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CUVÂNT INTRODUCTIV

 Camera de Comerţ și Industrie Ro-
mâno-Germană (AHK România), 
înfi inţată la 5 septembrie 2002, 

este reprezentanţa ofi cială a economi-
ei germane în România. De atunci este 
un actor central în relaţiile economice 
dintre cele două ţări și parti cipă acti v 
la dezvoltarea acestora. Cu cei peste 
500 de membri ai săi, societăţi româ-
nești  și germane, AHK România este 
cea mai mare asociere economică bi-
laterală din România.

Membrii Camerei şi-au exprimat 
din ce în ce mai pronunţat preocupa-
rea pentru o mai mare securitate ju-
ridică în mediul economic românesc. 
Aceasta se putea reflecta şi printr-o 
alternativă la instanţele judecătoreşti 
de stat şi la insti tuţiile de arbitraj deja 
existente pentru soluţionarea liti giilor 
de ordin economic. Astf el s-a consti -
tuit Curtea Permanentă de Arbitraj de 
pe lângă Camera de Comerţ și Indus-
trie Româno-Germană. 

Având un regulament care și-a do-
vedit efi cienţa la nivel internaţional, o 
listă de arbitri cu experienţă în dome-
niul arbitrajului – listă ce nu este însă 
obligatorie pentru părţi -, precum și o 
administrare efi cientă, Curtea de Ar-
bitraj de pe lângă Camera de Comerţ 
și Industrie Româno-Germană este în 
măsură să soluţioneze liti giile, emi-
ţând o hotărâre cu aceeași valoare 

ca orice altă decizie judecătorească a 
instanţelor de stat. Tribunalul arbitral 
consti tuit este obligat la imparţialita-
te, independenţă și confi denţialita-
te, lasă părţilor libertatea de a alege 
jurisdicţia şi limba în care doresc să 
se judece părţile şi tranșează liti giile 
în mod efi cace și la costuri reduse. 
Oferta Curţii de Arbitraj de pe lângă 
Camera de Comerţ și Industrie Româ-
no-Germană nu se adresează doar 
justi ţiabililor din România și Germa-
nia, ci și celor din alte ţări. Acordul 
părţilor de a soluţiona liti giile prin ar-
bitraj exclude implicarea instanţelor 
de stat. Regulamentul Curţii de Arbi-
traj are prioritate în faţa prevederilor 
naţionale de procedură civilă, dacă 
acestea nu sunt imperati ve.

Dorim ca prezenta broșură să ofere 
un  acces facil părţilor și împuternici-
ţilor acestora la procedura arbitrală a 
Curţii noastre de Arbitraj, dar și la pre-
vederile legale cele mai importante 
pentru arbitraj, conţinute de legislaţia 
românească și care completează obli-
gatoriu sau în subsidiar Regulamentul.

Prof. Dr. CLAUS KÖHLER, 
Președinte Curtea Permanentă 
de Arbitraj de pe lângă 
AHK România
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 Începând cu 2002, anul înfi inţării 
sale, Camera de Comerţ și Industrie 
Româno-Germană (AHK România) 

consti tuie un pilon central al relaţiilor 
economice bilaterale româno-germa-
ne. Platf orma de networking oferită 
are scopul de a iniţia și dezvolta relaţii 
economice între societăţi comerciale 
din ambele ţări. Reţeaua Camerelor 
de Comerţ și Industrie Germane din 
străinătate (AHK) reprezintă un ele-
ment strategic în promovarea Ger-
maniei pe plan extern. Există 130 
de AHK-uri în 90 de ţări din întreaga 
lume. AHK-urile și Camerele de Co-
merţ și Industrie din Germania (IHK) 
sunt patronate de Uniunea Camerelor 
de Comerţ și Industrie din Germania 
din Berlin (DIHK).

AHK-urile sunt organizaţii cu ră-
dăcini puternice în sistemul cameral 
german, care și-au dovedit efi cienţa 
în decursul deceniilor și benefi ciază de 
know-how acumulat la nivel mondial. 
În același spirit, AHK România, cea mai 
mare Cameră bilaterală din România, 
reprezintă o garanţie a calităţii și are o 
reputaţie ireproșabilă atât în Germa-
nia cât și în România. Calitatea se re-
fl ectă și în serviciile și numeroasele ac-
ti vităţi pe care Camera le desfășoară. 
Acestea se ridică la nivelul cerinţelor 
membrilor AHK România, întreprin-
deri mici și mijlocii, dar și lideri mondi-
ali, fi rme românești  și germane.

Înfi inţată în 2011, Curtea Perma-
nentă de Arbitraj de pe lângă AHK Ro-
mânia conti nuă aceeași tradiţie. Prin 
structura onorariului se adresează fi r-
melor mici și mijlocii. Prin structura sa 
organizatorică necomplicată, prin căi 
de comunicare rapide și transparente 
cât și prin fl exibilitate, Curtea de Arbi-
traj de pe lângă AHK România reduce 
considerabil efortul părţilor implicate 
și durata procesului arbitral.

Principiile de funcţionare ale Curţii 
Permanente de Arbitraj de pe lângă 
AHK România se ghidează după stan-
dardele de calitate ale Camerei de 
Comerţ Româno-Germane și insufl ă 
aceeași credibilitate. Aceste valori se 
transpun și în îndeplinirea fără compro-
misuri a principiilor procedurii arbitra-
le, cum ar fi  garantarea dreptului de a fi  
audiat și independenţa și imparţialita-
tea arbitrilor care soluţionează liti giile.

Sperăm ca această publicaţie să 
vă fi e uti lă și că v-am captat interesul 
pentru serviciile Curţii Permanente de 
Arbitraj de pe lângă AHK România. 

SEBASTIAN METZ
Director General și 
Membru în Consiliul Director 
AHK România
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II
Arbitrajul insti tuţional 

în România- 
de la tradiţie către 

modernitate
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ARBITRAJUL INSTITUŢIONAL ÎN ROMÂNIA

 Arbitrajul, alternati va la justi ţia sta-
tală, reprezintă o modalitate de 
soluţionare a liti giilor devenită 

de ja obișnuită pentru mediul de afaceri, 
în special în cazul liti giilor internaţionale. 
Fundamentul soluţionării liti giilor prin 
arbitraj îl reprezintă convenţia arbitrală, 
expresie a libertăţii de voinţă a părţilor 
legate printr-un contract, care au facul-
tatea de a sti pula clauza compromisorie 
în contractul pe care îl încheie  (sau care 
pot încheia un compromis, adică un act 
separat de contract cu privire la soluţio-
narea liti giului arbitral) și care astf el dis-
pun de dreptul de a alege insti tuţia arbi-
trală căreia să îi încredinţeze liti giul spre 
soluţionare. Arbitrajul poate fi  insti tuţio-
nal (când este organizat conform reguli-
lor unei anumite insti tuţii arbitrale, mai 
exact, ale unei curţi arbitrale) sau ad-hoc 
(când părţile sunt cele care stabilesc re-
gulile proprii de soluţionare aplicabile 
liti giului arbitral, în afara unui cadru in-
sti tuţional). În funcţie de complexitatea 
și de specifi cul lor, liti giile arbitrale sunt 
administrate de insti tuţii arbitrale care 
sunt înfi inţate și organizate cu precăde-
re de camerele de comerţ sau de afaceri 
în foarte multe jurisdicţii din lume, fi ind 
de esenţa arbitrajului insti tuţional carac-
terul independent al curţilor de arbitraj 
faţă de insti tuţia care le-a creat. Legisla-
ţiile naţionale prevăd, în majoritatea lor, 
regulile de bază aplicabile în cazul unui 
liti giu arbitral, de la care regulile proprii 

ale insti tuţiilor arbitrale pot să deroge, 
insti tuind un cadru procedural cât mai 
adecvat cu natura și cu specifi cul liti giilor 
gesti onate de insti tuţia arbitrală. Există 
peste 1200 de insti tuţii arbitrale în lume 
care oferă servicii de administrare din 
ce în ce mai diversifi cate privind solu-
ţionarea liti giilor arbitrale în funcţie de 
ramura economică cu care contractul ce 
conţine clauza arbitrală are legatura cea 
mai strânsă sau de alte criterii specifi ce 
preponderente raportate la părţile în li-
ti giu sau/și la obiectul liti giului. 

Avantajul soluţionării unui liti giu 
prin arbitraj insti tuţional se defi neș-
te, în principal, prin existenţa unei curţi 
arbi trale operaţionale capabile să ad-
ministreze liti giul dintre părţi cu cele-
ritate și cu profesionalism, pe temeiul 
unor reguli de procedură proprii ale in-
sti tuţiei arbitrale în cauză, prin punerea 
la dispoziţia părţilor a unei liste cu ar-
bitri competenţi, specializaţi în diferite 
domenii de drept și economice dintre 
care părţile să poată alege, ca și prin in-
sti tuirea unor costuri (taxe) arbitrale cât 
mai acceptabile pentru părţile în liti giu. 
Alegerea unei anumite insti tuţii arbitra-

CRISTIANA I. STOICA, 
Doctor în Drept 
Profesor asociat Facultatea de 
Drept, Universitatea București 
Partener Fondator Stoica și Asociaţii
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le de către părţi pentru soluţionarea li-
ti giilor ivite pe temeiul contractului în-
cheiat de acestea înseamnă aderarea la 
regulile proprii ale acelei insti tuţii, ele 
având dreptul de a insera în contract 
clauza arbitrală recomandată de acea 
insti tuţie. Părţile au însă datoria de a 
se informa, anterior redactării clauzei 
compromisorii sau al încheierii com-
promisului despre insti tuţia arbitrală și 
despre regulile acesteia, bunul renume 
al insti tuţiei fi ind întemeiat în principal 
pe competenţa, pe experienţa, pe inde-
pendenţa și pe imparţialitatea arbitrilor 
care își exercită misiunea în cadrul ace-
lei insti tuţii arbitrale. Hotărârea arbitra-
lă pronunţată de arbitri aleși de părţi 
trebuie adusă la îndeplinire în cel mai 
scurt ti mp, fără a fi  supusă riscului de 
contestare printr-o acţiune în anulare 
(care este admisibilă în mod restricti v, 
în cazuri expres prevăzute de legea na-
ţională în materie de arbitraj și numai 
pentru aspecte de ordin formal, proce-
dural, fără a se rejudeca fondul). 

În România arbitrajul (ad-hoc) a 
fost reglementat pentru prima dată de 
Codul de Procedură Civilă din 1865. Ro-
mânia a aderat la principalele convenţii 
internaţionale în materie de arbitraj, 
precum Convenţia de la New York din 
1958 privind executarea hotărârilor ar-
bitrale, Convenţia Europeană de Arbi-
traj Comercial Internaţional, încheiată 
la Geneva, la 21 aprilie 1961, rati fi cată 
prin Decretul nr. 281/1963  sau Conven-
ţia de la Washington din 1965 privind 
arbitrajul în domeniul investi ţiilor inter-
naţionale la care România a aderat prin 
Decretul nr. 62/1975. De asemenea, 
Regulamentul de Arbitraj al Comisiei 
Naţiunilor Unite pentru Drept Comer-

cial Internaţional (UNCITRAL), aprobat 
la 28 aprilie 1976 și modifi cat la 6 de-
cembrie 2010 reprezintă un important 
reper pentru reglementările în materie 
arbitrală din România mai ales în peri-
oada de după 1990 când s-a legiferat 
consti tuirea și organizarea sistemului 
camerelor de comerţ ca fundament 
al arbitrajului insti tuţional și s-au pus 
bazele unei noi practi ci arbitrale, sem-
nifi cati v diferită de aceea din perioada 
regimului comunist.  Pe fondul acestei 
tradiţii, arbitrajul insti tuţional și-a găsit 
o reglementare proprie în actualul Cod 
de Procedură Civilă în vigoare din 2013, 
fi ind pentru prima dată menţionate 
principiile care guvernează acti vitatea 
arbitrajului insti tuţional din România. 

Astăzi, mai mult ca oricând, arbi-
trajul insti tuţionalizat devine din ce în 
ce mai specializat. Această tendinţă se 
resimte și în România unde, în afară de 
principala insti tuţie arbitrală ce funcţio-
nează pe lângă Camera de Comerţ Na-
ţională, este notabilă iniţiati va Camerei 
de Comerţ și Industrie Româno-Ger-
mană de a înfi inţa propria Curte de Ar-
bitraj, ale cărei reglementări specifi ce, 
răspunzând parti cularităţilor mediului 
de afaceri românesc, dar și standarde-
lor internaţionale din lumea modernă 
a arbitrajului, sunt totodată corelate cu 
principiile de bază ale legii naţionale ar-
bitrale-Codul de Procedură Civilă 2013. 
Mediul de afaceri din România se poate 
bucura de avantajele arbitrajului admi-
nistrat de această insti tuţie arbitrală 
unde competenţa arbitrilor se întâlneș-
te cu spiritul organizatoric al insti tuţiei, 
factori ce sunt în masură să garanteze 
câsti garea bunului renume al acestei in-
sti tuţii în lumea arbitrajului româ nesc.
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III
Prezentarea 

Curţii Permanente de 
Arbitraj de pe lângă 

AHK România
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PREZENTAREA CURŢII DE ARBITRAJ

CURTEA PERMANENTĂ DE ARBITRAJ 
DE PE LÂNGĂ AHK ROMÂNIA

Curtea Permanentă de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ și Indus-
trie Româno-Germană (AHK România) s-a înfi inţat pornind de la conside-
rentul că în România procedurile în justi ţie durează prea mult și trec prin 
mai multe instanţe. Spre deosebire de o instanţă judecătorească, tribunalul 
arbitral poate decide liti giul intr-o singură instanţă în decurs de câteva luni, 
hotărârea arbitrală fi ind una defi niti vă, executorie și recunoscută pe plan 
internaţional. Aceasta nu poate fi  atacată cu apel sau recurs.  Arbitrajul se 
pretează liti giilor complexe civile și se regăsește in contracte de vânzari, fran-
chising, prestări servicii, preluări/fuziuni de companii etc.

Curtea Permanentă de Arbitraj de pe lângă AHK România este condu-
să de un Președinte și de doi Vicepreședinti . Secretariatul este asigurat 
de AHK România. 

Condiţia pentru arbitrajul în cadrul Curţii de Arbitraj de p e lângă 
AHK România este preluarea clauzei compromisorii în contract. Mode-
lul de clauză recomandat de AHK România, Regulamentul Curţii, taxele 
și cheltuielile aferente unui proces precum și Lista de arbitri, se afl ă la 
îndemâna oricui pe site-ul www.ahkrumaenien.ro. Regulamentul s-a in-
spirat de la Camera de Comerţ și Industrie Germania-Polonia, unde a 
fost testat până în prezent cu succes pe mai mult de 500 de cazuri de 
arbitraj.  Curtea de Arbitraj de pe lângă AHK România se adresează cu 
precădere fi rmelor românești  și germane, însă orice altă fi rmă cu ca-
pital străin poate apela la arbitrajul AHK România. Regulamentul Curţii 
este disponibil în limba română, engleză și germană iar arbitrii menţi-
onaţi în lista noastră vorbesc toate limbile de circulaţie internaţională.

Lista de arbitri este orientati vă, aceasta însemnând că părţile care 
apelează la arbitrajul prin intermediul AHK România nu sunt obligate să-
și aleagă un arbitru de pe aceasta listă. Însă pe lista noastră sunt înscrise 
nume sonore în domeniul arbitrajului naţional și internaţional precum și 
experţi în diverse domenii. Candidatura arbitrilor este evaluată de Consi-
liul Director al AHK România, conform unor criterii interne, cum ar fi  ex-
perienţa profesională sau reputaţia personală. Dorim astf el să propunem 
arbitri competenţi și să oferim premisele unui proces de calitate. 
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6 MOTIVE PENTRU A ALEGE CURTEA 
DE ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ AHK ROMÂNIA

EFICIENŢĂ 
Durata procesului de arbitraj 
este scurtă în comparaţie cu 
cea din instanţele de stat,  care 
se poate înti nde  de cele mai 
multe ori pe mai mulţi ani și se 
poate desfășura în mai multe 
instanţe. O curte de arbitraj 
poate soluţiona un liti giu într-
o instanţă în doar câteva luni. 
În plus, obţineţi o senti nţă 
cu aceeași validitate ca cea a 
unei senti nţe judecătorești , 
recunoscută și executorie pe 
plan internaţional.

CONFIDENŢIALITATE
Toate procesele arbitrale 
se tratează cu maximă 
confi denţialitate, spre 
deosebire de procesele 
în instanţele de stat, care 
sunt publice. Regulile 
noastre impun dezvăluirea 
de informaţii doar părţilor 
implicate în liti giu.

FLEXIBILITATE
Părţile implicate într-un liti giu 
pot decide asupra multor 
aspecte procedurale, printre 
care alegerea arbitrilor și 
numărul acestora, locul și 
limba arbitrajului, normele de 
drept aplicabile.

CROSS BORDER 
Ne adresăm cu precădere 
fi rmelor românești  și 
germane, însă orice altă fi rmă 
cu capital străin poate apela 
la arbitrajul AHK România. 
Arbitrii de pe lista noastră 
vorbesc toate limbile de 
circulaţie internaţională.

