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Regulament privind organizarea şi funcţionarea  
Curţii de Arbitraj Comercial Bucureşti de pe lângă 

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului 
Bucureşti 

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

Art. 1 - (1) Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de 
Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, denumită „Curtea de 
Arbitraj Comercial Bucureşti”, este o instituţie permanentă de 
arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea 
atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu 
Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu 
prezentul Regulament de organizare şi funcţionare. 

(2) Sediul Curţii este situat în România, în municipiul Bucureşti. 

Art. 2 În cuprinsul prezentului Regulament de organizare şi 
funcţionare sunt folosite următoarele abrevieri: 

- „Camera” - pentru Camera de Comerţ şi Industrie a 
Municipiului Bucureşti; 

- „Curtea” - pentru Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă 
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (Curtea de 
Arbitraj Comercial Bucureşti); 

- „Lista de arbitri” - pentru Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj 
Comercial Bucureşti; 

- „Regulament” - pentru Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Curții de Arbitraj Comercial Bucureşti; 
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- „Regulile de procedură arbitrală” - pentru Regulile de 
procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Bucureşti. 

 

CAPITOLUL II: Atribuţii 

Art. 3 - (1) Principala atribuţie a Curţii constă în organizearea, 
administrarea şi soluţionarea unor litigii civile sau comerciale, 
interne şi internaţionale, prin arbitraj instituţionalizat, dacă părţile 
au încheiat în acest sens o convenţie arbitrală.  

(2) Organizarea, desfăşurarea şi solutionarea litigiului arbitral sunt 
stabilite prin Regulile de procedură ale Curţii, ţinându-se seama de 
dispozitiile legale relevante şi de convenţiile internaţionale, la care 
România este parte. 

Art.4 Curtea mai are şi următoarele atribuţii: 

a) Prezintă în cercurile economice, în alte medii interesate 
şi în mass-media avantajele arbitrajului comercial; 

b) Elaborează modele de convenţii arbitrare şi le asigură 
difuzarea în cercurile economice şi în alte medii interesate; 

c) Asistă părţile, la cererea lor, în organizarea arbitrajului 
ad-hoc sau organizează un astfel de arbiraj; 

d) Urmăreşte evoluţia arbitrajului comercial pe plan 
internaţional; dezbate în cadrul Curţii sau în colaborare cu alte curţi 
de arbitraj comercial din tară sau din străinatate, probleme de 
drept şi de practică arbitrală, precum şi orice problematică de 
interes privind arbitrajul comercial intern şi internaţional, inclusiv 
promovarea acestuia ca mijloc de soluţionare a litigiilor; 

e) Ţine evidenţa practicii arbitrare şi asigură documentarea 
în domeniul arbitrajului intern şi internaţional; 
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f) Organizează, la cerere, alte modalităţi alternative de 
solutionare a litigiilor; 

g) Indeplineşte orice alte atribuţii ce îi sunt conferite prin 
prezentul Regulament şi prin Regulile sale de procedură arbitrală. 

 

CAPITOLUL III: Organizare şi funcţionare 

Art. 5 (1) Curtea se compune din 35 – 40 arbitri, confirmați de 
Colegiul de Conducere al Camerei la propunerea Preşedintelui 
Curţii în funcţiune, pe timp de patru ani, dintre persoane fizice care 
îndeplinesc condiţiile pentru a fi arbitri. 

(2) Poate fi arbitru orice persoană, cetăţean român sau străin, care 
are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor sale, studii 
juridice superioare si experienţă semnificativă în relatiile civile si 
comerciale, interne si internationale si o bună reputaţie 
profesională si civică. 

(3) Inscrierea în Lista de arbitri se face cu acordul persoanei în 
cauză. 

(4) Includerea unei persoane în Lista de arbitri nu este împiedicată 
de calitatea de arbitru în orice altă instituţie arbitrală din ţară sau 
străinătate.  

(5) Părţile sunt libere să numească arbitri, într-un litigiu 
determinat, şi persoane care nu sunt înscrise în Lista de arbitri, care 
prin competenţă şi probitate se bucură de încrederea lor. 

Art. 6 (1) Radierea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face, la 
propunerea Preşedintelui Curţii, de către Colegiul de Conducere al 
Camerei, în cazul încălcării grave a obligaţiilor ce incumbă misiunii 
de arbitru, a încalcării regulilor deontologice ori a lipsei de 
probitate a acestuia. 
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Art. 7 (1) Curtea este condusă de un colegiu alcătuit din preşedinte, 
doi vicepresedinţi si doi membri. Colegiul Curţii este desemnat de 
Colegiul de Conducere al Camerei, pe funcţii, la propunerea 
preşedintelui  Curtii, dintre arbitrii înscrişi în Lista de arbitri. 
Mandatul este de patru ani şi  poate fi reînnoit.  

(2) Colegiul Curţii ia hotărâri cu votul majorităţii membrilor săi. 

Art. 8 Colegiul Curţii are următoarele atribuţii principale: 

(a) asigură conducerea generală a Curţii; 

(b) adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curţii, la 
propunerea preşedintelui; 

(c) elaborează proiectul “Normelor privind taxele şi 
cheltuielile arbitrale, precum şi onorariile arbitrilor” şi îl supune 
aprobării Colegiului CCIB la propunerea preşedintelui; 

(d) adoptă Regulamentul Colegiului Curţii la propunerea 
preşedintelui; 

(e) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudenţa a 
Curţii şi avizează publicare acestora; asigură procurarea de 
documentaţie străină, îndeosebi reviste şi cărţi de specialitate, 
precum şi reglementări privind arbitrajul comercial. 

