Curtea DE ARBITRAJ COMERCIAL DE PE LÂNGã
CAMERA DE COMERþ, INDUSTRIE ªI AGRICULTURã BUZãU
ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial
de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău
Capitolul I
Dispoziţii generale
Definirea şi
sediul Curţii
de Arbitraj

Misiunea Curţii
de Arbitraj

Art. 1(1) Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie
si Agricultura Buzău, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, 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.
(2) Sediul Curţii de Arbitraj este în România, municipiul Buzău, bulevardul
Unirii, bloc 10BCD, parter, județul Buzău
Art. 2. Curtea de Arbitraj are misiunea de a promova arbitrajul intern şi
internaţional, precum şi alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor.
Capitolul II
Atribuţii

Atribuţiile Curţii
de Arbitraj

Art. 3. Curtea de Arbitraj îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) organizează şi administrează soluţionarea litigiilor interne şi internaţionale
prin arbitraj instituţionalizat, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament,
de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Buzău,
denumite in continuare Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj
Comercial, de dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,
republicata, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare
Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile
internaţionale la care România este parte;
b) asigură părţilor, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, în cauzele în
care, prin convenţia arbitrală, au optat pentru aceasta modalitate de arbitraj;
c) elaborează modele de convenţii arbitrale pe care le pune la dispoziţia
mediului de afaceri;
d) dezbate probleme de drept şi jurisprudenţă arbitrală;
e) colaborează cu celelalte curţi de arbitraj ale camerelor de comerţ
și industrie din ţară, cu alte instituţii similare de arbitraj, interne şi
internaţionale, și cu diverse personalităţi din domenii de interes;

f)

ţine evidenţa jurisprudenţei arbitrale, întocmeşte culegeri de
jurisprudenţă arbitrală şi asigură documentarea în domeniul arbitrajului
intern si internaţional;
g) face propuneri privind îmbunătățirea organizării și desfăşurării
arbitrajului intern și internaţional;
h) organizează, la cerere, alte modalitați alternative de soluţionare a
litigiilor;
i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în prezentul regulament și în
Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;
Capitolul III
Organizare şi funcţionare