NEUTRALITATE
Prin acti vităţile sale, AHK 
România se ghidează după 
principiul neutralităţii. În 
același mod, arbitrii Curţii 
de Arbitraj de pe lângă 
AHK România sunt neutri, 
imparţiali și ind ependenţi 
în soluţionarea proceselor 
arbitrale. 

PREDICTIBILITATE
Costurile procesului de 
arbitraj sunt fi xe, calculate în 
funcţie de valoarea liti giului, 
astf el încât părţile implicate 
ști u de la bun început la ce 
cheltuieli să se aștepte în 
procesul respecti v.

01

04

02

05

03

06
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MODEL DE CLAUZĂ COMPROMISORIE 
Recomandăm tuturor părţilor contractante, care doresc să facă refe-

rire la jurisdicţia arbitrală a Camerei de Comerţ și Industrie Româno-Ger-
mană și care doresc soluţionarea liti giilor la Curtea bilaterală de Arbitraj, 
să includă în contracte următoarea clauză compromisorie: 

„Orice liti giu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv 
referitor la validitatea clauzei de arbitraj, se va soluţiona excluzând pro-
cedurile ordinare în justi ţie prin arbitrajul Curţii permanente de Arbitraj 
de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie Româno-Germană în confor-
mitate cu Regulamentul acestei Curţi.”

Părţile mai pot adăuga următoarele dispoziţii:
„a) Locul arbitrajului este  ......”
„b) Tribunalul arbitral va fi  compus din ...... arbitri”
„c) Limba folosită în arbitraj va fi  ......”
„d) Legea aplicabilă fondului liti giului este ......” 

PREZENTAREA CURŢII DE ARBITRAJ
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HOTĂRÂREA 
ARBITRALĂ

HOTĂRÂREA 
ARBITRALĂ

NUMIRE
ARBITRU

NUMIRE
ARBITRU

CEREREA 
DE ARBITRARE

CEREREA 
DE ARBITRARE
Achitarea
taxei de 

înregistrare 
a cererii

Concomitent cu 
înaintarea cererii 

de arbitrare

Maximum 4 săptămâni 
de la comunicarea 
cererii arbitrale

Imediat 
după emitere

Imediat 
după emitere

CLAUZĂ 
COMPROMISORIE

ÎN CONTRACT

Tribunalul  arbitral  

Pârât

Pârât

Pârât

Secretariat 
AHK

Secretariat 
AHK

Reclamant

Reclamant

4 săptămâni 
după fi nalizarea 

dezbaterii
orale

Dezbateri, 
analiză 

documente 
etc.

HOTĂRÂREA 
ARBITRALĂ

PROCESUL ARBITRAL PE SCURT

EVENTUAL ÎNTÂMPINARE

Numire 
arbitru de către 
Prezidiul Curţii, 
dacă părţile nu 

au făcut-o

LITIGIU

Imediat 
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1. DISPOZIȚII GENERALE

ARTICOLUL 1 
Domeniul de aplicare 
1. Acest regulament al Curţii de Arbitraj („Regulamentul Curţii“) se aplică 

tuturor disputelor, care, conform convenţiei arbitrale încheiate între părţi, 
vor fi  supuse deciziei tribunalului arbitral conform Regulamentului Curţii 
Permanente de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie Româno-
Germană („Curtea Permanentă de Arbitraj“). 

Se va aplica Regulamentul Curţii de la data înregistrării cererii arbitrale. 
2. Regulamentul Curţii intră în vigoare la data de 1 marti e 2010. 

ARTICOLUL 2 
Organizarea 
1. Curtea Permanentă de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ și 

Industrie Româno–Germană este o insti tuţie înfi inţată prin decizia Consiliului 
Director al Camerei de Comerţ și Industrie Româno-Germane („Camera“). 

2. Sediul Curţii Permanente de Arbitraj este în București . 
3. Curtea Permanentă de Arbitraj asigură desfășurarea procedurilor 

arbitrale pentru soluţionarea liti giilor, care rezultă din raporturi juridice cu 
caracter naţional sau internaţional. 

4. Prezidiul Curţii Permanente de Arbitraj („Prezidiul Curţii“) este condus 
de Președintele Curţii și de minim doi Vicepreședinţi care îl reprezintă pe 
acesta. Asupra componenţei Prezidiului Curţii va decide Consiliul Director 
al Camerei.

5. Secretariatul Curţii Permanente de Arbitraj este condus de Secretarul 
Curţii („Secretarul Curţii“). Funcţia Secretarului Curţii este exercitată de 
către un angajat al Camerei. 

ARTICOLUL 3 
Comunicarea  înscrisurilor, termene 
1. Înscrisurile vor fi  comunicate prin scrisori recomandate cu confi rmare 

de primire, curierat, fax sau pe altă cale de comunicare pentru care se poate 
asigura dovada primirii. Dacă părţile nu au convenit asupra unei modalităţi 
de transmitere a actelor, atunci tribunalul arbitral poate să dispună 
transmiterea actelor printr-o anumită cale de comunicare. 

2. Toate comunicările de acte ale părţilor, ale tribunalului arbitral 
și ale Curţii Permanente de Arbitraj se vor adresa către ultima adresă 
cunoscută, așa cum a fost comunicată aceasta de către destinatar sau 
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de către o altă parte („Adresa de Comunicare“). Dacă o parte a numit un 
reprezentant procesual, atunci comunicarea actelor se va efectua către 
acesta. 

3. Înscrisurile se consideră a fi  comunicate în acea zi în care acestea ar fi  
ajuns la desti natar în condiţiile unei comunicări regulamentare către Adresa 
de Comunicare conform art. 3 alin.1 („Comunicarea Actelor“). 

4. Dacă reședinţa unei părţi sau a unei persoane desemnate pentru 
Comunicarea Actelor sunt necunoscute, actele se consideră a fi  comunicate 
în acea zi în care acestea ar fi  putut fi  primite la Adresa de Comunicare în 
cazul unei comunicări regulamentare conform art. 3 alin.1. 

5. Părţile parti cipante la procedura arbitrală sunt obligate să transmită 
fără întârziere modifi cări ale adreselor către Secretariatul Curţii, tribunalul 
arbitral și cealaltă parte sau, după caz, celelalte părţi. 

6. Toate înscrisurile și anexele acestora vor fi  predate într-un număr de 
exemplare sufi cient de mare, astf el încât să revină câte un exemplar fi ecărei 
părţi, fi ecărui arbitru și Secretariatului Curţii Permanente de Arbitraj. Cu 
excepţia cererii de arbitrare și a întâmpinării, toate actele și informaţiile 
care vor fi  adresate tribunalului arbitral trebuie puse în același ti mp și la 
dispoziţia celeilalte părţi. 

7. Pentru calcularea termenelor în sensul acestui Regulament al Curţii, 
termenul începe să curgă cu ziua următoare zilei în care a fost  comunicat 
înscrisul. Dacă ulti ma zi a termenului este, la Adresa de Comunicare, o zi 
de sărbătoare legală sau o zi de sâmbătă/ duminică, atunci termenul se 
consideră împlinit la încheierea următoarei zi lucrătoare. Sărbătorile legale, 
zilele de sâmbătă și duminică, care se încadrează în cursul termenului, nu 
duc la prelungirea acestuia. 

ARTICOLUL 4 
Reprezentare 
În decursul procedurii arbitrale părţile se pot reprezenta pe sine sau pot 

mandata o persoană la libera lor alegere, pentru a prelua reprezentarea părţii. 

2. INIȚIEREA PROCEDURII ARBITRALE 
ARTICOLUL 5 
Iniţierea procedurii arbitrale 
Procedura arbitrală începe cu sesizarea Curţii Permanente de Arbitraj 

printr-o cerere de arbitrare. Expedierea cererii de arbitrare către Curtea 
Permanentă de Arbitraj preîntâmpină expirarea termenului. 
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ARTICOLUL 6 
Cererea de arbitrare 
1. Cererea de arbitrare trebuie să cuprindă: 

a) numele/denumirea părţilor și adresele acestora, 
b) pretenţiile, 
c)  indicarea moti velor de fapt pe care se sprijină fi ecare capăt de 

cerere, 
d) redarea convenţiei arbitrale, 
e)  numirea unui arbitru, dacă părţile nu au convenit soluţionarea 

liti giului de un arbitru unic. 
2. Cererea de arbitrare va mai cuprinde și: 

a) detalii privind valoarea  liti giului, 
b)  propuneri pentru numirea arbitrului unic, în cazul în care convenţia 

arbitrală a părţilor prevede un arbitru unic, 
c)  specifi carea locului unde se va desfășura procedura arbitrală, limba 

folosită în procedura arbitrală și dreptul aplicabil. 
3. În cazul în care cererea de arbitrare nu îndeplinește toate cerinţele 

prevăzute în alin. 1, Secretarul Curţii îl va înști inţa pe reclamant să 
le completeze în mod corespunzător, specifi când un termen limită. 
Termenul poate fi  prelungit o singură dată, dintr-un moti v rezonabil. Dacă 
completarea cererii de arbitrare se efectuează în termen, atunci începerea 
procedurii conform art. 5 nu va fi  afectată. Altf el procedura va înceta, fără 
a aduce ati ngere dreptului reclamantului de a înainta o nouă cerere de 
arbitrare. 

ARTICOLUL 7 
Cheltuieli cu iniţierea procedurii
1. Odată cu introducerea  cererii de arbitrare, reclamantul va achita 

către Curtea Permanentă de Arbitraj cheltuielile arbitrale prevăzute în 
Regulamentul pentru stabilirea taxelor („Regulamentul Taxelor“), aplicabil 
la data înregistrării cererii. 

2. Secretarul Curţii va transmite reclamantului o înști inţare privind 
plata cheltuielilor arbitrale conform Regulamentului Taxelor, specifi când 
un termen rezonabil până la care plata trebuie efectuată, în cazul în care 
aceasta nu a avut deja loc. Dacă plata nu se efectuează în termenul dispus de 
Secretarul Curţii, termen ce poate fi  prelungit în mod rezonabil, procedura 
arbitrală încetează, fără a aduce ati ngere dreptului reclamantului de a 
înainta o nouă cerere de arbitrare. 
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ARTICOLUL 8 
Comunicarea cererii de arbitrare 
1. Dacă cererea de arbitrare îndeplinește cerinţele art. 6 alin. 1, iar 

cheltuielile procedurale au fost achitate, atunci Secretarul Curţii va comunica 
de îndată pârâtului cererea de arbitrare. 

2. Secretarul Curţii poate condiţiona comunicarea cererii de arbitrare de 
existenţa numărului necesar de exemplare ale cererii de arbitrare inclusiv 
anexe. De asemenea Secretarul Curţii va transmite pârâtului Regulamentul 
Curţii și lista arbitrilor. 

3. Dacă liti giul se va soluţiona de către un tribunal arbitral consti tuit din 
trei arbitri, și dacă părţile nu au convenit altceva, atunci Secretarul Curţii va 
solicita pârâtului, odată cu transmiterea cererii de arbitrare, ca acesta să 
numească un arbitru în termen de patru săptămâni de la data comunicării 
cererii de arbitrare. 

În cazul în care părţile au convenit competenţa unui arbitru unic, 
Secretarul Curţii va solicita pârâtului să facă propuneri pentru numirea 
arbitrului în termenul indicat în alin.1. Secretarul Curţii poate dispune 
prelungirea termenului în mod rezonabil o singură dată. 

ARTICOLUL 9 
Întâmpinare 
După consti tuirea tribunalului arbitral, acesta va fi xa un termen până la 

care pârâtul poate formula întâmpinare. 

ARTICOLUL 10 
Cererea reconvenţională 
1. Cererea reconvenţională va fi  depusă la Curtea Permanentă de Arbitraj. 
2. Tribunalul arbitral decide asupra admisibilităţii cererii reconvenţionale. 
3. Arti colele 5 – 9 se aplică corespunzător. 

3. TRIBUNALUL ARBITRAL 
ARTICOLUL 11 
Dispoziţii generale 
1. Dacă părţile nu au convenit altceva, tribunalul arbitral se consti tuie 

conform prevederilor de mai jos. 
2. Părţile sunt libere în privinţa numirii arbitrilor. Ele nu sunt constrânse 

de lista de arbitri. 
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ARTICOLUL 12 
Numărul arbitrilor 
Dacă părţile nu au convenit asupra competentei unui arbitru unic, atunci 

procedura arbitrală va fi  încredinţată unui complet alcătuit din trei arbitri. 

ARTICOLUL 13 
Lista de arbitri 
1. Curtea Permanentă de Arbitraj ţine o listă de arbitri. 
2. Lista de arbitri conţine informaţii despre arbitri, îndeosebi despre 

califi carea profesională și cunoști nţele de limbi străine ale acestora. 
În lista de arbitri nu pot fi  înscrise decât persoane care garantează 

îndeplinirea regulamentară a misiunii de arbitru. Prezidiul Curţii va stabili 
criterii în acest sens, cu încuviinţarea Consiliului Director al Camerei. 

3. Asupra înscrierii în lista de arbitri va decide Consiliul Director al 
Camerei la cererea Prezidiului Curţii. 

ARTICOLUL 14 
Arbitrul unic
1. Dacă părţile au convenit asupra competenţei unui arbitru unic, dar, 

în patru săptămâni de la predarea cererii de arbitrare, nu au desemnat de 
comun acord un arbitru unic, fi ecare parte poate cere Prezidiului Curţii 
desemnarea unui arbitru unic. 

2. La desemnarea arbitrului unic Prezidiul Curţii va ti ne cont de 
imparţialitatea și independenţa, ca și de disponibilitatea și competenţa 
persoanei respecti ve de a desfășura procedura arbitrală în conformitate cu 
acest Regulament al Curţii. 

3. Prezidiul Curţii este liber în ceea ce privește desemnarea și mai ales nu 
este constrâns de lista de arbitri. 

4. Părţile pot desemna de comun acord un arbitru unic până la 
desemnarea arbitrului unic de către Prezidiul Curţii conform alin. 2. 

ARTICOLUL 15 
Tribunalul arbitral consti tuit din trei arbitri 
1. Dacă liti giul se judecă de trei arbitri, fi ecare parte va desemna un 

arbitru. Cel de-al treilea arbitru („supraarbitrul“), care va prezida procedura, 
va fi  desemnat de către cei doi arbitrii numiţi de părţi, cu excepţia cazului în 
care părţile au convenit asupra unei alte modalităţi de desemnare. Decizia 
va fi  comunicată de îndată Secretarului Curţii, părţilor și arbitrilor desemnaţi 
de către părţi.
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2. Dacă pârâtul nu desemnează un arbitru în termenul stabilit, respecti v 
prelungit conform art. 8 alin. 3 propoziţia 1, atunci Prezidiul Curţii va 
desemna un arbitru la cererea reclamantului. Dispoziţiile art. 14 alin. 2 și 3 
se aplică corespunzător. 

3. În cazul în care arbitrii nu au desemnat și nu au comunicat decizia 
Prezidiului Curţii în termen de patru săptămâni de la propria numire un 
supraarbitru, atunci Prezidiul Curţii va desemna un supraarbitru la cererea 
unei părţi. Art. 14 alin. 2 și 3 se aplică corespunzător. 

ARTICOLUL 16 
Acceptarea misiunii de arbitru 
1. Fiecare arbitru trebuie să fi e și să rămână, înainte de precum și pe tot 

parcursul procedurii arbitrale, independent faţă de părţi. 
2. Fiecare persoană care este desemnată arbitru, trebuie să depună 

de îndată în faţa Secretarului Curţii o declaraţie conform anexei 1 la 
prezentul Regulament al Curţii, prin care să informeze dacă acceptă 
misiunea de arbitru, să confirme că îndeplinește condiţiile asupra cărora 
au convenit părţile și să aducă la cunoștinţă toate circumstanţele care ar 
putea pune la îndoială imparţialitatea și independenţa sa. 

3. Secretarul Curţii va transmite de îndată  părţilor declaraţia conform 
alin. 2. 

4. Arbitrul este obligat să declare de îndată părţilor și Secretarului Curţii, 
chiar și pe parcursul liti giului, circumstanţe de natură să pună la îndoială 
imparţialitatea și independenta sa. 

5. În cazul în care o persoană declină misiunea de arbitru, se va desemna 
un nou arbitru conform art. 14 sau 15. Termenul pentru desemnare curge de 
la data comunicării refuzului misiunii de arbitru. 

ARTICOLUL 17 
Recuzarea unui arbitru 
1. Un arbitru poate fi  recuzat atunci când există circumstanţe care pun la 

îndoială in mod justi fi cat imparţialitatea și independenţa sa sau când acesta 
nu îndeplinește condiţiile asupra cărora au convenit părţile. 

2. Partea care a desemnat un arbitru sau care a parti cipat la desemnarea 
unui arbitru nu îl poate recuza pe acesta decât din moti ve despre care partea 
a luat cunoști nţă după numire.

3. Cererea de recuzare a unui arbitru trebuie depusă la Prezidiul Curţii 
și moti vată în termen de două săptămâni de la luarea la cunoști nţă despre 
moti vul de recuzare. Prezidiul Curţii va informa arbitrii și cealaltă parte despre 
cererea de recuzare și va stabili pentru arbitrul recuzat și pentru cealaltă 

brosura 80+4p A.indd   29 5/17/2016   10:00:12



30 ������ �� ��������

parte un termen rezonabil până la care să răspundă acesteia. Dacă arbitrul 
recuzat nu se retrage până la termenul stabilit sau partea cealaltă nu este de 
acord cu recuzarea, atunci Prezidiul Curţii va lua o decizie în privinţa recuzării. 

