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1. Obiectul studiului. Î n ultimul deceniu, frecvent a raporturilor juridice de drept 

internat ional privat a crescut remarcabil. Exista  mai mult i factori care au fa cut ca 

elementul de extraneitate să își piardă caracterul „exotic”1, fiind tot mai des întâlnit în 

raporturile juridice de drept privat.  

Î n primul ra nd, aderarea la Uniunea Europeana  a adus cu sine un fenomen migrat ionist 

al populat iei t a rii noastre. Conform unui studiu Eurostat2, peste 3 milioane de roma ni 

aveau, î n mod oficial, î n 2016, res edint a î ntr-un alt stat al Uniunii Europene. Desigur, 

numa rul real de compatriot i care tra iesc î n afara granit elor este mult mai mare. Chiar 

daca  raporturile juridice î n care aces tia se angreneaza  sunt localizate, de regula , peste 

hotare, unele din efectele juridice se propaga  î n ordinea juridica  roma na . Î n al doilea 

ra nd, Uniunea Europena  a dat nas tere unei piet e interne, fa ra  frontiere, bazat pe 

principiile liberei circulat ii a serviciilor, ma rfurilor, capitalurilor s i persoanelor. 

Profesionis ti din orice colt  al Uniunii Europene pot face comert  î n t ara noastra , fa ra  sa  

fie nevoit i sa  aiba  o prezent a  efectiva  pe teritoriul Roma niei3. În al treilea rând, 

dezvoltarea tehnologică permite ca raporturile juridice cu element de extraneitate să 

ia naștere printr-un simplu click, fără ca subiectul de drept civil să mai fie nevoit să 

traverseze, în mod efectiv, o frontieră. Desigur, acestea sunt doar unele dintre 

transformările juridice, sociale și tehnologice care au dus la multiplicarea relațiilor de 

drept privat cu element de extraneitate. Cauzele sunt numeroase și pot face obiectul 

unei cercetări de sine stătătoare. 

2. Elementul de extraneitate da  nas tere unor situat ii î n care ordinea juridica  roma na  

este confruntata  cu legi s i acte jurisdict ionale din afara acesteia.  

Pe de-o parte, este posibil ca judeca torul roma n sa  fie desemnat de ca tre norma 

conflictuala  sa  act ioneze aplica nd î n mod direct o lege stra ina , atunci ca nd se pune 

problema solut iona rii unui raport juridic cu element de extraneitate. Aceasta  situat ie 

este cunoscuta  sub sintagma de conflict de legi (în spațiu).  

Pe de alta  parte, judeca torul poate fi sesizat cu recunoas terea unor drepturi doba ndite 

î n stra ina tate. Aceasta  situat ie este desemnata  prin sintagma conflict de legi în timp și 

spațiu4. Doctrina distinge î ntre (i) conflicte de legi î n timp s i spat iu î n domeniul 

                                                           
1 “Elementul de extraneitate a încetat demult să mai dea un aspect exotic raportului juridic, el fiind tot mai 

des întâlnit şi punând tot mai mult la încercare „abilitatea" şi perspicacitatea judecătorului naţional.” - D.A. 

Popescu, Este admisibilă recunoașterea în România a unui testament conjunctiv încheiat în străinătate? , 

Pandectele Române, nr. 3/2004, Wolters Kluwer, București, p. 197. 
2 Studiul Eurostat privind migrația și populația migrantă la nivelul UE este disponibil la adresa: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/Migration_and_migrant_population_statistics/ro, 

ultima accesare la 01.10.2018. 
3 „În conformitate cu dispozițiile ce urmează, sunt interzise restricțiile privind libera prestare a serviciilor în 

cadrul Uniunii cu privire la resortisanții statelor membre stabiliți într-un alt stat membru decât cel al 

beneficiarului serviciilor.” – art. 56 TFUE. 
4 D.A. Sitaru, Drept internațional privat, C.H. Beck, București, 2013, p. 120. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/Migration_and_migrant_population_statistics/ro
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dreptului material – cu privire la recunoas terea unui drept subiectiv doba ndit î n 

temeiul unei legi stra ine, respectiv (ii) conflicte de legi î n timp s i spat iu î n domeniul 

dreptului procesual, atunci ca nd se pune problema recunoas terii unei hota ra ri 

judeca tores ti sau arbitrale stra ine5.  

În anumite cazuri, efectele legii ori hotărârii străine sunt intolerabile pentru ordinea 

juridică a statului din care face parte instanța sesizată. Iar pentru a se proteja, statele 

au dezvoltat un concept specific care permite refuzarea acelor consecințe indezirabile. 