Componenţa Curţii
de Arbitraj.
Dobândirea calitatii
de arbitru

Vocaţia de a
deveni arbitru

Inscrierea pe
Lista de arbitri

Art. 4(1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmaţi de către
Colegiul de Conducere al CCIA Buzău, la propunerea Colegiului Curţii de
Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în
prezentul Regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de
Arbitraj.
(2) În Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj, denumita în continuare Lista de
arbitri, pot fi înscrise, daca îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul
regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj,
persoane care figurează pe listele de arbitri ale unor instituţii permanente
de arbitraj din străinătate.
(3) In arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri
și persoane neânscrise pe Lista de arbitri, daca părţile le-au numit, prin
convenţia arbitrală, în această calitate într-un litigiu determinat, iar aceste
persoane îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament și în
Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
(4) Poate fi arbitru orice persoană, cetăţean român sau străin, care are
capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor sale, se bucură de o reputaţie
neştirbită şi are o înaltă calificare şi experienţă profesională în domeniul
dreptului privat, relaţiilor economice interne și internaţionale și arbitrajului
comercial.
(5) Înscrierea pe Lista de arbitri a arbitrilor români și străini se face în
următoarele condiţii:
a) cerere scrisă, care să cuprindă declaraţia persoanei că a luat la
cunoştinţa de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;
b) studii superioare;
c) vechime în specialitate de cel puţin 5 ani;
d) aprobarea Colegiului Curţii de Arbitraj.
e) copie diplomă licență;
f) curriculum vitae;
g) declaraţie pe propria răspundere că a luat cunoştinţă de Regulile de
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procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj privind răspunderea arbitrilor;
h) în căzui avocatului, o declaraţie pe propria răspundere că a luat
cunoştinţă de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj cu
privire la incompatibilităţi;
i) avizul Preşedintelui Curţii de Arbitraj Comercial Buzău;
j) aprobarea de către Colegiul de Conducere al CCIA Buzău,
(6) Dosarul cu actele de înscriere se depune la Secretariatul Curţii de
Arbitraj, cel mai târziu cu 15 zile înaintea sesiunii Colegiului de Conducere
al CCIA Buzău,
Examinarea
(7) Colegiul Curţii de Arbitraj de Conducere al CCIA Buzău examinează
cererilor de înscriere cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an, de regulă în
prima sesiune ordinară din an.
Intocmirea Listei
(8) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a
de arbitri
numelui acestora, specificandu-se pentru fiecare arbitru titlurile ştiinţifice
pe care le deţine și activitatea profesionala care îl defineşte, vechimea în
specialitate, cetățenia și domiciliul ori reşedinţa obişnuită, iar pentru arbitrii
romani care au domiciliul în altă localitate decât sediul Curţii de Arbitraj se
va menţiona și localitatea corespunzătoare.
(9) Durata mandatului unui arbitru este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii
în condiţiile prevăzute la alin.(5).
(10) Prin excepţie, se trec la începutul Listei de arbitri Preşedintele CCIA
Buzău in situaţia in care are calitatea de arbitru și membrii Colegiului Curţii
de Arbitraj.
Nominalizarea
(11) Nominalizarea ca arbitru/supraarbitru al unui tribunal arbitral
arbitrilor
instituţionalizat se face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în
prezentul Regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de
Arbitraj, care se aplică tuturor arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri.
Radierea arbitrilor Art.5 (1) Radierea/ Excluderea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face,in
de pe Lista de
urma deciziei motivate a de către Colegiului Curţii de Arbitraj Colegiul de
arbitri. Proceduri
Conducere al CCIA Buzău în cazul încălcării deosebit de grave a
obligaţiilor ce incumbă misiunii de arbitru,în urma unui raport al
Preşedintelui Curţii de Arbitraj, atât în cazul încălcării obligaţiilor ce
incumbă misiunii de arbitru, cât și pentru fapte grave.
(2) Rezoluţia Biroului de conducere al Camerei de Comerţ, Industrie și
Agricultură Buzău poate fi atacata de catre persoana vizată în termen de
15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de conducere al Camerei
de Comerţ, Industrie și Agricultură Buzău, care va lua o decizie definitivă
ce va fi comunicată de îndată petentului.
(3) Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru,
survenite ulterior înscrierii în Lista de arbitri, se dispune suspendarea
acestuia de catre Colegiul Curţii de Arbitraj.
(4) Fapte grave în înţelesul alin. (1) sunt considerate:
a) incorectitudinea în exercitarea misiunii de arbitru manifestată prin
încălcarea principiului imparţialităţii, dovedită prin mijloacele de probă
admise de lege;
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Conducerea Curţii
de Arbitraj
Colegiul Curţii de
Arbitraj

(b) atingerea adusă onoarei ori reputaţiei unui arbitru înscris în Lista de
arbitri a Curţii de Arbitraj sau adusă unui membru ai Colegiului de
Conducere al CCIA Buzău prin afirmaţii, verbale ori scrise, ce impută fapte
care, dacă ar fi adevărate, ar expune persoana dispreţului public;
(c) condamnarea penală printr-o hotărâre judecătorească definitiva.
(5) Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru,
survenite ulterior înscrierii în Lista de arbitri, se dispune suspendarea
acestuia de către Colegiul Curţii de Arbitraj, în baza referatului
asistentului arbitral, vizat de Presedintele Colegiul Curţii de Arbitraj.
Art.6(1) Activitatea Curţii de Arbitraj este condusa de către un Colegiu
alcătuit din preşedinte, doi vicepreşedinţi şi 2 membri, cu un mandat de 3
ani şi care poate fi reînnoit de Colegiul de Conducere ai CCIA Buzău, la
propunerea preşedintelui acesteia. Colegiul Curţii de Arbitraj este
desemnat de Colegiul de Conducere al CCIA Buzău, dintre arbitrii inscrisi
pe lista, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit.
(2) Colegiul Curţii de Arbitraj ia hotarari cu majoritatea membrilor ce il
compun.
(3) Colegiul Curţii de Arbitraj are următoarele atribuţii principale:
a) asigura conducerea generala a Curţii de Arbitraj;
b) adopta Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;
c) adopta Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj;
d) propune, daca este cazul, modificarea prezentului regulament,
precum și Normele privind taxele si cheltuielile arbítrale;
e) aproba Lista de arbitri;
f) convoacă Plenul Curţii de Arbitraj;
g) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudenţă a Curţii de Arbitraj
și avizeaza publicarea acestora; asigură procurarea de documentaţie
naţionala și străină necesara desfăşurării activității arbitrilor;
h) adoptă Regulamentul Secretariatului Curţii de Arbitraj.
(4) Preşedintele Curţii de Arbitraj exercită conducerea curentă a acestei
curţi și o reprezintă în relaţiile interne și internaţionale. De asemenea,
preşedintele exercită atribuţiile referitoare la organizarea și administrarea
litigiilor arbítrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală
ale Curţii de Arbitraj.
(5) În situaţia de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei de
preşedinte, înlocuitorul acestuia este cel mai în varsta dintre membrii
Colegiului Curţii de Arbitraj.
(6) Preşedintele și membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi desemnaţi
ca arbitri și supraarbitri.
(7) Preşedintele și membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi revocaţi de
Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ, Industrie si Agricultura
Buzău, în cazul membrilor, la propunerea preşedintelui Curţii de Arbitraj.
(8) Colegiul Curţii de Arbitraj îsi exercită prerogativele în baza
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Plenul Curţii de
Arbitraj