4. Încetarea misiunii de arbitru se constată într-o decizie a Prezidiului. 
Decizia va fi  comunicată  părţilor și arbitrului unic/ arbitrilor. 

ARTICOLUL 18 
Revocarea unui arbitru 
1. Un arbitru poate fi  revocat dacă, fără moti v justi fi cat, nu își îndeplinește 

sarcinile la ti mp, de ex. depășește termenele, sau dacă, din moti ve de fapt sau 
de drept nu își poate îndeplini sarcinile corespunzătoare. 

Părţile, respecti v ceilalţi arbitrii, de comun acord, sau Prezidiul Curţii pot 
stabili un termen rezonabil până la care arbitrul trebuie să-și îndeplinească 
sarcinile.

2. Cererea de revocare a unui arbitru poate fi  depusă de oricare dintre 
părţi la Prezidiul Curţii. Prezidiul Curţii va aduce cererea la cunoști nţă 
celorlalţi arbitri și celeilalte părţi și va stabili un termen adecvat până la care 
acești a să răspundă acesteia.

Dacă în cursul acestui termen arbitrul nu se retrage sau dacă cealaltă 
parte nu-și exprimă acordul cu privire la revocarea arbitrului, atunci Prezidiul 
Curţii va decide asupra revocării arbitrului. 

3. Art. 17 alin. 4 se aplică corespunzător. 

ARTICOLUL 19 
Înlocuirea arbitrului 
În caz de încetare a misiunii de arbitru, în urma recuzării sau revocării, 

se va proceda la înlocuirea arbitrului conform art. 14 și 15; momentul de la 
care începe să curgă termenul este comunicarea deciziei Prezidiului Curţii cu 
privire la încetarea misiunii de arbitru. Art. 17 alin. 4 se aplică corespunzător 
pentru fi ecare situaţie de încetare a misiunii de arbitru. 

ARTICOLUL 20 
Procedura cu mai multe părţi 
1. În cazul în care există mai mulţi reclamanţi, acești a vor desemna 

împreună în cadrul cererii arbitrale un arbitru. 
2. În cazul în care cererea de arbitrare este îndreptată împotriva mai multor 

pârâţi, acești a vor numi împreună un arbitru în termen de patru săptămâni de 
la data comunicării cererii de arbitrare. În cazul în care cererea de arbitrare va 
fi  comunicată pârâţilor la date diferite, momentul decisiv de la care începe sa 
curgă termenul este comunicarea cererii de arbitrare către ulti mul pârât.
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3. În cazul în care pârâţii nu vor conveni în termenul menţionat la art. 20 
alin. 2, Prezidiul Curţii va desemna după audierea părţilor trei arbitri, dintre 
care unul va fi  numit în funcţia de supraarbitru. Desemnarea arbitrului, 
făcută din partea reclamantului, rămâne fără obiect în urma acestei decizii. 
Art. 14 alin. 2 și 3 se aplică corespunzător. 

4. Asupra admisibilităţii unei proceduri cu mai multe părţi se va pronunţa 
tribunalul arbitral. 

ARTICOLUL 21 
Cheltuieli arbitrale și avans
1. Părţile suportă cheltuielile arbitrale. Cheltuielile arbitrale cuprind: taxa 

pentru înregistrarea cererii și pentru desfășurarea procedurii arbitrale, toate 
cheltuielile și costurile legate de  organizarea și desfășurarea procedurii de 
arbitraj, cele legate de arbitri și de Curtea Permanentă de Arbitraj, precum 
și cheltuielile necesare pentru administrarea probatoriului și cooptarea 
experţilor („Cheltuieli Arbitrale”). 

2. Se aplică Regulamentul Taxelor din anexa 2 la acest Regulament al Curţii 
Permanente de Arbitraj, în varianta care este în vigoare la data transmiterii 
cererii de arbitrare. Valoarea liti giului este fi xată de tribunalul arbitral.

3. Cu privire la cheltuielile arbitrale, părţile sunt obligate la plată în 
solidar faţă de arbitri și faţă de Curtea Permanentă de Arbitraj, fără ca acest 
lucru să aducă ati ngere eventualelor posibilităţi de regres ale unei părţi faţă 
de cealaltă parte. 

4. Tribunalul arbitral poate condiţiona conti nuarea procedurii de plata de 
către părţi a unor avansuri suplimentare din cheltuielile arbitrale. 

4. COMPETENȚA 
TRIBUNALULUI ARBITRAL 

ARTICOLUL 22 
Competenţa tribunalului arbitral 
1. Tribunalul arbitral decide asupra competenţei sale.
2. Excepţia necompetenţei se va invoca cel târziu odată cu depunerea 

întâmpinării, respectiv a întâmpinării la cererea reconvenţională, în 
afară de cazul în care tribunalul arbitral consideră justificată invocarea 
excepţiei necompetenţei după această dată și, în consecinţă, nu o con-
sideră tardivă. 
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3. Tribunalul arbitral se va pronunţa în privinţa obiecţiei cu privire la 
necompetenţa printr-o încheiere interlocutorie. La libera sa apreciere, 
tribunalul arbitral poate conti nua procedura arbitrală și va decide asupra 
excepţiei în hotărârea fi nală.

5. PROCEDURA ÎN FAȚA 
TRIBUNALULUI ARBITRAL 

ARTICOLUL 23 
Plan de desfășurare a procedurii
1. Secretarul Curţii va transmite tribunalului arbitral dosarul liti giului de 

îndată ce au fost desemnaţi toţi arbitrii. 
2. Tribunalul arbitral se va consti tui fără întârziere. După audierea părţilor, 

acesta va stabili etapele procedurale și va elabora un plan de desfășurare a 
procedurii.

3. Planul de desfășurare a procedurii, modifi cările și derogările vor fi  
comunicate părţilor și Secretariatului Curţii  de Arbitraj.

4. Dacă părţile nu au convenit altceva, fi ecare parte poate modifi ca 
sau completa cererea de arbitrare sau întâmpinarea în decursul procedurii 
arbitrale, cu excepţia cazului în care tribunalul arbitral nu admite aceasta, 
datorită producerii unei întârzieri neîntemeiate. 

ARTICOLUL 24 
Principii aplicabile procedurii arbitrale 
1. În procedura arbitrală sunt aplicabile normele imperati ve privind 

arbitrajul, în vigoare la locul desfășurării arbitrajului, prezentul Regulament 
al Curţii și eventualele reguli procedurale convenite între părţi. În rest, 
tribunalul arbitral va dispune asupra procedurii la libera sa alegere. 

2. În întreaga procedură arbitrală se va asigura părţilor egalitatea de 
tratament. În orice moment al procedurii arbitrale se vor asculta părţile în 
mod obligatoriu. 

3. Toate înscrisurile, experti zele și alte mijloace de probă scrise care au 
fost depuse în faţa tribunalului arbitral de către o parte, și pe care se bazează 
procesul decizional al tribunalului arbitral, se vor aduce la cunoști nţă 
celeilalte părţi. 

REGULAMENTUL CURŢII DE ARBITRAJ
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4. Tribunalul arbitral trebuie să asigure posibilitatea părţilor de a face 
declaraţii complete și de a formula cererile perti nent. 

5. Supraarbitrul va conduce procedura arbitrală. Supraarbitrul poate 
decide singur asupra chesti unilor parti culare de procedură, dacă a fost 
împuternicit de ceilalţi arbitri în acest sens. 

6. Tribunalul arbitral va parcurge procedura în mod efi cient și va pronunţa 
o hotărâre în termen de patru săptămâni după fi nalizarea dezbaterilor orale. 
Acest termen poate fi  prelungit în mod rezonabil de către Prezidiul Curţii. 

ARTICOLUL 25 
Limba folosită în procedura arbitrală 
1. Dacă părţile nu au convenit altceva, tribunalul arbitral va decide asupra 

limbii folosite în procedura arbitrală, ţinând cont de toate circumstanţele 
(„Limba procedurii”). 

2. Tribunalul arbitral poate dispune traducerea experti zelor și a altor 
documente în limba folosită în procedura arbitrală.

ARTICOLUL 26 
Locul arbitrajului 
1. Dacă părţile nu au convenit cu privire la locul desfășurării arbitrajului, 

acesta se stabilește de tribunalul arbitral, ţinând cont de toate circumstanţele. 
2. Dacă părţile nu au prevăzut prin convenţie altceva, tribunalul arbitral 

poate dispune întrunirea pentru dezbateri orale sau pentru administrarea 
probatoriului în orice loc adecvat, prin derogare de la prevederile art. 26 
alin.1. 

ARTICOLUL 27
Dreptul aplicabil
1. Tribunalul arbitral soluţionează liti giul în temeiul normelor de drept, 

care au fost stabilite de către părţi ca aplicabile obiectului liti giului. Stabilirea 
ca aplicabil a dreptului unui stat va fi  interpretată, dacă părţile nu au 
convenit în mod expres altceva, ca trimitere nemijlocită la prevederile de 
drept material ale acelui stat, iar nu la normele confl ictuale ale acestui stat. 

2. Dacă părţile nu au convenit asupra normelor de drept aplicabile, 
atunci tribunalul arbitral va aplica dreptul acelui stat care are cea mai strânsă 
legătură cu obiectul liti giului. 

3. Tribunalul arbitral va judeca în echitate (ex aequo et bono, amiable 
compositi on) numai în cazul în care este împuternicit în acest sens de către 
părţi. Tribunalul arbitral poate primi această împuternicire pe întreaga 
durată a procedurii arbitrale până la pronunţarea hotărârii. 
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ARTICOLUL 28 
Cercetarea stării de fapt 
1. Tribunalul arbitral va cerceta starea de fapt. În acest sens, tribunalul 

arbitral poate dispune, la libera apreciere, de exemplu, audierea martorilor 
și experţilor sau depunerea de documente. Tribunalul arbitral nu este 
constrâns de cererile părţilor pentru administrarea de probe. 

2. După audierea părţilor, tribunalul arbitral poate dispune efectuarea 
unei experti ze de către unul sau mai mulţi experţi în vederea soluţionării unor 
întrebări, care urmează a fi  stabilite de către tribunal. Tribunalul arbitral poate 
de asemenea solicita părţilor să comunice experţilor orice informaţie perti nentă 
din punct de vedere material, să depună sau să pună la dispoziţie pentru studiere 
toate înscrisurile sau probele relevante pentru desfășurarea procedurii. 

3. Dacă părţile nu au convenit altceva, după prezentarea orală sau scrisă 
a raportului de experti ză, expertul trebuie să se prezinte pentru a fi  ascultat 
în ședinţă dacă vreuna din părţi o cere sau dacă tribunalul arbitral consideră 
necesar acest lucru. În cadrul ședinţei pentru ascultarea expertului, părţile 
pot adresa întrebări acestuia și pot prezenta experţi parte care să prezinte 
argumente în legătură cu chesti unile dezbătute. 

4. Tribunalul arbitral poate dispune măsuri pentru protecţia secretelor 
de afaceri sau a informaţiilor confi denţiale. 

ARTICOLUL 29 
Dezbaterea orală a liti giului 
1. Sub rezerva unei convenţii între părţi, tribunalul arbitral va decide dacă 

va avea loc o dezbatere orală a liti giului sau dacă procedura arbitrală se va 
desfășura în baza înscrisurilor și a altor documente. Dacă părţile nu au exclus 
dezbaterea orală, atunci tribunalul arbitral trebuie să asigure desfășurarea 
acesteia într-un moment oportun al procedurii, în cazul în care o parte va 
solicita acest lucru. 

2. Tribunalul arbitral va stabili termenul pentru dezbaterea orală a 
liti giului după audierea părţilor. 

3.  Dezbaterea orală a liti giului nu are caracter public. 
4. Fiecare dezbatere orală va fi  consemnată de către tribunalul arbitral 

într-un proces-verbal. Acesta se va semna de către supraarbitru. Părţile vor 
primi copii ale procesului-verbal. 

ARTICOLUL 30 
Administrarea probelor 
1. Tribunalul arbitral poate cere părţilor, oricând pe durata procedurii 

arbitrale, să depună note scrise și orice alte probe, cu acordarea unui termen. 
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2. Tribunalul arbitral va decide asupra modului în care se va derula 
administrarea probelor, după audierea părţilor. 

ARTICOLUL 31 
Nerespectarea termenelor
1. În cazul în care pârâtul nu formulează întâmpinarea la cererea arbitrală 

în termenul stabilit în art. 9, tribunalul arbitral poate conti nua procedura, 
fără ca nerespectarea termenului să fi e considerată drept achiesare la 
aserţiunile reclamantului. 

2. Neprezentarea unei părţi la dezbaterea orală, cu toate că a fost citată 
în mod corespunzător, sau neprezentarea în termenul stabilit a unui înscris 
probatoriu nu vor împiedica tribunalul arbitral să conti nue procedura și să 
decidă asupra liti giului pe baza constatărilor existente la acea dată. 

3. Dacă, după aprecierea tribunalului arbitral, nerespectarea termenului 
se bazează pe moti ve întemeiate, procedura va conti nua ca și cum aceasta 
nu s-ar fi  produs. 

ARTICOLUL 32 
Suspendarea procedurii arbitrale 
1. Tribunalul arbitral poate dispune suspendarea procedurii la cererea 

ambelor părţi. 
2. Suspendarea procedurii încetează odată cu cererea unei părţi cu 

privire la reluarea procedurii. 

ARTICOLUL 33 
Decăderea din dreptul la obiecţie 
În cazul încălcării unei prevederi a Regulamentului Curţii sau a unei 

cerinţe cu privire la procedura arbitrală, impusă prin convenţia părţilor, 
partea care nu a invocat încălcarea fără întârziere pierde dreptul de a o 
invoca. Acest lucru nu este valabil dacă partea nu a cunoscut viciul. 
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6. MĂSURI ASI GURATORII 
ȘI PROVIZORII 

ARTICOLUL 34 
Măsuri asiguratorii și provizorii 
1. Tribunalul arbitral poate dispune, la cererea unei părţi, măsurile 

provizorii sau asiguratorii pe care le consideră necesare în privinţa obiectului 
liti giului, dacă părţile nu au convenit altceva. 

2. În legătură cu măsurile prevăzute la art. 34 alin. 1, tribunalul arbitral 
poate dispune consti tuirea unei garanţii adecvate de către oricare dintre 
părţi. 

3. Tribunalul arbitral poate dispune oricând modifi carea sau anularea 
unei decizii în sensul art. 34 alin.1 la cererea uneia dintre părţi. 

4. Dacă o măsură în sensul art. 34 alin.1 se dovedește neîntemeiată, atunci 
partea la cererea căreia s-a dispus măsura este responsabilă pentru orice 
daune decurgând din aceasta. Pretenţia cu privire la despăgubire poate fi  
valorifi cată în cursul procedurii arbitrale în faţa tribunalului arbitral. 

5. Convenţia arbitrală nu aduce ati ngere dreptului fi ecăreia dintre părţi 
de a cere luarea de măsuri asiguratorii sau de măsuri provizorii în faţa unei 
instanţe judecătorești  statale, înainte sau în cursul procedurii arbitrale. 

7. FINALIZAREA PROCEDURII 
ARBITRALE ȘI HOTĂRÂREA 

ARBITRALĂ
ARTICOLUL 35 
Finalizarea procedurii arbitrale cu senti nţă arbitrală
1. Tribunalul arbitral constată fi nalizarea procedurii arbitrale prin 

hotărâre atunci când:
a)  reclamantul retrage acţiunea arbitrală, cu excepţia cazului în care 

pârâtul se opune și tribunalul arbitral recunoaște interesul întemeiat 
al pârâtului cu privire la rezolvarea defi niti vă a liti giului; sau

b)  tribunalul arbitral consideră imposibilă conti nuarea procedurii sau 
părţile nu dau curs solicitării tribunalului de a conti nua procedura 
arbitrală; sau
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c)  părţile încheie o tranzacţie și convin asupra încetării procedurii 
arbitrale; sau

d)  procedura arbitrală a fost suspendată doi ani și părţile nu aduc moti ve 
întemeiate pentru prelungirea suspendării în curs de 4 săptămâni de 
la solicitarea în acest sens a tribunalului arbitral.

2. În cazul în care nu a fost numit un arbitru în termenul stabilit și 
niciuna dintre părţi nu a cerut Prezidiului Curţii numirea unui arbitru, 
Prezidiul Curţii poate dispune încheierea procedurii arbitrale după 
audierea părţilor. 

ARTICOLUL 36
Rezolvarea liti giului prin tranzacţie
1. În fi ecare etapă a procedurii tribunalul arbitral va lua în considerare 

rezolvarea liti giului pe cale amiabilă. 
2. Dacă în cursul procedurii arbitrale părţile au tranzacţionat asupra 

liti giului, tribunalul arbitral va înceta procedura prin hotărâre. La cererea 
părţilor, tribunalul arbitral va consemna tranzacţia sub forma hotărârii 
arbitrale, uti lizând un text asupra căruia au convenit părţile. 

