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STATUTUL ARBITRULUI  

 

Art. 1  - Calitatea de arbitru 

(1)  Arbitrul înscris pe lista de arbitri a Curții de Arbitraj București ce funcționează pe 

lângă Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, este persoana care a 

dobândit calitatea de arbitru conform Regulamentulului privind Organizarea și 

Funcționarea Curții și care participă la activitatea jurisdicțională alternativă  și 

soluționarea dosarelor arbitrale aflate pe rolul Curții de arbitraj. 

 Art. 2  - Dobândirea calității de arbitru 

(1) Poate fi înscrisa pe lista de arbitri a Curtii de Arbitraj Bucuresti, persoana care 

îndeplineste următoarele condiții: 

a) orice persoană cetățean român sau străin, care are capacitate deplină de exercițiu a 

drepturilor sale, are experiență semnificativă în raporturile juridice interne și 

internaționale și o bună reputaţie profesională și civică; 

b) are studii juridice superioare și o vechime în specialitatea juridică de minim 8 ani; 

c) a formulat cerere scrisă, care să cuprindă declarația persoanei că a luat cunoștință 

de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, Regulamentul de organizare 

și funcționare și Statutul arbitrului; 

d) a completat chestionarului elaborat de Colegiul Curții de Arbitraj; 

e) a primit avizul Colegiului Curții de Arbitraj; 

f) a primit aprobarea Colegiului de conducere a Camerei de Comerț și Industrie a 

Municipiului Bucuresti. 

(2) Persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o faptă prevăzută de legea 

penală, săvârșită cu intenție, nu pot dobândi calitatea de arbitru, cu excepția situației 

în care a intervenit amnistia sau reabilitarea.  

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

Art. 3  - Lista de arbitri 
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(1) Pentru a desfășura activitate jurisdicțională alternativă instanțelor de judecată, 

constând în  soluționarea dosarelor arbitrale aflate pe rolul Curții de Arbitraj 

București, arbitrul trebuie să fie înscris pe Lista de arbitri.  

(2) Lista de arbitri cuprinde toate persoanele care au dobândit calitatea de arbitru în 

conformitate cu  Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Curții de arbitraj. 

(3) Lista de arbitri se publică pe site-ul Curții de Arbitraj București și se actualizează 

anual.  

Art. 4  - Independența și imparțialitatea arbitrilor 

(1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin arbitrii sunt independenţi şi se supun doar 

legii. Verificarea hotărârilor arbitrale, din perspectiva îndeplinirii condițiilor de formă 

de către conducerea Curții de Arbitraj, nu reprezintă imixtiune în activitatea arbitrilor. 

(2) Arbitrii trebuie să fie imparţiali, având libertate deplină în soluţionarea dosarelor 

arbitrale, cu respectarea egalităţii de arme şi a drepturilor procesuale ale părţilor. 

Arbitrii trebuie să ia decizii fără niciun fel de restricţii, influenţe, presiuni, ameninţări 

sau intervenţii, directe sau indirecte, din partea oricărei autorităţi. 

Art. 5  - Drepturile arbitrilor  

Arbitrii înscriși pe Lista de arbitri a Curții de Arbitraj București au următorele 

drepturi: 

(1) Să fie desemnati în calitate de arbitri în litigiile aflate pe rolul Curții de Arbitraj 

București, cu respectarea Regulilor de procedură; 

(2) Să fie remunerați cu onorariul prevăzut în ”Normele privind taxele și cheltuielile 

arbitrale”; 

(3) Să refuze preluarea litigiului arbitral, în situația existenței unui motiv de 

incompatibilitate sau a imposibilității fizice sau morale pentru îndeplinirea misiunii 

de arbitru;  

(4) Să participe la programele de pregătire profesională și la evenimentele organizate 

de către Curtea de Arbitraj; 

(5) Să consulte publicațiile, lucrările și materialele documentare de care dispune 

Curtea de Arbitraj; 

(6) Să participe la elaborarea de publicaţii, articole, studii de specialitate, lucrări 

literare ori ştiinţifice; 
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Art. 6 - Obligațiile arbitrilor 

Arbitrii înscriși pe Lista de arbitri a Curții de Arbitraj București au următorele 

obligații: 

(1) Să cunoască și să respecte Constituția și legile țării, legile și regulamentele 

internaționale privitoare la arbitraj, Regulamentul de organizare și funcționare, 

Regulile de Procedură, Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale după care 

funcționează Curtea de Arbitraj București. 