Acesta este desemnat terminologic prin sintagmele „ordine publică” sau „ordine publică 

de drept internațional privat”. 

Obiectul cercetării noastre este reprezentat de ordinea publică, în funcția sa de 

instrument specific dreptului internațional privat. 

3. Conform art. 2564 alin. (2) C. civ., ordinea publică de drept internațional privat 

este constituită din principiile fundamentale ale dreptului român și cele ale dreptului 

Uniunii Europene, precum și din drepturile fundamentale ale omului. Ca atare, 

sintagma ordine publică de drept internațional privat are o conotație materială, iar nu 

una funcțională. Aceasta desemnează generic o sumă de principii, de valori, dar nu 

reprezintă un instrument pentru ocrotirea acestora.  

4. Salvgardarea valorilor ce alca tuiesc ordinea publica  de drept internat ional privat 

se realizeaza  cu ajutorul mai multor mecanisme specifice preva zute de lege.  

Î n primul ra nd, instrumentul clasic este reprezentat de excepția de ordine publică în 

dreptul internațional privat.  

Except ia sau rezerva de ordine publica  poate fi definita  ca o institut ie specifica  a 

dreptului internat ional privat, ce permite judeca torului sau autorita t ii publice:  

(i) sa  î nla ture de la aplicare legea stra ina  la care trimit normele conflictuale sau  

(ii) sa  refuze sa  confere efecte depline unor hota ra ri stra ine ori unor situat ii juridice 

create valabil î n stra ina tate,  

deoarece acestea conduc la rezultate de neconceput pentru ordinea juridica  a statului 

din care face parte instant a sau autoritatea publica 6.  

De cele mai multe ori, ocrotirea prerogativelor fundamentale se realizeaza  cu ajutorul 

except iei de ordine publica . Din acest motiv, atent ia noastra , de-a lungul lucra rii, va 

purta cu preca dere asupra acestui mecanism.  

                                                           
5 Ibidem, p. 122. 
6 S. Othenin-Girard, La réserve d’ordre public en droit international privé suisse. Personnes-Famille-

Successions, Schulthess, 2001, p. 7. 
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Î n al doilea ra nd, pe la nga  except ia de ordine publica , avem as a-numitele clauze de 

ordine publică7, institut ie ce intervine î n cazul conflictului de legi î n spat iu.  

Clauzele de ordine publica  sunt o specie de norme conflictuale subsidiare prin care 

legiuitorul exclude intervent ia unei legi stra ine care aduce atingere unei valori 

fundamentale precis indicate de norma . Ele se aplica  ulterior identifica rii legii stra ine 

pentru a react iona fat a  de atingerea adusa  unei anumite valori fundamentale. Spre 

exemplu, art. 2586 alin. (2) C. civ. protejeaza  libertatea de a î ncheia o ca sa torie. 

Conform acestei dispozit ii, o lege stra ina  care prevede un impediment ce aduce 

atingere liberta t ii de a î ncheia o ca sa torie, va fi î nla turata  de la aplicare, atunci ca nd 

unul din sot i este ceta t ean roma n s i ca sa toria se î ncheie î n Roma nia.  

Î n al treilea ra nd, î n procedurile de recunoas tere, valorile de ordine publica  pot fi 

ocrotite prin motive de sine-sta ta toare de refuz al recunoas terii hota ra rii stra ine. Din 

dorint a de a spori protect ia acordata  anumitor valori, legiuitorul reglementeaza  un 

motiv separat de refuz al recunoas terii. Este, spre exemplu, cazul art. 1097 alin. (1) lit. 

f) C. proc. civ., care prevede ca  î nca lcarea dreptului la apa rare poate duce la refuzul 

recunoas terii hota ra rii stra ine. 

As adar, mecanismele de ocrotire a valorilor esent iale ale forului sunt: 

 î n cazul conflictului de legi î n spat iu, except ia de ordine publica  s i clauzele de 

ordine publica ;  

 î n cazul conflictului de legi î n timp s i spat iu, except ia de ordine publica  s i motivele 

distincte (specifice) de refuz al hota ra rii stra ine. 