3. Hotărârea arbitrală cu conţinut negociat se va emite conform art. 38 
și trebuie să indice faptul că este o hotărâre arbitrală. Această hotărâre nu 
necesită moti vare. 

ARTICOLUL 37 
Finalizarea etapei procedurale a deliberării 
În momentul în care tribunalul arbitral consideră că părţilor li s-a dat 

pe deplin posibilitatea de a-și expune cauza, tribunalul arbitral va declara 
fi nalizarea procedurii arbitrale. Din acest moment, expunerea de către părţi 
a oricăror argumente cu privire la fondul liti giului este exclusă, cu excepţia 
cazului în care, la cererea moti vată a unei părţi, tribunalul arbitral admite 
expunerea altor argumente pe fond. 

ARTICOLUL 38 
Pronunţarea hotărârii arbitrale 
1. La pronunţarea hotărârii arbitrale, tribunalul arbitral este obligat să 

respecte cererile părţilor. 
2. În cazuri moti vate tribunalul arbitral poate emite o hotărâre 

interlocutorie sau parţială. 
3. Când tribunalul arbitral este compus din mai mulţi arbitri, hotărârea 

arbitrală se va lua cu majoritatea voturilor. Dacă acest lucru nu este posibil, 
va decide supraarbitrul. 
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4. Hotărârea arbitrală se redactează în scris și trebuie moti vată. 
5. Hotărârea arbitrală trebuie să cuprindă semnăturile tuturor arbitrilor. În 

cazul procedurilor cu tribunale formate din mai mulţi arbitri, sunt sufi ciente 
semnăturile majorităţii arbitrilor. Lipsa celeilalte  semnături se va moti va. 

6. Hotărârea arbitrală va cuprinde: convenţia arbitrală, denumirea 
completă a părţilor, numele împuternicitului/ împuterniciţilor pentru 
procedura arbitrală și numele arbitrilor care au pronunţat hotărârea. 

7. Hotărârea arbitrală se consideră pronunţată la data indicată și în locul 
în care s-a desfășurat procedura arbitrală. 

8. Tribunalul arbitral va întocmi un număr sufi cient de originale ale hotă rârii 
arbitrale. Curţii Permanente de Arbitraj i se va pune la dispoziţie un exemplar 
al hotărârii în original în vederea păstrării, la fel și numărul necesar de originale 
pentru a putea fi  trimise părţilor. Secretarul Curţii va comunica fi ecărei părţi un 
exemplar original al hotărârii arbitrale. Termenul de comunicare poate fi  amânat 
până la plata integrală a costurilor de arbitraj. 

9. Hotărârea arbitrală este defi niti vă și obligatorie. Nu poate fi  atacată cu 
apel sau recurs.

ARTICOLUL 39 
Hotărârea cu privire la costuri 
1. În cazul în care părţile nu au convenit altceva, tribunalul arbitral se 

va pronunţa prin hotărârea arbitrală și asupra chesti unii care parte suporta 
cheltuielile arbitrale și costurile rezonabile ale părţilor provenite din 
exercitarea drepturilor lor („costuri“). În cazul în care stabilirea costurilor 
s-a omis sau nu s-a putut efectua decât după sfârșitul procedurii arbitrale, 
atunci asupra costurilor se va decide printr-o hotărâre arbitrală separată. 

2. În principiu, cheltuielile procedurii arbitrale vor fi  suportate de 
partea care a pierdut liti giul. Tribunalul arbitral poate decide, evaluând 
circumstanţele cazului, în special în situaţia în care ambele părţi au câști g 
parţial de cauză, compensarea reciprocă a costurilor, respecti v suportarea 
proporţională a acestora. 

3. Arti colul 39 alin. 1 și 2 se aplică corespunzător și atunci când procedura 
arbitrală s-a rezolvat fără hotărâre arbitrală sau când a fost fi nalizată. 

ARTICOLUL 40 
Interpretarea și recti fi carea hotărârii arbitrale 
1. Oricare dintre părţi poate cere tribunalului arbitral: 

a) să interpreteze anumite părţi ale hotărârii arbitrale; 
b)  să recti fi ce greșeli de calcul, de scriere, de ti par sau alte greșeli 

similare din hotărârea arbitrală; 
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c)  să pronunţe o hotărâre de completare asupra acelor pretenţii 
care au fost invocate în cadrul procedurii arbitrale, dar nu au fost 
menţionate în hotărârea arbitrală. 

2. Dacă părţile nu au convenit altf el, termenul pentru depunerea cererilor 
cu privire la interpretarea, recti fi carea sau completarea hotărârii arbitrale va 
fi  de patru săptămâni de la comunicarea hotărârii arbitrale. Cererile vor fi  
depuse la tribunalul arbitral. Tribunalul arbitral va decide asupra cererilor 
într-o perioadă adecvată de ti mp și va oferi celeilalte părţi posibilitatea de 
a-și exprima punctul de vedere.

3. Solicitantul este obligat să comunice celeilalte părţi o copie a cererii. 
4. După pronunţarea hotărârii arbitrale tribunalul arbitral poate recti fi ca 

din ofi ciu greșeli de calcul, de scriere, de ti par sau greșeli similare. 
5. Hotărârea de recti fi care sau de completare a senti nţei arbitrale este 

parte integrantă din hotărârea arbitrală, la care se aplică corespunzător art. 
38 alin. 3 – 9.

8. EXCLUDEREA RĂSPUNDERII 
ȘI CONFIDENȚIALITATE 

ARTICOLUL 41 
Excluderea răspunderii  
1. Răspunderea arbitrilor pentru acti vitatea lor decizională se exclude, 

atâta ti mp cât acești a nu au încălcat cu intenţie îndatoririle ce le revin. 
2. Pentru orice acţiune sau omisiune în legătură cu procedura arbitrală, 

răspunderea arbitrilor, a Curţii Permanente de Arbitraj, a Camerei de Comerţ 
și Industrie Româno-Germane, a organelor și a angajaţilor Camerei de 
Comerţ și Industrie Româno-Germane (de ex. Secretarul Curţii și locţiitorul 
acestuia) este exclusă, atâta ti mp cât acești a nu au încălcat cu intenţie sau 
din culpă îndatoririle care le revin. 

ARTICOLUL 42 
Confi denţialitatea 
1. Părţile, arbitrii și celelalte persoane implicate în procedura arbitrală, 

din cadrul Curţii Permanente de Arbitraj și din cadrul Camerei de Comerţ 
și Industrie Româno-Germane, sunt obligaţi să păstreze confi denţialitatea 
faţă de oricare terţ cu privire la derularea procedurii arbitrale, în special cu 
privire la părţile implicate, martori, experţi și alte probe. Persoanele care au 
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fost implicate în cadrul procedurii arbitrale vor fi  de asemenea obligate să 
păstreze confi denţialitatea. 

2. Prezidiul Curţii poate publica informaţii stati sti ce despre procedurile 
de arbitraj, atâta ti mp cât  din informaţii nu reiese identi tatea celor implicaţi. 

ARTICOLUL 43 
Publicarea hotărârii arbitrale 
Prezidiul Curţii poate publica, cu acordul părţilor, hotărârea arbitrală, 

dacă se păstrează anonimatul arbitrilor și al părţilor. 

ARTICOLUL 44
Arhivarea documentelor aferente procedurii arbitrale
La fi nalul procedurii arbitrale, Curtea Permanentă de Arbitraj are dreptul 

de a solicita și a arhiva documentele aferente procedurii arbitrale de la 
tribunalul arbitral. 

brosura 80+4p A.indd   40 5/17/2016   10:00:49



������ �� �������� 41

Anexa 1: Declaraţia arbitrilor 

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Antet / Ștampilă

Acceptare și declaraţie de neutralitate

Prin prezenta mă angajez să îndeplinesc funcţia de arbitru/ arbitru 
unic/ supraarbitru în procedura arbitrală 

între  ...............................................................................................
și  ....................................................................................................

Am luat cunoști nţă de convenţia de arbitrare încheiată de părţile 
liti gante la data de. . . . . . . . . . . . . . .  Sunt de acord în privinţa conţinutului. 
Mă oblig să respect atât reglementările cu privire la procedura sti pulată 
în convenţie cât și normele legale complementare. La fel, mă oblig să 
respect și viitoarele dispoziţii pe care le vor da părţile implicate în liti giul 
arbitral.

Prin prezenta asigur că:
sunt imparţial în raport cu fi ecare parte și nu întreţin cu acestea sau cu 

reprezentanţii ori angajaţii lor relaţii de afaceri sau personale. Nu există 
circumstanţe care sunt în măsură să îmi pună la îndoială imparţialitatea 
și neutralitatea faţă de părţi. 

Mă oblig ca la sfârșitul procedurii arbitrale să predau imediat 
documentele aferente procedurii arbitrale Camerei de Comerţ și 
Industrie Româno-Germane, în cazul în care aceasta le solicită.

Locul: ..............................................................................................
Data: ...............................................................................................
Semnătura:  ....................................................................................
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Anexa 2: Regulamentul taxelor arbitrale

REGULAMENTUL TAXELOR ȘI 
CHELTUIELILE ARBITRALE ALE CURȚII 

PERMANENTE DE ARBITRAJ DE PE 
LÂNGĂ CAMERA DE COMERȚ ȘI 

INDUSTRIE ROMÂNO�GERMANĂ
§ 1
Cheltuielile arbitrale în faţa tribunalului arbitral vor fi  suportate de 

către părţi conform regulilor din prezentul regulament și în cuantumul 
stabilit de acesta.

§ 2
Cheltuielile arbitrale se compun din:
a) taxa pentru înregistrarea cererii
b) taxa pentru desfășurarea procedurii arbitrale
c) cheltuieli și speze ale tribunalului arbitral.

§ 3
1. Taxa de înregistrare a cererii se ridică la suma de  350 €.
2. Taxa de înregistrare a cererii acoperă costurile iniţiale organizatorice 

ale Curţii Permanente de Arbitraj și nu se va resti tui.

§ 4
Taxa pentru desfășurarea procedurii arbitrale se compune din:
a) partea desti nată remunerării arbitrilor, ce corespunde 60% din taxa 

pentru desfășurarea procedurii arbitrale,
b) partea desti nată acoperirii costurilor administrati ve ale tribunalului 

arbitral, ce corespunde 40% din taxa pentru desfășurarea procedurii 
arbitrale.

REGULAMENTUL CURŢII DE ARBITRAJ

brosura 80+4p A.indd   42 5/17/2016   10:00:54



������ �� �������� 43

§ 5
1. Cuantumul cheltuielilor va fi  stabilit de către tribunalul arbitral.
2. La stabilirea cheltuielilor tribunalul arbitral va avea în vedere 

cheltuielile arbitrilor, generate de exercitarea funcţiei cu care acești a au 
fost investi ţi, precum și costurile pentru convocarea experţilor.

3. Costurile pentru parti ciparea martorilor la audieri vor fi  suportate 
de către partea care a solicitat audierea acestora.

§ 6
1. Taxa pentru desfășurarea procedurii arbitrale se stabilește în 

funcţie de valoarea liti giului după cum urmează:
a)  valoarea liti giului de până la 10.000 €: 8%, dar nu mai puţin de 

800 €,
b)  valoarea liti giului între 10.001 € și 100.000 €: 800 € + 6% pentru 

ceea ce depășește  10.000 €,
c)  valoarea liti giului între 100.001 € și 200.000 €: 6.200 € + 5% pentru 

ceea ce depășește 100.000 €,
d)  valoarea liti giului între 200.001 € și 500.000 €: 11.200 € + 3,5% 

pentru ceea ce depășește 200.000 €,
e)  valoarea liti giului între 500.001 € și 1.000.000 €: 21.700 € + 2% 

pentru ceea ce depășește 500.000 €,
f)  valoarea liti giului de peste 1.000.000 €: 31.700 € + 0,5% pentru 

ceea ce depășește 1.000.000 €.
2. Taxa pentru desfășurarea procedurii arbitrale nu va depăși suma 

de 200.000 €.

§ 7
Atunci când liti giul este soluţionat de un arbitru unic taxa pentru 

desfășurarea procedurii arbitrale va fi  de 50% din taxa stabilită conform 
regulilor din paragraful anterior. 

§ 8
În cazul în care o terţă persoană se alătură liti giului pe rol sau una din părţi 

cere introducerea în cauză a unei terţe persoane, taxa pentru desfășurarea 
procedurii arbitrale va fi  de 20% din taxa stabilită după regulile § 6.
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REGULAMENTUL CURŢII DE ARBITRAJ

§ 9
Tribunalul arbitral poate dispune la începutul sau pe parcursul 

liti giului ca părţile să achite avansuri în contul cheltuielilor preconizate 
și să condiţioneze conti nuarea procedurii arbitrale de achitarea acestui 
avans de către părţi.

§ 10
1. În cazul în care cererea de arbitrare se retrage și taxele au fost 

achitate:
a)  se va resti tui 80% din taxa pentru desfășurarea procedurii arbitral, 

dacă cererea de arbitrare a fost retrasă înainte ca Secretarul Curţii 
să o fi  comunicat pârâtului,

b)  se va resti tui 65% din taxa pentru desfășurarea procedurii arbitrale, 
dacă cererea de arbitrare a fost retrasă după ce Secretarul Curţii a 
comunicat-o, dar tribunalul arbitral nu s-a consti tuit încă,

c)  se va resti tui 50% din taxa pentru desfășurarea procedurii arbitrale, 
dacă cererea de arbitrare a fost retrasă după ce s-a consti tuit 
tribunalul arbitral, dar înainte de prima ședinţă.

2. Asupra resti tuirii taxei de arbitrare decide tribunalul arbitral în 
cadrul hotărârii prin care încetează procedura, iar dacă tribunalul arbitral 
nu s-a consti tuit, președintele Curţii de Arbitraj.

§ 11
Pentru emiterea de duplicate ale actelor, Curtea de Arbitraj va 

percepe o taxă de 1 € pentru fi ecare pagină.
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V
Selecţie de arti cole 

referitoare la 
arbitraj din Legea 

nr. 134/2010 privind 
Codul de Procedură 

Civilă republicat
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ARTICOLE REFERITOARE LA ARBITRAJ

Art. 128. - Competenţa ce revine instanţelor judecătorești  în legătură cu 
incidentele privind arbitrajul reglementat de prezentul cod aparţine în toate 
cazurile tribunalului în circumscripţia căruia are loc arbitrajul.

CARTEA A IV�A DESPRE ARBITRAJ
TITLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Noţiune
Art. 541. -
(1) Arbitrajul este o jurisdicţie alternati vă având caracter privat.
(2) În administrarea acestei jurisdicţii, părţile liti gante și tribunalul ar-

bitral competent pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul 
comun, cu condiţia ca regulile respecti ve să nu fi e contrare ordinii publice și 
dispoziţiilor imperati ve ale legii.

Obiectul arbitrajului
Art. 542. -
(1) Persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să 

soluţioneze pe calea arbitrajului liti giile dintre ele, în afară de acelea care privesc 
starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de fami-
lie, precum și drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

(2) Statul și autorităţile publice au facultatea de a încheia convenţii arbi-
trale numai dacă sunt autorizate prin lege sau prin convenţii internaţionale 
la care România este parte.

(3) Persoanele juridice de drept public care au în obiectul lor de acti vitate și 
acti vităţi economice au facultatea de a încheia convenţii arbitrale, în afară de 
cazul în care legea ori actul lor de înfi inţare sau de organizare prevede altf el.

Tribunalul arbitral
Art. 543. - Arbitrajul poate fi  încredinţat, prin convenţia arbitrală, une-

ia sau mai multor persoane, învesti te de părţi sau în conformitate cu acea 
convenţie să judece liti giul și să pronunţe o hotărâre defi niti vă și obligatorie 
pentru ele. Arbitrul unic sau, după caz, arbitrii învesti ţi consti tuie, în sensul 
dispoziţiilor prezentei cărţi, tribunalul arbitral.

Organizarea arbitrajului de către părţi
Art. 544. -
(1) Arbitrajul se organizează și se desfășoară potrivit convenţiei arbitrale, 

încheiată conform dispoziţiilor ti tlului II din prezenta carte.
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(2) Sub rezerva respectării ordinii publice și a bunelor moravuri, pre-
cum și a dispoziţiilor imperati ve ale legii, părţile pot stabili prin convenţia 
arbitrală sau prin act scris încheiat ulterior, cel mai târziu odată cu consti -
tuirea tribunalului arbitral, fi e direct, fi e prin referire la o anumită regle-
mentare având ca obiect arbitrajul, normele privind consti tuirea tribuna-
lului arbitral, numirea, revocarea și înlocuirea arbitrilor, termenul și locul 
arbitrajului, normele de procedură pe care tribunalul arbitral trebuie să le 
urmeze în judecarea liti giului, inclusiv eventuale proceduri prealabile de 
soluţionare a liti giului, reparti zarea între părţi a cheltuielilor arbitrale și, în 
general, orice alte norme privind buna desfășurare a arbitrajului.

(3) În lipsa regulilor prevăzute la alin. (2), tribunalul arbitral va putea sta-
bili procedura de urmat așa cum va socoti  mai potrivit

(4) Dacă nici tribunalul arbitral nu a stabilit aceste norme, se vor aplica 
dispoziţiile ce urmează.