(2) să respecte egalitatea cetăţenilor în faţa legii, asigurându-le un tratament juridic 

nediscriminatoriu, să respecte şi să apere demnitatea, integritatea fizică şi morală a 

tuturor persoanelor care participă, în orice calitate, la procedurile arbitrale. 

(3) să impună ordine şi solemnitate în timpul soluţionării cauzelor şi să adopte o 

atitudine demnă şi civilizată față de toți participanții la procedura arbitrala şi să le 

solicite acestora un comportament adecvat.  

(4) sa păstreze confidențialitatea procedurilor arbitrale și a nu dezvălui sau folosi, 

pentru alte scopuri, decât cele legate direct de exercitarea atribuțiilor, informaţiile pe 

care le-au obţinut în această calitate. 

(5) Să studieze documentele dosarului arbitral în care a fost desemnat și să 

aprofundeze problemele juridice deduse judecații din perspectiva legislației incidente 

în cauză și a jurisprudenței. 

(5) Să soluționeze cu bună credință, neutralitate, imparțialitate și cu respectarea 

dispozițiilor Regulilor de Procedură ale Curții de Arbitraj, Codului de procedură 

civilă, Codului civil și legilor în vigoare, litigiile în care a fost desemnat în calitate de 

arbitru. 

(6) sa nu ia legatura cu parțile, reprezentanții legali și/sau conventionali ai acestora, 

martorii, experții sau alți participanți la procedura, pe tot parcursul derularii acesteia, 

în afara ședinței de arbitraj.   

(7) Să fie prezenți la toate ședințele de arbitraj în dosarele în care au fost desemnați. 

(8) Să fie prezenți la sesiunile Plenului Curții și la întâlnirile profesionale organizate 

de conducerea Curții de Arbitraj.  

(9) Să promoveze arbitrajul în mediile și zonele în care își desfășoară activitatea 

profesională. 
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(10) Să aducă la cunostința Curții de Arbitraj orice modificare a datelor de identitate 

și corespondență.  

Art. 7  - Activități incompatibile calității de arbitru  

(1) Arbitrii sunt obligaţi să se abţină de la orice activitate legată de actul de arbitraj în 

cazurile care presupun existenţa unui conflict între interesele lor şi interesul public de 

înfăptuire a justiţiei sau de apărare a intereselor generale ale societăţii. 

(2) Persoana care este înscrisă pe lista de arbitri a Curții de Arbitraj nu poate presta 

activități de reprezentare avocațială în litigii arbitrale care se judecă pe baza Regulilor 

de procedură ale Curții. 

(3) Arbitrul care este și avocat, înscris în tabloul avocaților, nu poate intra în 

compunerea unui tribunal arbitral învestit cu arbitrarea unui litigiu cu privire la care a 

desfășurat sau urmează a desfășura activități avocațiale. 

 

Art. 8 – Interdicții 

Arbitrilor înscriși pe Lista arbitrilor Curții de Arbitraj București le este interzis: 

a) să organizeze sau să participe în calitate de arbitru la ședințe de arbitraj ad-hoc 

organizate in cadrul Curtii de Arbitraj Bucuresti, fără aprobarea scrisă a conducerii 

Curtii; 

b) să-și exprime în public opinia cu privire la litigiile aflate în curs de desfăşurare sau 

care au făcut obiectul unui dosar aflat pe rolul Curții de Arbitraj Bucuresti; 

c) să dea consultaţii scrise sau verbale în cauzele în care au fost desemnați ca arbitri; 

d) să divulge sau să facă publice, indiferent sub ce formă, informaţiile obţinute în 

calitate de arbitru într-un litigiu aflat pe rolul Curții, atât pe timpul judecării cauzei, 

cât şi după soluţionarea acesteia; 

e) să facă declaraţii de presă ori să transmită comunicate privind activitatea Curții de 

Arbitraj, fără un mandat scris acordat de conducere; 

f) să aibă manifestări care pot aduce atingere onoarei, demnității, probităţii 

profesionale și prestigiului calității de arbitru, Curții de Arbitraj sau instituției 

arbitrajului, în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor; 

g) să aibă atitudini nedemne pe timpul exercitării atribuţiilor arbitrale, atât față de 

colegi cât și față de personalul Curții, colaboratori (avocaţi, consilieri juridici, experţi 

etc.), martori, justiţiabili ori reprezentanţi ai altor instituţii. 
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Art. 8 – Atribuțiile arbitrilor 

(1) Arbitrii înscriși pe Lista arbitrilor din cadrul Curții de Arbitraj București au 

atribuții jurisdicționale și atribuții administrative. 