5. Necesitatea și obiectivele studiului. Un demers de cercetare care vizeaza  

not iunea de ordine publică pare un demers sisific. Fenomen sociologic, evolutiv, 

esent ialmente cultural s i contextual8, ordinea publica  a fost asemuita  unui ”cal 

na ra vas ” care, odata  urcat pe el, nu s tii î ncotro te va duce9. Îar î ncerca rile de a analiza 

ordinea publica  au fost asimilate cu aventurarea î n nisipuri mis ca toare10. Î n doctrina 

franceza , nu mai put in de 50 de definit ii au fost adunate laolalta  î ntr-o impresionanta  

cercetare pe tema ordinii publice11. 

                                                           
7 Această sintagmă este împrumutată din doctrina franceză. A se vedea, e.g., P. Lagarde, Public Policy, î n K. 

Lipstein (ed.), Private International Law, vol. ÎÎÎ, Mohn/Nijhoff, 1994 (reed. 2011), Capitolul 11, p. 24 s i 

urm. 
8 D. Bureau, H. Muir-Watt, Droit international privé, Tome I, Partie générale, P.U.F., 2017, p. 556. 
9 Richardson c. Mellish [1824], 2 Bing 229, parag. 252, disponibil la adresa: http://www.uniset.ca, ultima 

accesare la 18.09.2018. 
10 T. Corthaut, EU ordre public, Kluwer Law Înternational, 2009, p. 1. 
11 D. Boden, L’ordre public: limite et condition de la tolérance. Recherches sur le pluralisme juridique, teza  

dactil., Universite  Panthe on-Sorbonne – Paris Î, 2002, vol Î, parag. 396. 

http://www.uniset.ca/other/css/pdf/130ER294.pdf
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Ra ndurile de mai sus reprezinta  o provocare pentru cerceta torii dreptului, ca reia ne 

propunem sa  î i ra spundem î n prezenta lucrare. Sarcina fundamentala  a celui care î s i 

dedica  viat a s tiint elor umaniste este de a confrunta ceea ce pare arbitrar, anarhic, 

incoerent s i de a î ncerca sa  creeze o anumita  ordine prin efortul sa u12.  

Ne dorim ca, la finalul acestei cercetări, ordinea publică de drept internațional privat 

să nu mai fie considerată „acea fantomă care se ascunde, mereu, în spatele oricărei 

construcţii juridice, ameninţând cu spulberarea tuturor efectelor voite de  cei implicaţi, în 

funcţie de "exigenţa" judecătorului naţional, lăsând la cheremul şi discreţia acestuia 

aprecierea conformităţii efectelor cu principiile generale de drept sau cu cele specifice 

unei anumite instituţii juridice aparţinând forului”13. 

Ca atare, travaliul concretizat î n prezenta lucrare urma res te sa  ofere mai multa  

predictibilitate pentru subiectele de drept ce se angreneaza  î n raporturi juridice cu 

element de extraneitate.  

6. De altfel, nu am identificat, în doctrina de limbă română, nicio monografie dedicată 

ordinii publice de drept internațional privat în ansamblul său. Acesta este golul pe care 

cauta  sa  î l umple lucrarea noastra . 

7. Trebuie avut î n vedere s i contextul î n care redacta m aceasta  lucrare. S tiint a 

dreptului internat ional privat marcheaza  î n prezent o evolut ie s i o dinamica  fa ra  

precedent, reflecta nd specificitatea epocii pe care o tra im, caracterizata  prin 

globalizare, prin preocuparea de instaurare a unui climat de sigurant a , de certitudine 

s i previziune, dar s i de flexibilitate î n circuitul juridic internat ional14.  

Metamorfozele dreptului internat ional privat pot fi evident iate prin î mpletirea naturii 

sale de ramura  interna  de drept cu vocat ia sa universalista , a interesului nat ional cu 

cel european (s i chiar cu cel internat ional), prin tendint a de unificare a normelor 

conflictuale apart ina nd diferitelor materii15.  

8. Asista m la o europenizare a dreptului internat ional privat, iar efervescent a 

normativa  se repercuteaza  s i asupra conceptului de ordine publica  de drept 

internat ional privat16.  

                                                           
12 C. Le vi-Strauss, L’ethnologue est un bricoleur, apud A. Guilmain, Sur les traces du principe de 

proportionnalité: une esquisse généalogique, Revue de Droit de McGill, Vol. 61, No. 1, 2015, p. 93. 
13 D.A. Popescu, op. cit., p. 194. 
14 D.A. Popescu, Itinerarii şi evoluţii în dreptul internaţional privat. Spre un drept internaţional privat 

European, RRDP, nr. 1/2007, Universul Juridic, București, 2007, parag. 2. 
15

 Ibidem. 
16 Dintre regulamentele europene care prevăd excepția de ordine publică, menționăm: 

- Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind 

legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma Î);  
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Aparit ia s i multiplicarea surselor de drept european a avut, fa ra  doar s i poate, 

consecint e substant iale s i procedurale asupra acestui concept.  