Organizarea arbitrajului de un terţ
Art. 545. - Părţile pot conveni ca arbitrajul să fi e organizat de o insti tuţie 

permanentă de arbitraj, potrivit ti tlului VII din prezenta carte, sau de o altă 
enti tate ori de o persoană fi zică. În aceste cazuri, soluţionarea liti giului este 
încredinţată unor arbitri, numiţi ori acceptaţi de părţi potrivit convenţiei ar-
bitrale sau regulilor insti tuţiei permanente de arbitraj.

Reprezentarea părţilor
Art. 546. -
(1) În liti giile arbitrale, părţile pot formula cereri și își pot exercita drep-

turile procesuale personal sau prin reprezentant. Acești a pot fi  asistaţi de 
alţi specialiști .

(2) În procedura arbitrală, împuternicirea dată avocaţilor, potrivit legii, 
valorează alegerea domiciliului sau, după caz, a sediului procesual la avocat, 
dacă în cuprinsul acesteia nu se prevede altf el, și cuprinde dreptul avocatu-
lui de a exercita opţiunile cu privire la caducitatea arbitrajului potrivit art. 
568, precum și de a solicita ori de a accepta prelungirea termenului arbitra-
jului, prevăzut la art. 567.

(3) Dispoziţiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul 
reprezentării părţii prin consilier juridic.

Intervenţia instanţei
Art. 547. -
(1) Pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi în organizarea și desfășurarea 

arbitrajului, precum și pentru îndeplinirea altor atribuţii ce revin instanţei 
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judecătorești  în arbitraj, partea interesată poate sesiza tribunalul în 
circumscripţia căruia are loc arbitrajul. Tribunalul va soluţiona cauza în com-
pletul prevăzut de lege pentru judecata în primă instanţă

(2) Instanţa va soluţiona aceste cereri de urgenţă și cu precădere, prin 
procedura ordonanţei președinţiale, hotărârea nefi ind supusă niciunei căi 
de atac.

TITLUL II CONVENȚIA ARBITRALĂ
Forma scrisă
Art. 548. -
(1) Convenţia arbitrală se încheie în scris, sub sancţiunea nulităţii. 

Condiţia formei scrise se consideră îndeplinită atunci când recurgerea la ar-
bitraj a fost convenită prin schimb de corespondenţă, indiferent de forma 
acesteia, sau schimb de acte procedurale.

(2) În cazul în care convenţia arbitrală se referă la un liti giu legat de tran-
sferul dreptului de proprietate și/sau consti tuirea altui drept real asupra 
unui bun imobil, convenţia trebuie încheiată în formă autenti că notarială, 
sub sancţiunea nulităţii absolute.

Felurile convenţiei arbitrale
Art. 549. -
(1) Convenţia arbitrală se poate încheia fi e sub forma unei clauze compromi-

sorii, înscrisă în contractul principal ori stabilită într-o convenţie separată, la care 
contractul principal face trimitere, fi e sub forma compromisului.

(2) Existenţa convenţiei arbitrale poate rezulta și din înţelegerea scrisă a 
părţilor făcută în faţa tribunalului arbitral.

Clauza compromisorie
Art. 550. -
(1) Prin clauza compromisorie părţile convin ca liti giile ce se vor naște din 

contractul în care este sti pulată sau în legătură cu acesta să fi e soluţionate 
pe calea arbitrajului, arătându-se, sub sancţiunea nulităţii, modalitatea de 
numire a arbitrilor. În cazul arbitrajului insti tuţionalizat este sufi cientă re-
ferirea la insti tuţia sau regulile de procedură ale insti tuţiei care organizează 
arbitrajul.
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(2) Validitatea clauzei compromisorii este independentă de valabilitatea 
contractului în care a fost înscrisă.

(3) În caz de îndoială, clauza compromisorie se interpretează în sensul că 
se aplică tuturor neînţelegerilor care derivă din contractul sau din raportul 
juridic la care ea se referă.

Compromisul
Art. 551. -
(1) Prin compromis părţile convin ca un liti giu intervenit între ele să fi e 

soluţionat pe calea arbitrajului, arătându-se, sub sancţiunea nulităţii, obiec-
tul liti giului și numele arbitrilor sau modalitatea de desemnare a acestora în 
cazul arbitrajului ad-hoc. În cazul arbitrajului insti tuţionalizat, dacă părţile 
nu au ales arbitrii și nici nu au stabilit modalitatea de desemnare a acestora, 
aceasta se va face potrivit regulilor de procedură ale respecti vei insti tuţii 
arbitrale.

(2) Compromisul se poate încheia chiar dacă liti giul intervenit între părţi 
este deja pe rolul unei alte instanţe.

Efi cacitatea clauzei compromisorii
Art. 552. - Încheierea procedurii arbitrale cu sau fără pronunţarea unei 

hotărâri asupra fondului cauzei nu aduce ati ngere efi cacităţii convenţiei 
arbitrale, sub forma clauzei compromisorii. Aceasta va rămâne valabilă 
și va servi drept temei pentru orice nouă procedură arbitrală care ar fi  
declanșată în temeiul acesteia pentru soluţionarea oricărui liti giu apărut 
între părţi derivând din contractul principal.

Excluderea competenţei instanţei
Art. 553. - Încheierea convenţiei arbitrale exclude, pentru liti giul care 

face obiectul ei, competenţa instanţelor judecătorești .

Verifi carea competenţei instanţei
Art. 554. -
(1) Instanţa judecătorească, sesizată cu o cauză cu privire la care s-a în-

cheiat o convenţie arbitrală, își va verifi ca propria competenţă și se va de-
clara necompetentă numai dacă părţile sau una dintre ele solicită aceasta, 
invocând convenţia arbitrală. În acest caz, instanţa își va declina competenţa 
în favoarea organizaţiei sau insti tuţiei pe lângă care funcţionează arbitrajul 
insti tuţionalizat, care, în temeiul hotărârii de declinare, va lua măsurile ne-
cesare în vederea consti tuirii tribunalului arbitral. În cazul arbitrajului ad-hoc, 
instanţa va respinge cererea ca nefi ind de competenţa instanţei judecătorești .
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(2) Instanţa va reţine spre soluţionare procesul dacă:
a)  pârâtul și-a formulat apărările în fond, fără nicio rezervă întemeiată 

pe convenţia arbitrală;
b) convenţia arbitrală este lovită de nulitate ori este inoperantă;
c)  tribunalul arbitral nu poate fi  consti tuit din cauze vădit imputabile 

pârâtului în arbitraj.
(3) Confl ictul de competenţă dintre tribunalul arbitral și o instanţă ju-

decătorească este soluţionat de instanţa judecătorească ierarhic superioară 
celei afl ate în confl ict.

TITLUL III TRIBUNALUL ARBITRAL
Arbitrii Numărul arbitrilor
Art. 555. - Poate fi  arbitru orice persoană fi zică dacă are capacitate de-

plină de exerciţiu.

Art. 556. -
(1) Părţile stabilesc dacă liti giul se judecă de un arbitru unic sau de mai 

mulţi arbitri, care trebuie să fi e întotdeauna în număr impar.
(2) Dacă părţile nu au stabilit numărul arbitrilor, liti giul se judecă de 3 

arbitri, câte unul numit de fi ecare dintre părţi, iar al treilea - supraarbitrul - 
desemnat de cei 2 arbitri.

(3) Dacă există mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi, părţile care au 
interese comune vor numi un singur arbitru.

Nulitatea parţială
Art. 557. - Este nulă clauza din convenţia arbitrală care conferă uneia 

dintre părţi un privilegiu cu privire la desemnarea arbitrilor ori care prevede 
dreptul uneia dintre părţi de a numi arbitrul în locul celeilalte părţi sau de a 
avea mai mulţi arbitri decât cealaltă parte.

Numirea arbitrilor
Art. 558. -
(1) Arbitrii sunt numiţi, revocaţi sau înlocuiţi conform convenţiei arbitrale.
(2) Când arbitrul unic sau, după caz, arbitrii nu au fost numiţi prin 

convenţia arbitrală și nici nu s-a prevăzut modalitatea de numire, partea 
care vrea să recurgă la arbitraj va comunica celeilalte părţi, în scris, să proce-
deze la numirea lor potrivit art. 556 alin. (2) și (3).
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(3) În comunicare se arată numele, domiciliul și, pe cât posibil, datele 
personale și profesionale ale arbitrului unic propus sau ale arbitrului desem-
nat de partea care vrea să recurgă la arbitraj, precum și enunţarea succintă 
a pretenţiilor și a temeiului lor.

(4) Partea căreia i s-a făcut comunicarea trebuie să transmită, la rândul 
său, în termen de 10 zile de la primirea acesteia, răspunsul la propunerea 
de numire a arbitrului unic sau, după caz, numele, prenumele, domiciliul și, 
pe cât posibil, datele personale și profesionale ale arbitrului desemnat de 
aceasta.

(5) Când propun arbitrii, fi e prin convenţia arbitrală, fi e în condiţiile alin. 
(2)-(4), părţile vor propune și câte un supleant, pentru cazul în care arbitrul 
principal ar fi  sau ar ajunge în situaţia să nu își poată îndeplini însărcinarea.

 Acceptarea sarcinii de arbitru
Art. 559. - Acceptarea însărcinării de arbitru trebuie să fi e făcută în scris 

și va fi  comunicată părţilor, în termen de 5 zile de la data primirii propunerii 
de numire, prin poștă, telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce 
asigură transmiterea textului actului și confi rmarea primirii acestuia.

Numirea supraarbitrului
Art. 560. - Cei 2 arbitri vor proceda la numirea supraarbitrului și a unui 

supleant al acestuia, în termen de 10 zile de la ulti ma acceptare. Supraarbi-
trul se va conforma prevederilor art. 559.

Numirea arbitrilor de către instanţă
Art. 561. -
(1) În caz de neînţelegere între părţi cu privire la numirea arbitrului unic 

sau dacă o parte nu numește arbitrul ori dacă cei 2 arbitri nu cad de acord 
asupra persoanei supraarbitrului, partea care vrea să recurgă la arbitraj poa-
te cere tribunalului prevăzut la art. 547 alin. (1) să procedeze la numirea 
arbitrului ori, după caz, a supraarbitrului.

(2) Tribunalul se pronunţă în termen de 10 zile de la sesizare, cu citarea 
părţilor, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

Incompati bilitatea arbitrilor
Art. 562. -
(1) În afară de cazurile de incompati bilitate prevăzute pentru judecători, 

arbitrul poate fi  recuzat și pentru următoarele moti ve, care pun la îndoială 
independenţa și imparţialitatea sa: a) neîndeplinirea condiţiilor de califi care 
sau a altor condiţii privitoare la arbitri, prevăzute în convenţia arbitrală;
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b)  când o persoană juridică al cărei asociat este sau în ale cărei or-
gane de conducere se afl ă arbitrul are un interes în cauză; c) dacă 
arbitrul are raporturi de muncă ori de serviciu, după caz, sau le-
gături comerciale directe cu una dintre părţi, cu o societate con-
trolată de una dintre părţi sau afl ată sub un control comun cu 
aceasta;

d)  dacă arbitrul a prestat consultanţă uneia dintre părţi, a asistat sau 
a reprezentat una dintre părţi ori a depus mărturie în una dintre 
fazele precedente ale liti giului.

(2) O parte nu poate recuza arbitrul numit de ea decât pentru cauze sur-
venite sau de care a luat cunoști nţă după numire.

(3) Persoana care ști e că în privinţa sa există o cauză de recuzare este 
obligată să înști inţeze părţile și pe ceilalţi arbitri mai înainte de a fi  acceptat 
însărcinarea de arbitru, iar dacă asemenea cauze survin după acceptare, de 
îndată ce le-a cunoscut.

(4) Această persoană nu poate parti cipa la judecarea liti giului decât dacă 
părţile, înști inţate potrivit alin. (3), comunică în scris că înţeleg să nu ceară 
recuzarea. Chiar în acest caz, ea are dreptul să se abţină de la judecarea liti -
giului, fără ca abţinerea să însemne recunoașterea cauzei de recuzare.

(5) Abţinerea produce efecte pe data formulării ei, fără nicio altă forma-
litate.

Cererea de recuzare
Art. 563. -
(1) Recuzarea trebuie să fi e cerută, sub sancţiunea decăderii, în termen 

de 10 zile de la data când partea a luat cunoști nţă de numirea arbitrului sau, 
după caz, de la survenirea cauzei de recuzare.

(2) Cererea de recuzare se soluţionează de tribunalul prevăzut la art. 547 
alin. (1) prin încheiere, pronunţată cu citarea părţilor și a arbitrului recuzat, 
în termen de 10 zile de la sesizare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de 
atac.

(3) Dispoziţiile prezentului cod privind recuzarea judecătorilor se aplică 
în mod corespunzător.

Înlocuirea arbitrilor
Art. 564. - În caz de recuzare, revocare, abţinere, renunţare, deces, pre-

cum și în orice alt caz în care arbitrul este împiedicat să își îndeplinească 
sarcina și dacă supleantul, la rândul său, este împiedicat să își exercite însăr-
cinarea, se va proceda la înlocuirea arbitrului potrivit dispoziţiilor stabilite 
pentru numirea lui.

brosura 80+4p A.indd   52 5/17/2016   10:01:25



������ �� �������� 53

Răspunderea arbitrilor
Art. 565. - Arbitrii răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciul cauzat, 

dacă:
a) după acceptare, renunţă în mod nejusti fi cat la însărcinarea lor;
b)  fără moti v justi fi cat, nu parti cipă la judecarea liti giului ori nu pronunţă 

hotărârea în termenul stabilit de convenţia arbitrală sau de lege;
c)  nu respectă caracterul confi denţial al arbitrajului, publicând sau di-

vulgând date de care iau cunoști nţă în calitate de arbitri, fără a avea 
autorizarea părţilor;

d)  încalcă cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă alte îndatoriri ce le revin.

Consti tuirea tribunalului arbitral
Art. 566. -
(1) Tribunalul arbitral se consideră consti tuit la data acceptării însărcină-

rii de arbitru unic sau, după caz, a ulti mei acceptări a însărcinării de arbitru 
ori de supraarbitru.

(2) Data acceptării este cea a expedierii comunicării prevăzute la art. 559.

Termenul arbitrajului
Art. 567. -
(1) Dacă părţile nu au prevăzut altf el, tribunalul arbitral trebuie să 

pronunţe hotărârea în termen de cel mult 6 luni de la data consti tuirii sale, 
sub sancţiunea caducităţii arbitrajului.

(2) Termenul se suspendă pe ti mpul judecării unei cereri de recuzare sau 
a oricărei alte cereri incidente adresate tribunalului prevăzut la art. 547.

(3) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), părţile pot consimţi în scris 
la prelungirea termenului arbitrajului.

(4) Tribunalul arbitral poate dispune, pentru moti ve temeinice, prelungi-
rea termenului, o singură dată, cu cel mult 3 luni

(5) Termenul se prelungește de drept cu 3 luni în cazul decesului uneia 
dintre părţi.

Caducitatea arbitrajului
Art. 568. -
(1) La primul termen de judecată la care au fost legal citate, părţile sunt 

obligate să declare în scris, sub sancţiunea decăderii, dacă înţeleg să invoce 
caducitatea arbitrajului.

(2) Când cel puţin una dintre părţi a formulat declaraţia prevăzută la 
alin. (1), tribunalul arbitral, la expirarea termenului prevăzut la art. 567, va 
pronunţa o hotărâre prin care va constata că arbitrajul a devenit caduc, cu 
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excepţia situaţiei în care părţile declară în mod expres că renunţă la caduci-
tate, caz în care va conti nua judecata.

(3) Probele administrate în cadrul procedurii devenite caducă vor putea fi  
uti lizate, dacă este cazul, într-un nou arbitraj, în măsura în care se socotește 
că nu este necesară refacerea lor.

Locul arbitrajului
Art. 569. - Părţile stabilesc locul arbitrajului. În lipsa unei asemenea pre-

vederi, locul arbitrajului se stabilește de tribunalul arbitral.

Limba arbitrajului
Art. 570. -
(1) Dezbaterea liti giului în faţa tribunalului arbitral se face în limba sta-

bilită prin convenţia arbitrală sau, dacă nu s-a prevăzut nimic în această 
privinţă ori nu a intervenit o înţelegere ulterioară, în limba contractului din 
care s-a născut liti giul ori, dacă părţile nu se înţeleg, într-o limbă de circulaţie 
internaţională stabilită de tribunalul arbitral.

(2) Dacă o parte nu cunoaște limba în care se desfășoară dezbaterea, la ce-
rerea și pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral îi asigură serviciile unui traducător.

(3) Părţile pot să parti cipe la dezbateri cu traducătorul lor.

