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    CLAUZĂ COMPROMISORIE 
 

  (1)  Părțile contractante vor depune toate diligențele pentru soluționarea  neînțelegerilor ce se pot 

ivi între ele cu ocazia încheierii, executării, modificării, completării, suspendării, interpretării şi  

încetării prezentului contract, prin mediere.  

 (2) Dacă soluționarea prin procedura medierii nu este posibilă, orice litigiu decurgând din sau în 

legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va 

soluționa prin arbitraj, de către Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și 

Mediere, cu sediul în Mun. Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2, colț, tr. 1, jud. Iași, în 

conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei instituții permanente de arbitraj.  

 (3) Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părților sau, în lipsa 

acestui acord, numirea va fi realizată conform Regulilor de procedură arbitrală ale Tribunalului de 

Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere. Hotărârea arbitrală este definitivă și 

obligatorie. 

 sau 

 (3) Tribunalul arbitral va fi compus din 3 arbitri, câte unul numit de fiecare dintre părți, iar al 

treilea, supraarbitrul, desemnat de cei 2 arbitri, sau, în cazul în care partea nu numește un arbitru ori 

cei 2 arbitri nu se înțeleg asupra persoanei supraarbitrului, numirea va fi realizată conform Regulilor de 

procedură arbitrală ale Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și 

Mediere. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie. 

 (4) Prezenta clauză compromisorie a fost negociată și inserată în prezentul contract în baza art. 

1203 din Codul Civil, art. 549, art. 550 și celelalte prevederi din Codul de procedură civilă privind 

arbitrajul; reprezintă voința părților, exprimată liber, acceptată şi asumată  în mod  expres,  în scris, 

părțile contractante fiind pe deplin edificate asupra procedurii de arbitraj convenită pentru soluționarea 

oricăror neînțelegeri, diferende, litigii etc.  

 (5) Validitatea prezentei clauze compromisorii este independentă de validitatea contractului în 

care a fost înscrisă.  

 (6) În caz de îndoială, clauza compromisorie se interpretează în sensul că se aplică tuturor 

neînțelegerilor care derivă din contractul sau din raportul juridic la care se referă. 
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