Secretariatul Curţii
de Arbitraj

Definirea
tribunalului arbitrai

Obligaţii de
neimixtlune
Desemnarea
arbitrilor
si supraarbitrilor

programului propriu de activitate, care va fi evaluat anual în sesiunea Plenului
Curţii de Arbitraj.
(9) Colegiul Curţii de Arbitraj poate desemna un preşedinte de onoare al Curţii
de Arbitraj, din rândul personalităţilor cu o inalta reputaţie academică, cu largă
recunoștere în domeniul dreptului și cu o contribuţie majoră la activitatea și
afirmarea prestigiului Curtii de Arbitraj.
(10) De asemenea, Colegiul Curţii de Arbitraj poate desemna membri
onorifici ai Curţii de Arbitraj, in honorem sau in memoriam, din rândul foştilor
arbitri sau dintre personalităţile marcante ale lumii juridice interne sau
internaţionale.
Art.7 (1)Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri constituie Plenul Curţii
de Arbitraj.
(2) Plenul Curţii de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curţii de Arbitraj cu
privire la activitatea desfasurata de acesta, discuta problemele de drept ivite
in activitatea Curţii de Arbitraj, în scopul asigurării unei jurisprudente unitare,
si examinează propunerile privind reglementările referitoare la arbitrajul
comercial.
(3) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt convocate în baza hotărârii
Colegiului Curţii de Arbitraj și sunt conduse de preşedintele Curţii de Arbitraj
sau de un alt membru al Colegiului, desemnat de preşedintele Curţii de
Arbitraj.
(4) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt semestriale
Art.8(1) Curtea de Arbitraj are o structura funcţională compusă din Secretariat,
Arhiva-registratura și Grefă, cu un personal auxiliar și de specialitate aferent,
coordonat de asistentul arbitral.
(2) Statul de funcţii, numărul de personal, încadrarea și salarizarea
personalului se aproba de conducerea CCIA Buzău, la propunerea Colegiul
Curţii de Arbitraj,
(3) Asistenții arbitrali sunt încadraţi în funcţia de consilier juridic în schema
Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultura Buzău.
Art. 9(1) În înţelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format
dintr-un arbitru unic sau din 3 (trei) arbitri desemnaţi în conformitate cu
Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj. Odată cu arbitrii titulari
se desemnează şi arbitrii supleanţi.
(2) CCIA Buzău şi Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea şi
administrarea arbitrajului, să intervină în soluţionarea litigiului sau să
influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral.
Art. 10(1) Desemnarea arbitrilor se face de părţile in litigiu, în conformitate cu
Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
(2) Arbitrii numiţi de parti desemnează supraarbitrul, în termenele și condiţiile
prevăzute de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
(3) În cazul în care părţile nu desemnează arbitrii sau aceştia nu
desemnează supraarbitrul in condiţiile Regulilor de procedură arbitrală ale
Curţii de Arbitraj, desemnarea va fi făcută de către Preşedintele Curţii de
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Obligaţiile
arbitrilor si
supraarbitrilor