Din perspectiva  procedurala , posibilitatea de invoca acest mecanism protectiv a fost 

limitata  sau chiar refuzata  cu totul, din dorint a de a crea un spat iu european de 

libertate, securitate s i justit ie. Dintr-o perspectiva  substant iala , valorile de ordine 

publica  nu mai reprezinta  un triumf al nat ionalismului asupra internat ionalismului. 

Ordinea publica  devine chiar un factor de unificare, printr-o corelare a cont inutului 

valorilor fundamentale ale ordinilor juridice europene. Statele membre î s i niveleaza  

regulile conflictuale, normele materiale s i, uneori, valorile fundamentale. Normele 

adoptate la nivel european vin sa  remodeleze concept iile sociale ale statelor membre.  

Ca atare, necesitatea studiului rezulta  nu doar din absent a unei monografii dedicate 

subiectului nostru, ci s i din efervescent a normativa  s i jurisprudent iala  ce a avut ample 

consecint e asupra conceptului de ordine publica  specifica  dreptului internat ional 

privat. Chiar daca  ar fi existat o monografie, o noua  lucrare s-ar fi impus î n 

considerarea provoca rilor actuale ale dreptului internat ional privat.  

9. Structura lucrării. Pentru a duce la bun sfa rs it o incursiune s tiint ifica  ampla , fa ra  

a pierde din vedere anumite destinat ii esent iale, se impune sa  stabilim cu rigurozitate 

itinerariul17. Lucrarea este divizata  î n trei pa rt i, fiecare dintre acestea fiind î mpa rt ita  

î n capitole, sect iuni s i subsect iuni. 

Partea I, intitulata  sugestiv „Considerații generale privind ordinea publică în dreptul 

internațional privat”, este dedicata  unei analize de ansamblu asupra conceptului de 

ordine publica  î n dreptul internat ional privat. 

                                                                                                                                                                                     
- Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European s i al Consiliului din 11 iulie 2007 

privind legea aplicabila  obligat iilor necontractuale (Roma ÎÎ);  

- Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei 

forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp; 

- Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European s i al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 

competent a, legea aplicabila , recunoas terea s i executarea hota ra rilor judeca tores ti s i acceptarea s i 

executarea actelor autentice î n materie de succesiuni s i privind crearea unui certificat european de 

mos tenitor; 

- Regulamentul nr. 848/2015 al Parlamentului European s i al Consiliului din 20 mai 2015 privind 

procedurile de insolvent a ; 

- Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 

privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială; 

- Regulamentul nr. 1103/2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul 

competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia 

regimurilor matrimoniale; 

- Regulamentul nr. 1104/2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul 

competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia 

efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.  
17 T. Corthaut, op. cit., p. 3. 
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Capitolul I abordeaza  din punct de vedere istoric institut ia, ara ta nd succint care a fost 

procesul configura rii ordinii publice ca un instrument de protect ie fat a  de o lege sau 

hota ra re stra ina , ata t la nivel european, ca t s i la nivel nat ional. 

Capitolul II este dedicat cont inutului ordinii publice. Î n acest context, subliniem ca  

pleca m la drum accepta nd faptul ca  ordinea publica  are un cont inut nedeterminat s i 

nedeterminabil18. O definit ie legala  imprecisa , ce enumera  cazurile î n care ordinea 

publica  este afectata , va fi rapid depa s ita  de perpetua evolut ie a concept iilor sociale s i 

morale ale forului s i va fi, astfel, sortita  es ecului.  

As a cum arata  P. Lagarde, definirea ordinii publice este o falsa  problema , singurul 

punct relevant fiind funct ia pe care acest concept o î ndeplines te19. Motiv pentru care 

vom aborda cont inutul ordinii publice dintr-o perspectiva  funct ionala . Astfel, vom 

î ncerca sa  stabilim care sunt elementele prin raportare la care se apreciaza  

compatibilitatea legii ori hota ra rii stra ine cu ordinea juridica  a forului.  