TITLUL IV PROCEDURA ARBITRALĂ
CAPITOLUL I SESIZAREA TRIBUNALULUI ARBITRAL

Cererea de arbitrare
Art. 571. -
(1) Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere scrisă, 

care va cuprinde:
a)  numele și prenumele, domiciliul sau reședinţa părţilor ori, pentru 

persoanele juridice, denumirea și sediul lor. De asemenea, cererea 
va cuprinde și codul numeric personal sau, după caz, codul unic de 
înregistrare sau codul de identi fi care fi scală, numărul de înmatricu-
lare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor 
juridice și contul bancar ale reclamantului, precum și ale pârâtului, 
dacă sunt cunoscute de reclamant. Dacă reclamantul locuiește în 
străinătate, va arăta și domiciliul ales în România, unde urmează să 
i se facă toate comunicările privind procesul;

b)  numele, prenumele și calitatea celui care reprezintă partea în liti giu, 
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când este cazul anexându-se dovada calităţii;
c)  menţionarea convenţiei arbitrale, anexându-se copie de pe contrac-

tul în care este inserată, iar dacă a fost consemnată într-un înscris 
separat ori s-a încheiat un compromis, copie de pe acesta;

d)  obiectul și valoarea cererii, precum și calculul prin care s-a ajuns la 
determinarea acestei valori;

e)  moti vele de fapt și de drept, precum și probele pe care se înteme-
iază cererea;

f)  numele, prenumele și domiciliul membrilor tribunalului arbitral;
g) semnătura părţii.

(2) Cererea se poate face printr-un proces-verbal încheiat în faţa tribuna-
lului arbitral și semnat de părţi sau numai de reclamant, precum și de arbitri.

Comunicarea cererii arbitrale
Art. 572. - Reclamantul va comunica pârâtului, precum și fi ecărui arbitru 

copie de pe cererea de arbitrare și de pe înscrisurile anexate.

Întâmpinarea
Art. 573. -
(1) În termen de 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de arbi-

trare, pârâtul va face întâmpinare cuprinzând excepţiile privind cererea re-
clamantului, răspunsul în fapt și în drept la această cerere, probele propuse 
în apărare, precum și, în mod corespunzător, celelalte menţiuni prevăzute la 
art. 571 pentru cererea de arbitrare.

(2) Excepţiile și alte mijloace de apărare, care nu au fost arătate prin în-
tâmpinare, trebuie invocate, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu la pri-
mul termen de judecată la care partea a fost legal citată.

(3) Dacă tribunalul arbitral apreciază că nedepunerea întâmpinării justi fi -
că amânarea soluţionării liti giului, pârâtul va putea fi  obligat la plata cheltu-
ielilor de arbitrare cauzate prin amânare.

(4) Dispoziţiile art. 572 se aplică în mod corespunzător.

Cererea reconvenţională
Art. 574. -
(1) Dacă pârâtul are pretenţii împotriva reclamantului, derivând din 

același raport juridic, el poate face cerere reconvenţională.
(2) Cererea reconvenţională va fi  introdusă în cadrul termenului pentru 

depunerea întâmpinării sau cel mai târziu până la primul termen de judeca-
tă la care pârâtul a fost legal citat și trebuie să îndeplinească aceleași condiţii 
ca și cererea principală.
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CAPITOLUL II JUDECATA

Dispoziţii generale
Art. 575. -
(1) Judecata arbitrală se desfășoară potrivit regulilor procedurale stabi-

lite la art. 576.
(2) Cu toate acestea, principiile fundamentale ale procesului civil prevăzu-

te la art. 5 alin. (2), art. 8-10, art. 12-16, art. 19-21, art. 22 alin. (1), (2), (4), (5) 
și (6) și la art. 23 sunt aplicabile în mod corespunzător și în procedura arbitrală.

Reguli de procedură aplicabile
Art. 576. -
(1) Părţile pot stabili, în convenţia arbitrală, regulile de procedură aplica-

bile arbitrajului sau îi pot împuternici pe arbitri să stabilească aceste reguli. 
Aceste reguli se completează, dacă este cazul, cu prevederile prezentei cărţi.

(2) Când părţile recurg la arbitrajul insti tuţionalizat, se aplică dispoziţiile 
art. 619 alin. (3).

(3) În toate celelalte cazuri, procedura arbitrală este cea stabilită de pre-
zenta carte.

Comunicarea actelor de procedură
Art. 577. -
(1) Comunicarea între părţi sau către părţi a înscrisurilor liti giului, a 

citaţiilor, hotărârilor arbitrale și încheierilor de ședinţă se face prin scrisoa-
re recomandată cu conţinut declarat și confi rmare de primire. Înști inţarea 
părţilor cu privire la alte măsuri luate de tribunalul arbitral poate fi  făcută și 
prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea 
textului actului și confi rmarea primirii acestuia.

(2) Înscrisurile pot fi  înmânate și personal părţii, sub semnătură.
(3) Dovezile de comunicare se depun la dosar.

Verifi carea dosarului
Art. 578. -
(1) Îndată după expirarea termenului pentru depunerea întâmpinării, tri-

bunalul arbitral verifi că stadiul pregăti rii liti giului pentru dezbatere și, dacă 
va socoti  necesar, va dispune măsurile corespunzătoare pentru completarea 
dosarului.

(2) După această verifi care și, dacă este cazul, după completarea dosa-
rului, tribunalul arbitral fi xează termen de dezbatere a liti giului și dispune 
citarea părţilor.
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Verifi carea competenţei
Art. 579. -
(1) La primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită, tribuna-

lul arbitral își verifi că propria sa competenţă de a soluţiona liti giul.
(2) Dacă tribunalul arbitral hotărăște că este competent, consemnează 

acest lucru într-o încheiere, care se poate desfi inţa numai prin acţiunea în 
anulare introdusă împotriva hotărârii arbitrale, conform art. 608.

(3) Dacă tribunalul arbitral hotărăște că nu este competent să soluţioneze 
liti giul cu care a fost sesizat, își declină competenţa printr-o hotărâre, împotriva 
căreia nu se poate formula acţiunea în anulare, prevăzută la art. 608.

Termenul de citare
Art. 580. - Între data primirii citaţiei și termenul de dezbatere trebuie să 

existe un interval de ti mp de cel puţin 15 zile.

Parti ciparea terţilor
Art. 581. -
(1) Terţii pot parti cipa la procedura arbitrală în condiţiile art. 61-77, dar 

numai cu acordul lor și al tuturor părţilor. Cu toate acestea, intervenţia acce-
sorie este admisibilă și fără îndeplinirea acestei condiţii.

(2) Dispoziţiile art. 580 se aplică în mod corespunzător.

Absenţa unei părţi
Art. 582. - Neprezentarea părţii legal citate nu împiedică dezbaterea li-

ti giului, afară numai dacă partea lipsă nu va cere, cel mai târziu cu 3 zile 
înainte de data pentru care a fost stabilită dezbaterea, amânarea acesteia 
pentru moti ve temeinice, încunoști nţând în același termen și cealaltă parte, 
precum și arbitrii. Aprecierea temeiniciei moti velor absenţei uneia dintre 
părţi, precum și a moti velor pentru care absenţa justi fi că amânarea dezba-
terii este de competenţa exclusivă a tribunalului arbitral, hotărârea acestuia 
nefi ind supusă niciunei căi de atac.

Solicitarea judecării în lipsă
Art. 583. - Oricare dintre părţi poate cere în scris ca soluţionarea liti giului 

să se facă în lipsa sa, pe baza probelor afl ate la dosar. Dispoziţiile art. 580 se 
aplică în mod corespunzător.

Absenţa ambelor părţi
Art. 584. -
(1) Dacă ambele părţi, deși legal citate, nu se prezintă la termen, tribuna-
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lul arbitral va soluţiona liti giul, în afară de cazul în care s-a cerut amânarea 
pentru moti ve temeinice. Aprecierea temeiniciei moti velor amânării este de 
competenţa exclusivă a tribunalului arbitral, hotărârea acestuia nefi ind su-
pusă niciunei căi de atac.

(2) Chiar dacă părţile nu solicită amânarea soluţionării liti giului, tribuna-
lul arbitral poate să amâne judecarea acestuia, citând părţile, dacă apreciază 
că prezenţa lor la dezbatere este necesară, sau acordând un termen pentru 
ca părţile să își poată formula concluziile în scris.

Măsuri asigurătorii
Art. 585. -
(1) Înaintea sau în cursul arbitrajului, oricare dintre părţi poate cere tri-

bunalului prevăzut la art. 547 să încuviinţeze măsuri asigurătorii și măsuri 
provizorii cu privire la obiectul liti giului sau să constate anumite împrejurări 
de fapt.

(2) La această cerere se vor anexa, în copie, cererea de arbitrare sau, în 
lipsă, dovada comunicării prevăzute la art. 558 alin. (2), precum și convenţia 
arbitrală.

(3) Încuviinţarea acestor măsuri va fi  adusă la cunoști nţa tribunalului ar-
bitral de către partea care le-a cerut.

(4) În cursul arbitrajului, măsurile asigurătorii și măsurile provizorii, pre-
cum și constatarea anumitor împrejurări de fapt pot fi  încuviinţate și de tri-
bunalul arbitral. În caz de împotrivire, executarea acestor măsuri se dispune 
de către instanţa judecătorească, potrivit prevederilor alin. (1).

Sarcina probei
Art. 586. -
(1) Fiecare dintre părţi are sarcina să dovedească faptele pe care își înte-

meiază în liti giu pretenţia sau apărarea.
(2) În vederea soluţionării liti giului, tribunalul arbitral poate cere părţilor 

explicaţii scrise cu privire la obiectul cererii și faptele liti giului și poate dispu-
ne administrarea oricăror probe prevăzute de lege.

Propunerea probelor
Art. 587. -
(1) Probele care nu au fost cerute prin cererea de arbitrare sau prin în-

tâmpinare nu vor mai putea fi  invocate în cursul arbitrajului, în afară de ca-
zurile prevăzute la art. 254 alin. (2).

(2) Tribunalul arbitral are competenţa exclusivă de a decide asupra 
uti lităţii, perti nenţei și concludenţei probelor propuse de părţi. Cu consul-
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tarea părţilor, tribunalul arbitral poate fi xa termene-limită pentru adminis-
trarea probelor încuviinţate. După expirarea acestor termene, administra-
rea probei nu mai poate avea loc decât dacă tribunalul arbitral apreciază 
că aceasta este esenţială pentru soluţionarea corectă a liti giului.

Administrarea probelor
Art. 588. -
(1) Administrarea probelor se efectuează în ședinţa tribunalului arbitral. 

Acesta poate dispune ca administrarea probelor să fi e efectuată în faţa su-
praarbitrului sau, cu acordul părţilor, în faţa unui arbitru din compunerea 
tribunalului arbitral.

(2) Dacă una dintre părţi deţine un mijloc de probă, tribunalul arbitral 
poate ordona înfăţișarea lui.

Audierea martorilor și a experţilor
Art. 589. -
(1) Martorii și experţii sunt audiaţi fără prestare de jurământ.
(2) Audierea martorilor și a experţilor poate fi  făcută, la cererea sau cu 

consimţământul acestora, și la locuinţa ori la locul unde își desfășoară acti vi-
tatea. De asemenea, tribunalul arbitral le cere să răspundă în scris întrebări-
lor puse, acordând un termen în acest scop.

(3) Tribunalul arbitral nu poate să recurgă la mijloace de constrângere și 
nici să aplice sancţiuni martorilor sau experţilor. Pentru luarea acestor mă-
suri părţile se pot adresa tribunalului prevăzut la art. 547.

Informaţii deţinute de autorităţile publice
Art. 590. -
(1) Tribunalul arbitral poate solicita informaţii scrise autorităţilor pu-

blice în legătură cu actele și acţiunile acestora, care sunt necesare pentru 
soluţionarea cauzei.

(2) Dacă autoritatea publică refuză transmiterea informaţiilor, deși nu 
sunt îndeplinite condiţiile art. 298 alin. (2), părţile sau arbitrii pot sesiza 
tribunalul prevăzut la art. 547, care va lua măsurile prevăzute de art. 298 
alin. (1).

Aprecierea probelor Cereri și excepţii
Art. 591. - Aprecierea probelor se face de către arbitri potrivit inti mei lor 

convingeri.
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Art. 592. -
(1) Orice excepţie privind existenţa și validitatea convenţiei arbitrale, con-

sti tuirea tribunalului arbitral, limitele însărcinării arbitrilor și desfășurarea 
procedurii până la primul termen de judecată la care partea a fost legal cita-
tă trebuie ridicată, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu la acest termen, 
dacă nu s-a stabilit un termen mai scurt.

(2) Orice cereri și orice înscrisuri vor fi  depuse cel mai târziu până la pri-
mul termen de judecată la care părţile au fost legal citate. Dispoziţiile art. 
587 se aplică în mod corespunzător.

(3) Neregularitatea actelor de procedură se acoperă dacă nu a fost invo-
cată de cel interesat la termenul la care s-a produs ori, dacă a lipsit la acel 
termen, la primul termen de judecată la care a fost prezent ori legal citat 
după producerea neregularităţii și înainte de a se pune concluzii în fond.

Încheierea de ședinţă
Art. 593. -
(1) Dezbaterile arbitrale vor fi  consemnate în încheierea de ședinţă.
(2) Orice dispoziţie a tribunalului arbitral va fi  consemnată în încheiere 

și va fi  moti vată.
(3) Încheierea de ședinţă va cuprinde, pe lângă menţiunile prevăzute la 

art. 603 alin. (1) lit. a) și b), și următoarele menţiuni:
a) o scurtă descriere a desfășurării ședinţei;
b) cererile și susţinerile părţilor;
c) moti vele pe care se sprijină măsurile dispuse;
d) dispoziti vul;
e) semnăturile arbitrilor, cu observarea prevederilor art. 602 alin. (3).

(4) Dispoziţiile art. 603 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(5) Părţile au dreptul să ia cunoști nţă de conţinutul încheierilor și de ac-

tele dosarului. La cererea părţilor sau din ofi ciu, tribunalul arbitral poate 
îndrepta sau completa încheierea de ședinţă printr-o altă încheiere. Părţilor 
li se comunică, la cerere, copie de pe încheierea de ședinţă.

Atacarea separată a încheierilor de ședinţă
Art. 594. -
(1) Pot fi  atacate separat cu acţiunea în anulare prevăzută la art. 608 în-

cheierile tribunalului arbitral prin care s-au luat următoarele măsuri:
a) a fost suspendat cursul arbitrajului, potrivit art. 412 și 413;
b) au fost luate măsuri asigurătorii sau provizorii, potrivit art. 585;
c)  a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii Consti tu-

ţionale privind consti tuţionalitatea unei dispoziţii legale.
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(2) Dispoziţiile art. 608-613 se aplică în mod corespunzător, în măsura în 
care prezentul arti col nu prevede altf el.

(3) În afara moti velor prevăzute la art. 608, în acţiunea în anulare se poa-
te invoca și lipsa condiţiilor prevăzute de lege pentru luarea măsurilor dis-
puse prin încheiere.

(4) Acţiunea în anulare poate fi  introdusă în termen de 5 zile de la comu-
nicare, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) lit. a), când poate fi  formulată 
cât ti mp durează suspendarea.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), acţiunea în anulare nu 
suspendă cursul arbitrajului.

(6) Soluţionând acţiunea în anulare, curtea de apel poate, după caz, să 
menţină, să modifi ce sau să desfi inţeze măsurile dispuse de tribunalul arbi-
tral prin încheiere. Hotărârea curţii de apel este defi niti vă. 

CAPITOLUL III CHELTUIELILE ARBITRALE

Cheltuielile arbitrale
Art. 595. -
(1) Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea arbitrajului, precum 

și onorariile arbitrilor, cheltuielile de administrare a probelor, cheltuielile 
de deplasare a părţilor, arbitrilor, experţilor, martorilor se suportă potrivit 
înţelegerii dintre părţi.

(2) În lipsa unei asemenea înţelegeri, cheltuielile arbitrale se suportă de 
partea care a pierdut liti giul, integral, dacă cererea de arbitrare este admisă 
în totalitate, sau proporţional cu ceea ce s-a acordat, dacă cererea este ad-
misă în parte.

Onorariul arbitrilor
Art. 596. -
(1) Tribunalul arbitral poate evalua, în mod provizoriu, cuantumul ono-

rariilor arbitrilor și poate obliga părţile să consemneze, potrivit dispoziţiilor 
sale, suma respecti vă prin contribuţie egală.

(2) Părţile pot fi  obligate solidar la plată.
(3) Dacă pârâtul nu își îndeplinește obligaţia care îi revine potrivit 

alin. (1), în termenul stabilit de tribunalul arbitral, reclamantul va con-
semna întreaga sumă, urmând ca prin hotărârea arbitrală să se stabileas-
că cuantumul final al onorariilor cuvenite arbitrilor, precum și modul de 
suportare de către părţi.
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Plata anti cipată a cheltuielilor
Art. 597. -
(1) Tribunalul arbitral poate obliga părţile sau pe fi ecare dintre ele la 

avansarea oricăror cheltuieli necesare pentru organizarea și desfășurarea 
arbitrajului.

(2) Tribunalul arbitral poate să nu dea curs arbitrajului până la consem-
narea, avansarea sau plata sumelor prevăzute în prezentul capitol.

Verifi carea cheltuielilor
Art. 598. - La cererea oricăreia dintre părţi, tribunalul prevăzut la art. 

547 va examina temeinicia măsurilor dispuse de tribunalul arbitral și va sta-
bili, prin încheiere executorie și care nu este supusă niciunei căi de atac, 
cuantumul onorariilor arbitrilor și al celorlalte cheltuieli arbitrale, precum și 
modalităţile de consemnare, de avansare sau de plată.