(f) poate înfiinţa comisii de specialitate, stabilind 
componenţa, obiectul de activitate şi durata acestora; 

Art. 9 (1) Preşedintele Curţii exercită conducerea curentă a 
acesteia şi o reprezintă în relaţiile interne şi internaţionale. De 
asemenea, preşedintele exercită atribuţiile referitoare la 
organizarea şi administrarea litigiilor arbitrale care îi sunt conferite 
prin Regulile de procedură arbitrală ale Curţii. 

(2) În caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei de 
preşedinte, înlocuitorul acestuia este vicepreşedintele desemnat 
de preşedintele Curţii. 
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(3) Preşedintele şi membrii Colegiului Curţii pot fi desemnaţi ca 
arbitri sau supraarbitri. 

Art. 10 (1) Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri constituie 
Plenul Curţii. 

(2) Plenul Curţii dezbate informările Colegiului Curţii cu privire la 
activitatea desfăşurată de acesta, discută problemele de drept ivite 
în activitatea Curţii, în scopul asigurării unei jurisprudenţe unitare, 
şi examinează propunerile privind reglementările referitoare la 
arbitrajul comercial. 

(3) Sesiunile Plenului Curţii sunt convocate şi sunt conduse de 
preşedintele Curţii sau de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de 
preşedintele Curţii. 

(4) Sesiunile Plenului Curţii sunt anuale sau ori de câte ori sunt 
necesare. 

Art. 11 (1) Curtea are un Secretariat, cu personal de specialitate şi 
personal auxiliar. 

(2) Personalul de specialitate se compune din asistent arbitral şef 
şi asistenţi arbitrali, iar personalul auxiliar din referenţi, 
tehnoredactori, registrator-arhivar, traducător şi alţi salariaţi. 

(3) Statul de funcţii, numărul de personal, încadrarea şi salarizarea 
personalului se aprobă de Biroul de Conducere al Camerei, la 
propunerea Preşedintelui Curţii. 

(4) Secretariatul funcţionează în baza unui regulament aprobat de 
Colegiul Curţii. 

Art. 12 (1) În înţelesul prezentului Regulament, tribunalul arbitral 
este format dintr-un arbitru unic sau, după caz, din totalitatea 
arbitrilor, de regulă în număr impar, investit de părţi prin convenţie 
arbitrală şi în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală să 
soluţioneze litigiul şi să pronunţe sentinţa arbitrală. 
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(2) Soluţionarea litigiului aparţine exclusiv tribunalului arbitral. 

(3) Arbitrul şi supraarbitrul îşi desfăşoară activitatea cu titlu 
individual, independent şi impaţial, fiind supus exclusiv legii, 
pentru a se asigura un proces echitabil, respectarea dreptului la 
apărare şi a principiului contradictorialităţii şi părţilor egalitate de 
tratament. 

(4) Este interzis ca, prin organizarea şi administrarea arbitrajului, 
Camera sau Curtea să intervină în soluţionarea litigiului sau să 
influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral. 

(5) Arbitrii şi supraarbitrii îşi exercită prerogativele şi îşi îndeplinesc 
misiunea în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) - (3) din 
Constituţia României, republicată, şi cu cele ale art. 6 alin. (1) din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care garantează 
dreptul la un proces echitabil şi într-un timp rezonabil, dreptul la 
un tribunal independent şi imparţial si partilor egalitate de 
tratament. 

(6) Arbitrul si supraarbitrul trebuie să manifeste disponibilitatea 
cerută de exerciţiul competenţelor sale arbitrale, în termen util, 
după agenda Curţii, cu bună-credinţă, profesionalism si 
impartialitate. 

 

CAPITOLUL IV: Resurse 

Art. 13 (1) Resursele Curţii se constituie din taxele de înregistrare 
şi taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate, precum şi din 
orice alte venituri provenite din surse legale. 

(2) Taxele de înregistrare sunt destinate să acopere costurile de 
iniţiere a procedurii administrative de constituire a dosarului 
arbitral. Taxele arbitrale acoperă cheltuielile legate de activitatea 
de organizare şi desfăşurare a soluţionării litigiilor, plata onorariilor 
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arbitrilor şi documentarea acestora, cheltuielile de secretariat şi 
alte cheltuieli necesare funcţionării Curţii. 

Art. 14 Camera asigură spațiul și condiţiile materiale necesare 
desfăşurării activităţii Curţii, utilizând în acest scop resurse şi 
servicii proprii sau externalizate; în această din urmă situaţie este 
necesară aprobarea Colegiului de Conducere al Camerei pentru 
fiecare caz în parte. 

 

 

 

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale 

Art. 15 Curtea, tribunalul arbitral, precum şi personalul Camerei au 
obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, potrivit Regulilor 
de procedură arbitrală. 

Art. 16 (1) Prezentul regulament a fost aprobat la data de 27 martie 
2017 de către Colegiul de Conducere al Camerei şi intră în vigoare 
la data aprobării. 

(2) Prezentul, Regulament se publică pe website-ul Camerei. 

(3) Secretariatul Curţii va asigura comunicarea către cei interesaţi 
a prezentului Regulament a Regulilor de procedură arbitrală, a 
normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale şi a listei de arbitri. 
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