Apoi, vom ca uta sa  imobiliza m ordinea publica  dintr-o perspectiva  temporala  s i 

spat iala . Astfel, ne propunem, pe de-o parte, sa  stabilim care este momentul la care 

trebuie apreciat cont inutul ordinii publice. Pe de alta  parte, obiectivul nostru este de a 

evalua rolul influent elor externe (Uniunea Europeana  s i Consiliul Europei) asupra 

ordinii publice de drept internat ional privat. Î n acest fel, vom putea stabili î n ce 

ma sura  cont inutul ordinii publice este unul specific nat ional, as a cum tradit ional se 

afirma  î n doctrina 20. 

Capitolul III al primei pa rt i urma res te sa  î nla ture confuziile terminologice s i 

conceptuale. Astfel, vom realiza o distinct ie î ntre ordinea publica  de drept 

internat ional privat s i alte instrumente desemnate prin sintagma „ordine publică”, 

Subsecvent, vom î ncerca sa  identifica m o alternativa  terminologica , apta  sa  î nla ture 

echivocul s i neclarita t ile. 

Î n Capitolul IV, vom î ncerca sa  surprindem reperele generale privind intervent ia 

mecanismelor de ocrotire a ordinii publice î n dreptul internat ional privat. O î ncadrare 

clara  a mecanismelor de ordine publica  (s i, mai ales, a except iei de ordine publica ) este 

necesara  pentru a evita o extindere nepermisa  a sferei de act iune a ordinii publice de 

drept internat ional privat. Ca atare, analiza noastra  va fi efectuata  lua nd î n considerare 

necesitatea ca ordinea publica  de drept internat ional privat sa  intervina  doar î n 

circumstant e aparte. Sau, altfel spus, vom ca uta sa  identifica m repere care sa  tinda  la 

pa strarea caracterului de instrument except ional al ordinii publice. Nutrim sperant a ca  

metodologia pe care o propunem va avea un impact pozitiv asupra practicii judiciare, 

                                                           
18 S. Othenin-Girard, op. cit., p. 8. 
19 P. Lagarde, Recherches sur l’ordre public en droit international privé, Bibliothe que de droit prive , LGDJ, 

Paris, 1959, p. 177. 
20 D.A. Sitaru, op. cit., p. 102. 
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cu consecint a diminua rii criticilor determinate de incertitudinea ce î nva luie conceptul 

de ordine publica  internat ionala 21. 

Partea a II-a este dedicata  mecanismelor de ocrotire a ordinii publice î n cazul 

conflictului de legi î n spat iu. Îpoteza de lucru este as adar aceea ca  raportul juridic cu 

element de extraneitate este dedus spre solut ionare instant elor roma ne, acestea 

urma nd a efectua un rat ionament specific dreptului internat ional privat pentru a 

identifica normele materiale care vor ca rmui fondul raportului juridic.  

Capitolele I-IV se concentreaza  asupra rezervei de ordine publica  î n cazul conflictului 

de legi. Adica  asupra acelor situat ii î n care except ia de ordine publica  determina  

refuzul aplica rii unei legi stra ine. 

Î n Capitolul I, vom î ncerca sa  ilustra m un tablou ca t mai complet al mecanismului 

except iei de ordine publica  î n conflictul de legi î n spat iu. Vom î ncepe cu analiza 

reglementa rii except iei, î n dreptul nat ional, european s i internat ional. Apoi, vom 

î ncerca sa  clarifica m regimul de invocare a except iei de ordine publica , pentru ca 

ulterior sa  cerceta m particularita t ile metodologiei pe care am prezentat-o î n prima 

parte a lucra rii. Nu î n ultimul ra nd, ne propunem sa  examina m efectele except iei de 

ordine publica . 

Î n Capitolul II, vom ca uta sa  analiza m relat ia dintre rezerva de ordine publica  s i 

protect ia drepturilor fundamentale reglementate de Convent ia Europeana  a 

Drepturilor Omului. Vom ca uta sa  vedem î n ce ma sura  except ia de ordine publica  

poate ocroti î n mod corespunza tor drepturile fundamentale ale omului.  

Î n Capitolul III, vom proceda la mai multe delimita ri conceptuale î ntre rezerva de 

ordine publica  s i alte mecanisme asema na toare, pentru a clarifica poziția acestei 

instituții în tabloul instrumentelor de drept internațional privat. 

În Capitolul IV, vom face o analiză a jurisprudenței, pentru a extrage anumite  repere 

privind cazurile în care excepția de ordine publică ar putea interveni în practică.  

