face trimitere la
CVIM ca fiind dreptul românesc în materie de vânzare,7 iar în alte cauze se
menţionează că CVIM este dreptul românesc în materie de vânzare
internaţională.8
Într-o situaţie, CVIM devine lex mercatoria, tribunalul arbitral
menţionând că este aplicabilă întrucât este principala reglementare în
materie:
„Tribunalul arbitral o apreciază ca fiind aplicabilă şi contractelor ce
formează obiectul cauzei de faţă, ca principală reglementare internaţională
în această materie”9.
3.1.1. CVIM se aplică în temeiul Art. 1 alin. 1 lit. a, dar fără a discuta in
terminis cu privire la aplicarea căilor complementare prevăzute de alin. 1 al
Art. 1. CVIM a fost aplicată în litigiile soluţionate de instanţele arbitrale ca
6

Portalul instanţelor de judecată http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx
Astfel, potrivit Sentinţei arbitrale CAB nr. 68/2004, (nepublicată) instanţa
subliniază că având în vedere „dispoziţiile Art. 53 şi urm. din Convenţia de la Viena din
1980 privind vânzarea internaţională de mărfuri, la care România a aderat şi constituie
dreptul românesc al vânzării-cumpărării, urmează ca pârâta să fie obligată la plata sumei de
(...) cu titlu de rest de preţ”.
8
„În atare situaţie, văzând şi dispoziţiile Art. 64 din Convenţia de la Viena privind
vânzarea internaţională de mărfuri, convenţie care constituie dreptul românesc al vânzării
internaţionale, urmează ca pârâta să fie obligată la plata sumei de (...) cu titlu de preţ.”
CAB, Sentinţa arbitrală 28/2003, 52/2003, iar cu referire la Art. 53 şi urm: Sentinţa
arbitrală nr. 201/2003, 230/2003, 26/2004, 67/2004, 207/2004, 325/2004; 330/2004 Art. 54
şi urm. –Sentinţa arbitrală nr. 160/2003 Art. 59 CVIM: Sentinţa arbitrală nr. 73/2003,
Sentinţa arbitrală nr. 242/2004, nepublicate.
9
CAB, Sentinţa arbitrală nr. 33/2004, nepublicată.
7
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„lex contractus”, „lex causae” respectiv „dreptul român al
vânzării-cumpărării internaţionale”10; alteori ne aflăm, din punctul de vedere
al instanţei arbitrale, în faţa „lex mercatoria”.11
Într-o hotărâre arbitrală s-a reţinut că respectivului „Contract litigios
îi sunt aplicabile „regulamentele şi legile României, (...) prevederile Codului
comercial român, alte prevederi legale, INCOTERMS 2000, etc., (...) Art.
1302 Cod civil” (punctul 4.3.). Prin Legea nr. 24/6 martie 1991, publicată în
Monitorul Oficial, partea I, nr. 54/19 martie 1991, România a aderat la
Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de
mărfuri, Viena, 1980. Întrucât acest document internaţional reprezintă o
componentă a sistemului român de drept, soluţionarea prezentului litigiu se
va efectua şi prin raportare la prevederile Convenţiei de la Viena, 1980.”12
Hotărârea a fost desfiinţată prin admiterea acţiunii în anulare. În
decizia sa, prin care menţine hotărârea instanţei care a hotărât în fond, ICCJ
a arătat, de asemenea fără să analizeze ambele ipoteze ale Art. 1 alin 1 din
Convenţia de la Viena:
„În ceea ce priveşte Convenţia de la Viena adoptată de România
prin Legea nr. 24/1991 pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor
Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri, instanţa de
fond a reţinut în primul rând că dispoziţiile acesteia nu au aplicabilitate în
cauză deoarece această convenţie se aplică contractelor de vânzare
internaţională de mărfuri între părţi care îşi au sediul în state diferite, ceea ce
nu este cazul de faţă, iar în al doilea rând prin legea de aderare nu s-au
abrogat dispoziţii ale Codului Comercial.”13
3.1.2. Extinderea aplicării Convenţiei ratione personae se poate face în
condiţiile în care normele de drept internaţional privat fac posibilă aplicarea
legii unui stat contractant. De exemplu, într-o cauză în care părţile aveau
sediile în România (contractant) şi Bahamas (necontractant) a fost aplicat
Art. 53 CVIM. Instanţa arbitrală a determinat legea aplicabilă în baza

10

CAB, Sentinţa arbitrală nr. 48/25 martie 2003, nepublicată, precum şi cauzele
menţionate la notele de subsol 7 şi 8 din prezentul material. Cu privire la lex contractus,
într-o sentinţă arbitrală (CAB, nr. 137/2011, nepublicată) a reţinut că „tribunalul arbitral
reţine că nu sunt întrunite cerinţele cumulative ale răspunderii civile contractuale, dar nici
condiţiile din Art. 63 şi 74 din Convenţia de la Viena privind vânzarea comercială
internaţională de mărfuri”, deşi dispoziţiile CVIM privesc tot răspunderea contractuală.
11
A se vedea cauzele enumerate la nota de subsol 8.
12
CAB, Sentinţa arbitrală nr. 191/2010, nepublicată.
13
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia II civilă, nr. 4183 din 25 octombrie 2012,
Legalis.
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