Plata onorariilor
Art. 599. -
(1) Plata onorariilor arbitrilor se va face după comunicarea către părţi a 

hotărârii arbitrale.
(2) Dacă arbitrajul se întrerupe fără a se pronunţa o hotărâre, onorariile 

arbitrilor pentru acti vitatea depusă se reduc în mod corespunzător.

Regularizarea cheltuielilor
Art. 600. - Orice diferenţă în plus sau în minus de cheltuieli arbitrale se 

regularizează cel mai târziu prin hotărârea arbitrală și se plătește până la 
comunicarea hotărârii către părţi. Hotărârea nu se va comunica, dacă este 
cazul, până la plata diferenţei.

CAPITOLUL IV HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

Soluţionarea liti giului
Art. 601. -
(1) Tribunalul arbitral soluţionează liti giul în temeiul contractului princi-

pal și al normelor de drept aplicabile, potrivit dispoziţiilor art. 5.
(2) Pe baza acordului expres al părţilor, tribunalul arbitral poate soluţiona 

liti giul în echitate.
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Deliberarea și pronunţarea
Art. 602. -
(1) În toate cazurile, pronunţarea trebuie să fi e precedată de deliberarea 

în secret a arbitrilor, în modalitatea stabilită de convenţia arbitrală sau, în 
lipsă, de tribunalul arbitral.

(2) Pronunţarea poate fi  amânată cu cel mult 21 de zile, sub condiţia 
încadrării în termenul arbitrajului, stabilit potrivit art. 567.

(3) Hotărârea se ia cu majoritatea de voturi.
(4) După deliberare, se va întocmi o minută, care va cuprinde pe scurt 

conţinutul dispoziti vului hotărârii și în care se va arăta, când este cazul, opi-
nia minoritară.

Hotărârea arbitrală
Art. 603. -
(1) Hotărârea arbitrală se redactează în scris și trebuie să cuprindă:

a)  componenţa nominală a tribunalului arbitral, locul și data 
pronunţării hotărârii;

b)  numele și prenumele părţilor, domiciliul ori reședinţa lor sau, după 
caz, denumirea și sediul, numele și prenumele reprezentanţilor 
părţilor, precum și ale celorlalte persoane care au parti cipat la dez-
baterea liti giului;

c)  menţionarea convenţiei arbitrale în temeiul căreia s-a procedat la 
arbitraj;

d) obiectul liti giului și susţinerile pe scurt ale părţilor;
e)  moti vele de fapt și de drept ale hotărârii, iar în cazul arbitrajului în 

echitate, moti vele care, sub acest aspect, întemeiază soluţia;
f) dispoziti vul;
g)  semnăturile tuturor arbitrilor, sub rezerva art. 602 alin. (3), și, dacă 

este cazul, semnătura asistentului arbitral.
(2) Arbitrul care a avut o altă părere va redacta și va semna opinia separată, 

cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină. Această regulă se aplică 
în mod corespunzător și în cazul în care există opinie concurentă.

(3) În cazul în care hotărârea arbitrală se referă la un liti giu legat de transferul 
dreptului de proprietate și/sau de consti tuirea altui drept real asupra unui bun 
imobil, hotărârea arbitrală se va prezenta instanţei judecătorești  ori notarului 
public pentru a obţine o hotărâre judecătorească sau, după caz, un act autenti c 
notarial. După verifi carea de către instanţa judecătorească ori de către notarul 
public a respectării condiţiilor și după îndeplinirea procedurilor impuse de lege 
și achitarea de către părţi a impozitului privind transferul dreptului de proprieta-
te, se va proceda la înregistrarea în cartea funciară și se va realiza transferul de 
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proprietate și/sau consti tuirea altui drept real asupra bunului imobil în cauză. 
Dacă hotărârea arbitrală se execută silit, verifi cările prevăzute în prezentul aline-
at vor fi  efectuate de către instanţă, în cadrul procedurii de învesti re cu formulă 
executorie.

Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii
Art. 604. -
(1) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, înti nde-

rea sau aplicarea dispoziti vului hotărârii ori acesta cuprinde dispoziţii po-
trivnice, oricare dintre părţi poate cere tribunalului arbitral să lămurească 
dispoziti vul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.

(2) Dacă prin hotărârea pronunţată tribunalul arbitral a omis să se 
pronunţe asupra unui capăt de cerere, asupra unei cereri conexe sau inci-
dentale, oricare dintre părţi poate solicita completarea ei.

(3) Cererea de lămurire sau de completare se formulează, potrivit alin. 
(1), respecti v alin. (2), în termen de 10 zile de la data primirii hotărârii și 
se soluţionează de tribunalul arbitral, prin hotărâre separată, cu citarea 
părţilor.

(4) Greșelile materiale din textul hotărârii arbitrale sau alte greșeli evi-
dente care nu schimbă fondul soluţiei, precum și greșelile de calcul pot fi  
îndreptate, prin încheiere, la cererea oricăreia dintre părţi, formulată în ter-
menul prevăzut de alin. (3), sau din ofi ciu. Părţile vor fi  citate dacă tribunalul 
arbitral apreciază că este necesar.

(5) Hotărârea de lămurire sau de completare ori încheierea de îndreptare 
se pronunţă de îndată și face parte integrantă din hotărârea arbitrală.

(6) Părţile nu pot fi  obligate la plata cheltuielilor legate de lămurirea, 
completarea sau îndreptarea hotărârii.

Comunicarea hotărârii
Art. 605. -
(1) Hotărârea arbitrală va fi  comunicată părţilor în termen de cel mult o 

lună de la data pronunţării ei.
(2) La cererea oricăreia dintre părţi, tribunalul arbitral îi va elibera o do-

vadă privind comunicarea hotărârii, în condiţiile alin. (1).

Efectele hotărârii arbitrale Păstrarea dosarului
Art. 606. - Hotărârea arbitrală comunicată părţilor este defi niti vă și obli-

gatorie.
Art. 607. - În termen de 30 de zile de la data comunicării hotărâ-

rii sau de la data lămuririi, completării ori îndreptării ei, potrivit art. 
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604, tribunalul arbitral va depune dosarul liti giului la tribunalul prevă-
zut la art. 547, atașând și dovezile de comunicare a hotărârii arbitrale.

TITLUL V 
DESFIINȚAREA HOTĂRÂRII ARBITRALE

Art. 608. -
(1) Hotărârea arbitrală poate fi  desfi inţată numai prin acţiune în anulare 

pentru unul dintre următoarele moti ve:
a) liti giul nu era suscepti bil de soluţionare pe calea arbitrajului;
b)  tribunalul arbitral a soluţionat liti giul fără să existe o convenţie arbi-

trală sau în temeiul unei convenţii nule ori inoperante;
c)  tribunalul arbitral nu a fost consti tuit în conformitate cu convenţia 

arbitrală;
d)  partea a lipsit la termenul la care au avut loc dezbaterile și procedu-

ra de citare nu a fost legal îndeplinită;
e)  hotărârea a fost pronunţată după expirarea termenului arbitrajului 

prevăzut la art. 567, deși cel puţin una dintre părţi a declarat că 
înţelege să invoce caducitatea, iar părţile nu au fost de acord cu 
conti nuarea judecăţii, potrivit art. 568 alin. (1) și (2); f) tribunalul 
arbitral s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori a 
dat mai mult decât s-a cerut;

g)  hotărârea arbitrală nu cuprinde dispoziti vul și moti vele, nu arată 
data și locul pronunţării ori nu este semnată de arbitri;

h)  hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori 
dispoziţii imperati ve ale legii;

i)  dacă, după pronunţarea hotărârii arbitrale, Curtea Consti tuţională 
s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând 
neconsti tuţională legea, ordonanţa ori o dispoziţie dintr-o lege 
sau dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acelei excepţii ori alte 
dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar și evident, nu pot fi  
disociate de prevederile menţionate în sesizare.

(2) Nu mai pot fi  invocate ca moti ve pentru anularea hotărârii arbitrale 
neregularităţile care nu au fost ridicate potrivit art. 592 alin. (1) și (3) sau 
care pot fi  remediate pe calea prevăzută la art. 604.

(3) Pentru dovedirea moti velor de anulare nu pot fi  aduse ca probe noi 
decât înscrisuri.
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Renunţarea la acţiunea în anulare
Art. 609. -
(1) Părţile nu pot renunţa prin convenţia arbitrală la dreptul de a introdu-

ce acţiunea în anulare împotriva hotărârii arbitrale.
(2) Renunţarea la acest drept se poate face numai după pronunţarea ho-

tărârii arbitrale.

Instanţa competentă
Art. 610. - Competenţa de a judeca acţiunea în anulare revine curţii de 

apel în circumscripţia căreia a avut loc arbitrajul.

Termen de exercitare
Art. 611. -
(1) Acţiunea în anulare va fi  introdusă la curtea de apel în termen de o 

lună de la data comunicării hotărârii arbitrale. Dacă s-a formulat o cerere 
potrivit art. 604, termenul curge de la data comunicării hotărârii sau, după 
caz, a încheierii prin care a fost soluţionată cererea.

(2) Pentru moti vul prevăzut la art. 608 alin. (1) lit. i), termenul este de 
3 luni de la publicarea deciziei Curţii Consti tuţionale în Monitorul Ofi cial al 
României, Partea I.

Suspendarea executării
Art. 612. - Curtea de apel va putea suspenda executarea hotărârii arbitra-

le împotriva căreia a fost introdusă acţiunea în anulare. Dispoziţiile art. 484 
alin. (2)-(5) și (7) se aplică în mod corespunzător.

Judecarea acţiunii în anulare
Art. 613. -
(1) Curtea de apel va judeca acţiunea în anulare în completul prevăzut de 

lege pentru judecata în primă instanţă.
(2) Întâmpinarea este obligatorie. Dispoziţiile art. 205-208 sunt aplicabile 

în mod corespunzător.
(3) Admiţând acţiunea, curtea de apel va anula hotărârea arbitra lă și:
a)  în cazurile prevăzute la art. 608 alin. (1) lit. a), b) și e), va trimite cauza 

spre judecată instanţei competente să o soluţioneze, potrivit legii;
b)  în celelalte cazuri prevăzute la art. 608 alin. (1), va trimite cauza spre 

rejudecare tribunalului arbitral, dacă cel puţin una dintre părţi so-
licită expres acest lucru. În caz contrar, dacă liti giul este în stare de 
judecată, curtea de apel se va pronunţa în fond, în limitele convenţiei 
arbitrale. Dacă însă, pentru a hotărî în fond, este nevoie de noi pro-
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be, curtea se va pronunţa în fond după administrarea lor. În acest din 
urmă caz, curtea va pronunţa mai întâi hotărârea de anulare și, după 
administrarea probelor, hotărârea asupra fondului, iar, dacă părţile 
au convenit expres ca liti giul să fi e soluţionat de către tribunalul arbi-
tral în echitate, curtea de apel va soluţiona cauza în echitate.

(4) Hotărârile curţii de apel, pronunţate potrivit alin. (3), sunt supuse re-
cursului.

TITLUL VI 
EXECUTAREA HOTĂRÂRII ARBITRALE

Executarea de bunăvoie
Art. 614. - Hotărârea arbitrală se aduce la îndeplinire de bunăvoie de 

către partea împotriva căreia s-a pronunţat, de îndată sau în termenul arătat 
în cuprinsul acesteia.

Executarea silită
Art. 615. -
(1) Hotărârea arbitrală consti tuie ti tlu executoriu și, după învesti rea cu for-

mulă executorie, se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.
(2) Cererea de învesti re cu formulă executorie se soluţionează de tribu-

nalul în circumscripţia căruia a avut loc arbitrajul. Dispoziţiile art. 641 alin. 
(3)-(6) sunt aplicabile.

TITLUL VII 
ARBITRAJUL INSTITUȚIONALIZAT

Noţiune
Art. 616. -
(1) Arbitrajul insti tuţionalizat este acea formă de jurisdicţie arbitrală 

care se consti tuie și funcţionează în mod permanent pe lângă o organizaţie 
sau insti tuţie internă ori internaţională sau ca organizaţie neguvernamenta-
lă de interes public de sine stătătoare, în condiţiile legii, pe baza unui regu-
lament propriu aplicabil în cazul tuturor liti giilor supuse ei spre soluţionare 
potrivit unei convenţii arbitrale. Acti vitatea arbitrajului insti tuţionalizat nu 
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are caracter economic și nu urmărește obţinerea de profi t.
(2) În reglementarea și desfășurarea acti vităţii jurisdicţionale, arbitrajul 

insti tuţionalizat este autonom în raport cu insti tuţia care l-a înfi inţat. Aceas-
ta va stabili măsurile necesare pentru garantarea autonomiei.

Alegerea arbitrajului insti tuţionalizat
Art. 617. -
(1) Părţile, prin convenţia arbitrală, pot supune soluţionarea liti gi-

ilor dintre ele unei anumite instanţe arbitrale aparţinând arbitrajului 
insti tuţionalizat.

(2) În caz de contrarietate între convenţia arbitrală și regulamentul ar-
bitrajului insti tuţionalizat la care aceasta trimite, va prevala convenţia arbi-
trală.

Arbitrii
Art. 618. -
(1) Arbitrajul insti tuţionalizat poate întocmi liste facultati ve cu persoane care 

pot fi  arbitri sau supraarbitri. Aceste liste nu au caracter obligatoriu.
(2) În cazul în care părţile nu se înţeleg asupra arbitrului unic ori când 

o parte nu numește arbitrul sau când cei 2 arbitri nu cad de acord asupra 
persoanei supraarbitrului, autoritatea de desemnare este președintele arbi-
trajului insti tuţionalizat, afară numai dacă regulile de procedură ale acestuia 
sau părţile însele nu dispun altf el.

(3) Organizaţiile cu caracter asociati v sau cele consti tuite pentru apăra-
rea intereselor unei categorii profesionale nu pot să numească arbitri dintre 
membrii lor, în cazurile în care acestea sunt în liti giu cu terţii.

Regulile arbitrale
Art. 619. -
(1) Regulile de procedură ale arbitrajului insti tuţionalizat se adoptă de 

către conducerea acestuia potrivit normelor sale de funcţionare stabilite 
prin actul de înfi inţare.

(2) Prin desemnarea unui anumit arbitraj insti tuţionalizat ca fi ind com-
petent în soluţionarea unui anumit liti giu sau ti p de liti gii, părţile optează 
automat pentru aplicarea regulilor sale de procedură. Orice derogare de la 
această prevedere este nulă, afară numai dacă, ţinând seama de condiţiile 
speţei și de conţinutul regulilor de procedură indicate de părţi ca fi ind apli-
cabile, conducerea arbitrajului insti tuţionalizat competent decide că pot fi  
aplicate și regulile alese de părţi, stabilind dacă aplicarea acestora din urmă 
este efecti vă sau prin analogie.
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(3) Dacă părţile nu au convenit altf el, se vor aplica regulile de procedură ale 
arbitrajului insti tuţionalizat în vigoare la momentul sesizării acestuia.

(4) Dreptul la apărare al părţilor în liti giu și contradictorialitatea dezba-
terilor sunt garantate.

(5) În cazul arbitrajului organizat de o insti tuţie permanentă, dosarul se 
păstrează la acea insti tuţie.

Cheltuielile arbitrale
Art. 620. - În cazul arbitrajului organizat de o insti tuţie permanentă, ta-

xele pentru organizarea arbitrajului, onorariile arbitrilor, precum și celelalte 
cheltuieli arbitrale se stabilesc și se plătesc conform regulamentului acelei 
insti tuţii.

Refuzul soluţionării liti giului
Art. 621. - Dacă organizaţia sau insti tuţia prevăzută la art. 616 refuză să 

organizeze arbitrajul, convenţia arbitrală rămâne valabilă, iar liti giul dintre 
părţi va fi  soluţionat potrivit prevederilor prezentei cărţi. 

Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor 
cu atribuţii jurisdicţionale
Art. 635. - Pot fi  puse în executare hotărârile arbitrale învesti te cu for-

mulă executorie, chiar dacă sunt atacate cu acţiunea în anulare, precum și 
alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale rămase defi niti ve, ca 
urmare a neatacării lor în faţa instanţei judecătorești  competente, dacă sunt 
învesti te cu formulă executorie.

Executarea hotărârilor supuse controlului instanţelor judecătorești 
Art. 637. -
(1) Punerea în executare a unei hotărâri judecătorești  care consti tuie ti tlu 

executoriu se poate face numai pe riscul creditorului dacă hotărârea poate 
fi  atacată cu apel sau recurs; dacă ti tlul este ulterior modifi cat ori desfi inţat, 
creditorul va fi  ţinut, în condiţiile legii, să îl repună pe debitor în drepturile 
sale, în tot sau în parte, după caz.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul punerii în 
executare a unei hotărâri arbitrale.
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CAPITOLUL V PRESCRIPȚIA DREPTULUI 
DE A OBȚINE EXECUTAREA SILITĂ

Termenul de prescripţie
Art. 706. -
(1) Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, 

dacă legea nu prevede altf el. În cazul ti tlurilor emise în materia drepturilor 
reale, termenul de prescripţie este de 10 ani.

(2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naște dreptul 
de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătorești  și arbitrale, ter-
menul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor defi niti ve.