Î n Capitolul V vom studia clauzele speciale de ordine publica . După mai multe remarci 

cu titlu general asupra configurației, avantajelor și dezavantajelor clauzelor de ordine 

publică, vom plasa această instituție în tabloul instituțiilor de drept internațional 

privat. După care vom vedea particularitățile metodologiei în trei pași prezentate în 

prima parte a lucrării și vom examina mai multe clauze de ordine publică din dreptul 

pozitiv. 

Părțile III-IV sunt dedicate ordinii publice de drept internat ional î n procedurile de 

recunoas tere a unor hota ra ri judeca tores ti sau arbitrale stra ine. Prin ipoteza , o 

                                                           
21 A. Mills, The Dimensions of Public Policy in Private International Law, JPÎL, Vol. 4, No. 2, DOÎ: 

10.1080/17536235.2008.11424339, pp. 203-204. 
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hota ra re judeca toreasca  sau arbitrala  a fost pronunt ata  î n stra ina tate, iar judeca torul 

roma n este sesizat cu recunoas terea sau cu î ncuviint area executa rii sale.  

Partea III se concentreaza  asupra procedurilor î n care se cere recunoas terea sau 

executarea unor hota ra ri judecătorești pronunt ate î n stra ina tate. 

Î n Capitolul I, ne vom dedica atent ia asupra mecanismului except iei  de ordine publica  

î n procedurile de recunoas tere s i executare a unor hota ra ri judeca tores ti stra ine. Vom 

î ncepe cu analiza reglementa rii except iei, î n dreptul nat ional, european s i 

internat ional. Apoi, vom analiza regimul procesual al aplica rii except iei de ordine 

publica  î n procedurile de recunoas tere. Dupa  aceea, vom ilustra particularitățile 

metodologiei pe care judecătorul trebuie să o urmeze pentru a decide dacă se impune 

sau nu aplicarea rezervei de ordine publică. Nu în ultimul rând, vom studia efectele pe 

care le atrage utilizarea excepției de ordine publică în conflictul de legi în timp și 

spațiu. 

Î n Capitolul II, vom analiza caracteristicile except iei de ordine publica  î n contextul 

regulamentelor europene care preva d acest mecanism, pentru ca ulterior, î n Capitolul 

III, sa  trecem except ia de ordine publica  prin filtrul exigent elor Convent iei Europene a 

Drepturilor Omului. 

Capitolul IV va fi dedicat altor mecanisme de ocrotire a valorilor de ordine publica  î n 

procedurile de recunoas tere, adica  motivelor speciale de refuz al recunoas terii ori 

executa rii. 

În ultimele două capitole, vom analiza reperele pe care ni le oferă jurisprudența, atât în 

ceea ce privește ordinea publică de drept internațional privat în materie procedurală 

(Capitolul V), cât și în materie substanțială (Capitolul VI). Delimitarea ordine publică 

procedurală – ordine publică substanțială are, mai degrabă, o utilitate teoretică, de 

sistematizare a materiei. Cele două ramuri ale ordinii publice nu au regimuri juridice 

diferite, ele reprezintă două fațete ale aceleiași monede și, în practică, sunt uneori puse 

în aplicare în tandem.  

Partea IV este dedicata  ordinii publice î n procedurile de recunoas tere s i executare a 

unor hota ra ri arbitrale stra ine. 

În Capitolul I, vom analiza minuțios mecanismul excepției de ordine publică în 

procedurile de recunoaștere ori de încuviințare a executării unei hotărâri arbitrale 

străine.  

În Capitolul II, vom examina jurisprudența națională și a altor state europene, 

relevantă în materia coliziunii dintre efectele deciziei arbitrale străine și principiile 

fundamentale ale forului. Vom avea în vedere reperele pe care ni le oferă cazuistica 
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instanțelor, atât în ceea ce privește ordinea publică procedurală, cât și referitor la 

valorile de ordine publică substanțială.  

În fine, în Capitolul III al acestei părți, vom aborda coliziunea dintre arbitrajul 

internațional și procedura insolvenței. Mai concret, vom încerca să stabilim în ce 

situații ar putea fi invocată excepția de ordine publică pentru a refuza recunoașterea 

hotărârii arbitrale străine, în contextul deschiderii procedurii insolvenței față de 

debitorul hotărârii arbitrale. 

Finalul lucra rii este dedicat, î n mod natural, concluziilor. O asemenea sect iune ne 

permite sa  facem o retrospectiva  asupra celor prezentate î n cele trei pa rt i principale 

ale lucra rii s i sa  evalua m î n ce ma sura  ne-am atins obiectivele cerceta rii. 