(2) Atribuții juridicționale: 

1. legitimeză părțile prezente, pe apărătorii/mandatarii accestora, precum și alți 

participanți la ședința de arbitraj ; 

2. primesc înscrisurile depuse de părți; 

3. verifică competența Curții de a soluționa cauza și motivează decizia de reținere 

sau de declinare a competenței; 

4. informează părțile cu privire la posibilitatea soluționării pe cale amabilă, prin 

mediere, a litigului; 

5. pun în dezbatere excepțiile si cererile invocate de părți sau din oficiu de 

tribunalul arbitral și le admite sau le respinge motivat; 

6. încuviințeaza probele și le administrează potrivit dispozițiilor Regulilor de 

procedură ale Curții de Arbitraj și ale Codului de procedură civilă; 

7. solicită, atunci când este cazul, informații scrise autorităților publice necesare 

pentru soluționarea cauzei; 

8. redactează încheierile de ședință; 

9.  dau cuvântul părților pentru a pune concluzii pe fond; 

10.  deliberează în secret; 

11.  întocmesc minuta și pronunță hotărârea; 

12.  redactează hotărârea arbitrală; 

13.  la cererea părților, sau din oficiu, pronunță hotărâri de lămurire sau de 

completare și încheieri de îndreptare a hotărârilor arbitrale. 

(3) Atribuții administrative: 

1.  stabilesc termenele de judecată și le comunică părților prezente in sedinta de 

arbitraj; 

2. asigură confidențialitatea dosarului cauzei și a lucrărilor din cadrul ședințelor de 

judecată; 

3.  întocmesc adresele către părți, experți, instituții publice, etc.; 

 

Art. 9 – Răspunderea disciplinară 

(1) Arbitrii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle prevazute in 

regulamentele si normele Curtii de Arbitraj Bucuresti, precum şi pentru faptele care 

afectează prestigiul instituției. 

(2) Constituie abateri disciplinare: 
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1. manifestări care pot aduce atingere onoarei, demnității, probităţii profesionale și 

prestigiului Curții sau instituției arbitrajului, în exercitarea sau în afara atribuţiilor de 

serviciu; 

2. divulgarea, diseminarea de informații privind datele din dosarele aflate pe rolul 

Curții de Arbitraj; 

3. atitudinea care aduce atingere bunelor moravuri sau ordinii publice, sau cea 

ireverenţioasă faţă de colegi, justițiabili, colaboratori (avocați, consilieri juridici, 

experți, mediatori, traducători etc.); 

4. încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi, interdicţii și obligații din 

prezentul Statut; 

5. întârzierea cu mai mult de 60 de zile a redactării hotărârilor arbitrale; 

6. întârzieri repetate în redactarea lucrărilor și adoptarea măsurilor administrative în 

dosarele arbitrale în care au fost desemnați; 

7. nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest 

caracter; 

8. lipsa nemotivata la termenele arbitrale stabilite in dosar. 

(3) Sancțiunile disciplinare sunt următoarele: 

1. mustrare; 

2. avertisment; 

3. reducerea onorariului arbitrului cu 10% până la 25% în cazurile prevăzute de art. 9 

alin. 2 pct. 5,6.  

4. radierea de pe Lista arbitrilor Curții de arbitraj.  

(4) Sancțiunile prevăzute la art. 9 alin. 3 pct. 1 și 2 se dispun de către Colegiul de 

conducere al Curții de Arbitraj prin decizie motivată. Sanțiunile prevăzute la art. 9 

alin. 3 pct. 3 și 4 se dispun de către Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și 

Industrie București, la propunerea motivată a Colegiului Curții.  

(5) Radirea se poate dispune și pentru inactivitatea culpabila a arbitrului pentru o 

perioadă de cel puțin 5 ani.  

Art. 10 – Încetarea calității de arbitru    

(1) Calitatea de arbitru încetează: 

1. la cererea scrisă a arbitrului; 

2. prin deces; 
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3. în cazul în care arbitrul este diagnosticat cu o afecțiune care îi afectează 

discernământul, sau altă afecțiune care îl pune în imposibilitate de a-și desfășura 

activitatea; 

3. prin radiere ca sancțiune disciplinară; 

4. în cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea 

pentru o infracţiune care aduce atingere prestigiului profesiei sau s-a dispus aplicarea 

unei pedepse privative de libertate. In acest caz, incetarea calitatii de arbitru se 

constata de catre Colegiul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti. 

 

Art. 11 – Dispoziții finale 

(1) Prezentul Statut a fost adoptat în sesiunea Plenului Curții din data de..... și 

produce efecte de la data adoptării lui.  

 