Art. 707. -
(1) Prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei 

interesate.
(2) Prescripţia sti nge dreptul de a obţine executarea silită și orice ti tlu 

executoriu își pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătorești  
și arbitrale, dacă dreptul de a obţine obligarea pârâtului este imprescripti bil 
sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obţine un nou ti tlu executo-
riu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepţia autorităţii de 
lucru judecat.

CAPITOLUL VI CONTESTAȚIA LA EXECUTARE
CONDIȚII DE ADMISIBILITATE

Art. 713. -
(1) Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătorești  

sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie moti ve de 
fapt sau de drept pe care le-ar fi  putut opune în cursul judecăţii în primă 
instanţă sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă.
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SECŢIUNEA A 2-A DISPOZIȚII SPECIALE 
PRIVIND SECHESTRUL ASIGURĂTOR AL NAVELOR CIVILE

Art. 961. -
(1) În cazuri urgente, cererea de înfi inţare a sechestrului asigurător asu-

pra unei nave se poate face chiar și înaintea introducerii acţiunii de fond. În 
acest caz, creditorul care a obţinut insti tuirea sechestrului asigurător este 
obligat să introducă acţiunea la instanţa competentă sau să iniţieze demer-
surile pentru consti tuirea tribunalului arbitral într-un termen de cel mult 20 
de zile de la data încuviinţării măsurii asigurătorii.

CAPITOLUL III SECHESTRUL JUDICIAR

Art. 973. -
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), partea care a obţinut insti tuirea seches-

trului judiciar este obligată să introducă acţiunea la instanţa competentă, să 
iniţieze demersurile pentru consti tuirea tribunalului arbitral sau să solicite 
punerea în executare a ti tlului executoriu, într-un termen de cel mult 20 de 
zile de la data încuviinţării măsurii asigurătorii.

TITLUL X 
PROCEDURA CU PRIVIRE LA CERERILE 

DE VALOARE REDUSĂ

Domeniu de aplicare
Art. 1.026. -
(1) Prezentul ti tlu se aplică atunci când valoarea cererii, fără a se lua în 

considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii, nu 
depășește suma de 10.000 lei la data sesizării instanţei.

(2) Prezentul ti tlu nu se aplică în materie fi scală, vamală sau administra-
ti vă și nici în ceea ce privește răspunderea statului pentru acte sau omisiuni 
în cadrul exercitării autorităţii publice.

(3) De asemenea, prezenta procedură nu se aplică cererilor referitoare la:
a) starea civilă sau capacitatea persoanelor fi zice;
b) drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie;

brosura 80+4p A.indd   71 5/17/2016   10:02:34



72 ������ �� ��������

ARTICOLE REFERITOARE LA ARBITRAJ

c) moștenire;
d)  insolvenţă, concordatul preventi v, procedurile privind lichidarea 

societăţilor insolvabile și a altor persoane juridice sau alte proceduri 
asemănătoare;

e) asigurări sociale;
f) dreptul muncii;
g)  închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele 

având ca obiect plata unei sume de bani;
h) arbitraj;
i)  ati ngeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc 

personalitatea.

Excepţia de arbitraj
Art. 1.069. - Dacă părţile au încheiat o convenţie de arbitraj vizând un 

liti giu arbitrabil conform legii române, instanţa română sesizată își va declina 
competenţa, cu excepţia situaţiilor în care:

a)  pârâtul nu a invocat excepţia de arbitraj până la primul termen la care 
a fost legal citat;

b)  instanţa constată că respecti va convenţie de arbitraj este caducă sau 
inoperantă;

c)  tribunalul arbitral nu poate fi  consti tuit sau arbitrul unic nu poate fi  
desemnat din moti ve vădit imputabile pârâtului

TITLUL IV ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL 
ȘI EFECTELE HOTĂRÂRILOR ARBITRALE STRĂINE

CAPITOLUL I PROCESUL ARBITRAL INTERNAȚIONAL

Califi care și domeniu de aplicare
Art. 1.111. -
(1) În sensul prezentului ti tlu, un liti giu arbitral care se desfășoară în Ro-

mânia este socoti t internaţional dacă s-a născut dintr-un raport de drept 
privat cu element de extraneitate.

(2) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică oricărui arbitraj internaţional 
dacă sediul instanţei arbitrale se afl ă în România și cel puţin una dintre părţi 
nu avea la data încheierii convenţiei arbitrale domiciliul sau reședinţa obișnuită, 
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respecti v sediul în România, dacă părţile nu au exclus prin convenţia arbitra-
lă sau ulterior încheierii acesteia, dar numai prin înscris, aplicarea acestora.

(3) Sediul instanţei arbitrale se stabilește de părţile în cauză sau de 
insti tuţia de arbitraj desemnată de acestea, iar în lipsă, de către arbitri.

Arbitrabilitatea liti giului
Art. 1.112. -
(1) Orice cauză de natură patrimonială poate face obiectul arbitrajului 

dacă ea privește drepturi asupra cărora părţile pot dispune liber, iar legea 
statului de sediu al instanţei arbitrale nu rezervă competenţa exclusivă 
instanţelor judecătorești .

(2) Dacă una dintre părţile convenţiei arbitrale este un stat, o întreprin-
dere de stat sau o organizaţie controlată de stat, această parte nu poate 
invoca propriul său drept pentru a contesta arbitrabilitatea unui liti giu sau 
capacitatea sa de a fi  parte în procesul arbitral.

Convenţia arbitrală
Art. 1.113. -
(1) Convenţia arbitrală se încheie valabil în formă scrisă, prin înscris, tele-

gramă, telex, telecopiator, poștă electronică sau orice alt mijloc de comuni-
care permiţând a-i stabili proba printr-un text.

(2) Cu privire la cerinţele de fond, convenţia arbitrală este valabilă dacă 
îndeplinește condiţiile impuse de una dintre legile următoare:

a) legea stabilită de părţi;
b) legea care guvernează obiectul liti giului;
c) legea aplicabilă contractului ce conţine clauza compromisorie;
d) legea română.

(3) Validitatea convenţiei arbitrale nu poate fi  contestată pe moti vul 
nevalabilităţii contractului principal sau pentru că ar viza un liti giu care nu 
există încă.

Tribunalul arbitral
Art. 1.114. -
(1) Numirea, revocarea și înlocuirea arbitrilor se realizează conform 

convenţiei arbitrale sau celor stabilite de părţi ulterior încheierii acesteia, 
iar în lipsă, partea interesată poate solicita tribunalului de la sediul arbitra-
jului să facă acest lucru, dispoziţiile cărţii a IV-a aplicându-se prin analogie.

(2) Arbitrul poate fi  recuzat:
a) când nu are califi carea stabilită de părţi;
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b)  când există o cauză de recuzare dintre cele prevăzute de regulile de 
procedură arbitrală adoptate de părţi sau, în lipsă, de arbitri;

c)  când împrejurările induc o îndoială legiti mă cu privire la independenţa 
și imparţialitatea sa.

(3) O parte nu poate recuza un arbitru pe care l-a desemnat sau la a că-
rui numire a contribuit decât pentru o cauză de care a luat cunoști nţă după 
această numire. Tribunalul arbitral și cealaltă parte trebuie înști inţate fără 
întârziere despre moti vul de recuzare.

(4) Dacă părţile nu au stabilit procedura de recuzare, tribunalul de la se-
diul arbitrajului se pronunţă asupra recuzării prin hotărâre defi niti vă.

Procedura arbitrală
Art. 1.115. -
(1) Părţile pot stabili procedura arbitrală direct sau prin referire la regu-

lamentul unei insti tuţii de arbitraj ori o pot supune unei legi procedurale la 
alegerea lor.

(2) Dacă părţile nu au procedat conform celor prevăzute la alin. (1), tri-
bunalul arbitral stabilește procedura pe calea uneia dintre modalităţile pre-
văzute la alin. (1).

(3) Oricare ar fi  procedura arbitrală stabilită, tribunalul arbitral trebuie 
să garanteze egalitatea părţilor și dreptul lor de a fi  ascultate în procedură 
contradictorie.

(4) În arbitrajul internaţional, durata termenelor stabilite în cartea a IV-a 
se dublează.

Limba în care se desfășoară procedura
Art. 1.116. -
(1) Dezbaterea liti giului în faţa tribunalului arbitral se face în limba sta-

bilită prin convenţia arbitrală sau, dacă nu s-a prevăzut nimic în această 
privinţă ori nu a intervenit o înţelegere ulterioară, în limba contractului din 
care s-a născut liti giul ori într-o limbă de circulaţie internaţională stabilită de 
tribunalul arbitral.

(2) Dacă o parte nu cunoaște limba în care se desfășoară dezbaterea, la 
cererea și pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral îi asigură serviciile unui tradu-
cător.

(3) Părţile pot să parti cipe la dezbateri cu traducătorul lor.

Măsuri provizorii și conservatorii
Art. 1.117. -
(1) Tribunalul arbitral poate dispune măsuri provizorii sau conservatorii 
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la cererea uneia dintre părţi, dacă nu este sti pulat contrariul în convenţia 
arbitrală.

(2) Dacă partea vizată nu se supune voluntar măsurilor dispuse, tribuna-
lul arbitral poate cere concursul tribunalului competent, care aplică propria 
lege. Dispunerea de măsuri provizorii sau conservatorii poate fi  subordonată 
de arbitru sau judecător dării unei cauţiuni adecvate.

Administrarea probelor
Art. 1.118. -
(1) Administrarea probelor se face de către tribunalul arbitral.
(2) Dacă pentru administrarea probelor este necesar concursul instanţelor 

judecătorești , tribunalul arbitral sau părţile, de acord cu tribunalul arbitral, 
pot solicita concursul tribunalului de la sediul arbitrajului, care aplică legea 
proprie.

Competenţa tribunalului arbitral
Art. 1.119. -
(1) Tribunalul arbitral decide asupra propriei competenţe.
(2) Tribunalul arbitral statuează asupra propriei competenţe fără a lua în 

considerare o cerere având același obiect, deja pendinte între aceleași părţi 
în faţa unui tribunal statal sau arbitral, afară numai dacă moti ve temeinice 
impun suspendarea procedurii.

(3) Excepţia de necompetenţă trebuie ridicată prealabil oricărei apărări 
pe fond.

Drept aplicabil
Art. 1.120. -
(1) Tribunalul arbitral aplică liti giului legea stabilită de părţi, iar dacă 

părţile nu au desemnat dreptul aplicabil, legea pe care o consideră adecva-
tă, în toate situaţiile ţinând seama de uzanţe și reguli profesionale.

(2) Tribunalul arbitral poate statua în echitate numai cu autorizarea ex-
presă a părţilor.

Hotărârea arbitrală
Art. 1.121. -
(1) Hotărârea arbitrală este dată cu procedura convenită de părţi. În lipsa 

unor asemenea prevederi în convenţia arbitrală, hotărârea se pronunţă cu 
votul majorităţii arbitrilor, iar în caz de paritate a voturilor prevalează soluţia 
care se raliază votului supraarbitrului.

(2) Hotărârea arbitrală este scrisă, moti vată, datată și semnată de toţi arbitrii.
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(3) Hotărârea arbitrală este executorie și obligatorie de la comunicarea 
sa părţilor și poate fi  atacată numai cu acţiune în anulare pentru moti vele 
și în regimul stabilite în cartea a IV-a, care se aplică în mod corespunzător.

(4) Tribunalul arbitral poate pronunţa hotărâri parţiale, în lipsă de 
sti pulaţie contrară în convenţia arbitrală.

Cheltuieli arbitrale
Art. 1.122. - În afară de cazul în care părţile convin altf el, onorariile ar-

bitrilor și cheltuielile de deplasare ale acestora se suportă de partea care 
i-a numit; în cazul arbitrului unic sau al supraarbitrului, aceste cheltuieli se 
suportă de părţi în cote egale.

Reguli de aplicare subsidiară
Art. 1.123. - Orice aspecte privind consti tuirea tribunalului arbitral, pro-

cedura, hotărârea arbitrală, completarea, comunicarea și efectele acesteia, 
nereglementate de părţi prin convenţia arbitrală și neîncredinţate de acestea 
rezolvării de către tribunalul arbitral, vor fi  soluţionate prin aplicarea în mod 
corespunzător a dispoziţiilor cărţii a IV-a.

CAPITOLUL II 
EFECTELE HOTĂRÂRILOR ARBITRALE STRĂINE

Califi care
Art. 1.124. - Sunt hotărâri arbitrale străine orice senti nţe arbitrale de ar-

bitraj intern sau internaţional pronunţate într-un stat străin și care nu sunt 
considerate hotărâri naţionale în România.

Efi cacitate
Art. 1.125. - Orice hotărâre arbitrală dintre cele prevăzute la art. 1.124 este 

recunoscută și poate fi  executată în România dacă diferendul formând obiectul 
acesteia poate fi  soluţionat pe cale arbitrală în România și dacă hotărârea nu 
conţine dispoziţii contrare ordinii publice de drept internaţional privat român.

Instanţa competentă
Art. 1.126. -
(1) Solicitarea de recunoaștere și executare a hotărârii arbitrale străine se 

prezintă printr-o cerere adresată tribunalului în circumscripţia căruia se afl ă do-
miciliul sau, după caz, sediul celui căruia i se opune respecti va hotărâre arbitrală.
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(2) În caz de imposibilitate de stabilire a tribunalului prevăzut la alin. (1), 
competenţa aparţine Tribunalului București .

Cererea
Art. 1.127. -
(1) Cel care se prevalează de o hotărâre arbitrală străină poate solicita 

numai recunoașterea acesteia pentru a invoca autoritatea de lucru judecat 
sau, când nu este adusă la îndeplinire în mod voluntar, încuviinţarea execu-
tării silite pe teritoriul României.

(2) Recunoașterea unei hotărâri arbitrale străine poate fi  cerută și pe cale 
incidentală.

(3) Dispoziţiile art. 1.101 se aplică în mod corespunzător.

Documente atașate la cerere
Art. 1.128. -
(1) Cererea trebuie însoţită de hotărârea arbitrală și convenţia de arbi-

traj, în original sau în copie, care sunt supuse supralegalizării în condiţiile 
prevăzute la art. 1.093.

(2) Dacă documentele prevăzute la alin. (1) nu sunt redactate în limba 
română, solicitantul trebuie să prezinte și traducerea acestora în limba ro-
mână, certi fi cată de conformitate.

Moti vele de refuz al recunoașterii sau executării
Art. 1.129. - Recunoașterea sau executarea hotărârii arbitrale străine 

este respinsă de tribunal dacă partea contra căreia hotărârea este invocată 
probează existenţa uneia dintre următoarele împrejurări:

a )  părţile nu aveau capacitatea de a încheia convenţia arbitrală conform 
legii aplicabile fi ecăreia, stabilită potrivit legii statului unde hotărârea 
a fost pronunţată;

b )  convenţia arbitrală nu era valabilă potrivit legii căreia părţile au su-
pus-o sau, în lipsă de stabilire a acesteia, conform legii statului în care 
hotărârea arbitrală a fost pronunţată;

c )  partea contra căreia hotărârea este invocată n-a fost cuvenit informată 
cu privire la desemnarea arbitrilor sau cu privire la procedura arbitrală 
ori a fost în imposibilitate de a-și valorifi ca propria apărare în procesul 
arbitral;

d)  consti tuirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrală n-a fost con-
formă convenţiei părţilor ori, în lipsa unui acord al acestora, legii locu-
lui unde a avut loc arbitrajul;

e)  hotărârea privește un diferend neprevăzut în convenţia arbitrală sau în 
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afara limitelor fi xate de aceasta ori cuprinde dispoziţii care excedează 
termenilor convenţiei arbitrale. Totuși, dacă dispoziţiile din hotărâre 
care privesc aspecte supuse arbitrajului pot fi  separate de cele privind 
chesti uni nesupuse arbitrajului, cele dintâi pot fi  recunoscute și decla-
rate executorii;

f)  hotărârea arbitrală n-a devenit încă obligatorie pentru părţi sau a fost 
anulată ori suspendată de o autoritate competentă din statul în care 
sau după legea căruia a fost pronunţată.

Suspendarea judecăţii
Art. 1.130. -
(1) Tribunalul poate suspenda judecarea recunoașterii și executării hotă-

rârii arbitrale străine dacă anularea ori suspendarea acesteia este solicitată 
autorităţii competente din statul unde a fost pronunţată sau din statul după 
legea căruia a fost pronunţată.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) tribunalul poate, la cererea părţii care 
solicită recunoașterea și executarea hotărârii arbitrale străine, să dispună 
depunerea unei cauţiuni de către cealaltă parte.

Judecata
Art. 1.131. -
(1) Cererea de recunoaștere sau de executare a hotărârii arbitrale străine 

se soluţionează prin hotărâre dată cu citarea părţilor și care poate fi  atacată 
numai cu apel.

(2) Cererea poate fi  soluţionată fără citarea părţilor dacă din hotărâre 
rezultă că pârâtul a fost de acord cu admiterea acţiunii.

Forţa probantă
Art. 1.132. - Hotărârile arbitrale străine pronunţate de un tribunal arbitral 

competent benefi ciază în România de forţă probantă cu privire la situaţiile 
de fapt pe care le constată.

Examinarea fondului cauzei
Art. 1.133. - Tribunalul nu poate examina hotărârea arbitrală pe fondul 

diferendului. 
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