Inlocuirea
arbitrilor si
supraarbitrilor
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resurselor Curţii
de Arbitraj
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Asigurarea condiţiilor
necesare desfăşurării
activitatii Curţii de
Arbitraj

Obligaţia
de
confidenţialitate
Sediul materiei
în raporturile
dintre părţi
Elaborarea
Regulilor de
procedură
arbítrala ale
Curţii de Arbitraj

Arbitraj.
Art. 11(1) Arbitrul si supraarbitrul îşi exercită activitatea cu titlu individual,
independent şi imparţial, fiind supus numai legii. Aprecierea probelor si luarea
deciziilor se face pe baza convingerii intime a arbitrului.
(2) Arbitrul si supraarbitrul trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de
exerciţiul competenţelor sale arbitrale, în termen util, după agenda Curţii de
Arbitraj, cu bună-credinţă şi profesionalism.
(3) Arbitrii si supraarbitrii își exercită prerogativele și își îndeplinesc
misiunea în conformitate cu dispoziţiile art.21 alin.(1)-(3) din Constituţia
României, republicată, și cu cele ale art.6 alin.(1) din Convenţia Europeană
a Drepturilor Omului, care garantează dreptul la un proces echitabil și întrun timp rezonabil, precum și dreptul la un tribunal independent și împarțial.
Art. 12 Înlocuirea unui arbitru sau supraarbitru se face pentru motivele şi în
condiţiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj și
în Codul de procedura civila.

Capitolul IV
Resurse
Art. 13(1) Resursele Curţii de Arbitraj se constituie din taxele de înregistrare
şi taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate.
(2) Taxele de înregistrare şi taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind
taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de Conducere al CCIA
Buzău, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.
(3) Taxele de înregistrare acoperă 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 arbitrilor şi documentarea acestora, cheltuielile de
secretariat şi alte cheltuieli necesare funcţionării Curţii de Arbitraj.
(4) Membrii Colegiului Curţii de Arbitraj și asistenţii arbitrali au dreptul la o
îndemnizaţie care se acoperă din taxele administrative, în condiţiile prevăzute
în Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj și cel al Secretariatului Curţii de
Arbitraj.
Art. 14 Camera de Comerţ, Industrie si Agricultura Buzău asigură spaţiul și
condiţiile materiale necesare desfăşurării activitatii Curţii de Arbitraj.
Capitolul V
Dispoziţii comune finale și tranzitorii
Art. 15(1) Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum şi personalul CCIA
Buzău au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, potrivit Regulilor
de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
(2) Litigiului arbitral i se aplică Regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Arbitraj şi Regulile de procedură arbitrală în vigoare
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Aprobarea
Regulamentului
Dispoziţii
tranzitorii

Abrogarea
dispoziţiilor
contrare

la momentul introducerii cererii de arbitrare.
Art. 16(1) Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj se elaborează de
Comisia de procedura si regulamente a Curţii de Arbitraj, in conformitate cu
dispoziţiile art. 29 alin.(5) din Legea nr.335/2007, cu modificările si completările
ulterioare.
(2) După adoptare, Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj sunt
tramsmise spre informare Colegiului de conducere al CCIA Buzău.
Art. 17 (1) Prezentul Regulament a fost aprobat la data de .................... de către
Colegiul de Conducere al CCIA Buzău, conform art.29 alin.(3) din Legea nr.
335/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.18(1) În aplicarea dispoziţiilor art.4 din prezentul regulament, Colegiul Curţii
de Arbitraj va reconfigura Lista de arbitri, în temeiul criteriilor stabilite in art.4
alin.(5).
(2) În cazul proceselor înregistrate pe rolul Curţii de Arbitraj la data intrării în
vigoare a prezentului regulament, pentru care nu au fost nominalizaţi membrii
tribunalului arbitrai, desemnarea arbitrilor și supraarbitrului se face potrivit
regulilor stabilite în art.11 din prezentul regulament, completate cu dispoziţiile
Codului de procedura civila, după caz.
Art. 19 Se abroga regulamentul privind organizarea si funcţionarea Curţii de
Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie si Agricultura Buzău
incepand cu data de 31.12.2018, precum si orice alta dispoziţie contrara.
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