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Regulament privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj

Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie si Agricultura Vaslui

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art. 1- (1) Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie si Agricultura Vaslui,
denumită în continuare Curtea de Arbitraj este o instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentală,
fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând
in conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi cu prezentul Regulament.

(2) Sediul Curţii de Arbitraj este în Vaslui, Str. Nicolae Iorga, nr. 82 bis.

Art. 2.- Curtea de Arbitraj are misiunea de a promova, în România, arbitrajul comercial şi civil, intern şi
internaţional, precum şi alte căi alternative de soluţionare a litigiilor.

Capitolul II

Atribuţii

Art. 3.- (1) Principala atribuţie a Curţii de Arbitraj constă în organizarea şi administrarea soluţionării
prin arbitraj a litigiilor comerciale şi civile, interne şi internaţionale, în condiţiile prevăzute de Codul de
procedură civilă (Cartea a IV-a „Despre arbitraj”), de legile speciale în domeniu şi de convenţiile
internaţionale la care România este parte, dacă părţile au încheiat în acest sens o convenţie arbitrală
scrisă.

(2) Organizarea şi soluţionarea litigiului arbitral sunt stabilite prin Regulile de procedură arbitrală ale
Curţii de Arbitraj (RPA-CA) care se completează cu dispoziţiile de drept comun de procedură civilă
română în măsura în care acestea sunt compatibile cu arbitrajul.

Art. 4.- Curtea de Arbitraj mai are următoarele atribuţii:

a) asistă părţile, la cererea lor, în organizarea arbitrajului ad-hoc;

b) elaborează modele de convenţii arbitrale şi le asigură difuzarea în cercurile economice; prezintă, în
aceste cercuri, avantajele arbitrajului comercial şi civil;

c) dezbate în cadrul Curţii de Arbitraj sau în colaborare cu comisiile de arbitraj ale camerelor de
comerţ şi industrie din ţară aspectele de drept mai deosebite ivite în practica arbitrală, precum şi
problematica generală a arbitrajului comercial şi civil, intern şi internaţional;

d) colaborează cu celelalte comisii de arbitraj ale camerelor de comerţ şi industrie din ţară, în special
prin schimbul de liste de arbitri şi de experienţă, precum şi pentru desfăşurarea unor acţiuni comune
de promovare a arbitrajului comercial şi civil, intern şi internaţional;

e) ţine evidenţa practicii arbitrale; întocmeşte culegeri de practică arbitrală; asigură documentarea în
domeniul arbitrajului comercial şi civil, intern şi internaţional;
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f) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului comercial şi civil, intern şi
internaţional.

g) colaborează cu alte instituţii permanente de arbitraj din străinătate şi urmăreşte evoluţia arbitrajului
pe plan mondial;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi sunt conferite prin prezentul Regulament şi prin Regulile de
procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

Capitolul III

Organizare şi funcţionare

Art. 5.- (1) Curtea de Arbitraj se compune din 13 arbitri, numiţi pe timp de 3 ani de Colegiul de
Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie si Agricultura Vaslui (denumită în continuare CCIA VS) la
propunerea Preşedintelui CCIA VS, cu consultarea Preşedintelui Curţii de Arbitraj, dintre persoanele
care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Regulile de procedură arbitrală.

(2) Peste acest număr, în lista de arbitri pot fi înscrişi, în condiţiile alineatului 1, şi persoane care
figurează pe listele de arbitri ale unor instituţii permanente de arbitraj din străinătate.

(3) Înscrierea în lista de arbitri se face cu acordul scris al persoanelor în cauză.

(4) a) Poate fi arbitru orice persoana fizică, cetăţean român sau străin, care are capacitatea deplină de
exerciţiu al drepturilor, se bucură de reputaţie neştirbită şi are cunostinte teoretice/practice in domeniul
dreptului (comercial, civil, etc.);

b) În situaţia în care împotriva unei persoane având calitatea de arbitru este începută urmărirea
penală se va proceda la suspendarea acestuia, iar in cazul in care împotriva arbitrului s-a pronunţat o
hotărâre penală definitivă de condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni se va proceda la
îndepărtarea acestuia de pe lista arbitrilor. Măsura suspendării se va ridica în cazul în care motivele
care au determinat luarea ei au dispărut. Măsurile se dispun de Preşedintele CCIA VS în urma
constatării situaţiei imputabile;

c) Persoanele care se înscriu pe lista de arbitri au obligaţia să prezinte o declaraţie pe propria
răspundere cu privire la situaţiile prevăzute la alineatele precedente.

Art. 6.- (1) Activitatea Curţii de Arbitraj este coordonată de către un Colegiu pe baza unui Regulament
de organizare şi funcţionare al Curţii de Arbitraj aprobat de Colegiul de Conducere al CCIA VS.

(2) Colegiul Curţii de Arbitraj este condus de Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial şi este compus
din preşedinte, vicepreşedinte şi 1 membru dintre arbitrii înscrişi pe listă şi aprobaţi de Colegiul de
Conducere al CCIA VS.

Art. 7.- (1) Preşedintele Curţii de Arbitraj este aprobat de către Colegiul de Conducere al CCIA VS la
propunerea Preşedintelui CCIA VS şi are conducerea curentă a acestei Curţi, pe care o reprezintă în
relaţiile interne şi internaţionale. De asemenea, preşedintele exercită atribuţiile referitoare la
organizarea şi administrarea litigiului arbitral, prevăzute în Regulile de procedură arbitrală.

(2) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui în îndeplinirea atribuţiilor acestuia.
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(3) Preşedintele CCIA VS, preşedintele Curţii de Arbitraj şi vicepreşedintele Curţii pot fi aleşi arbitri sau
supraarbitri în tribunalul arbitral.

Art. 8.- (1) Totalitatea arbitrilor înscrişi în lista de arbitri constituie plenul Curţii de Arbitraj.

(2) Plenul Curţii de Arbitraj dezbate informările Colegiului acestei Curţi cu privire la activitatea
desfăşurată, discută probleme de drept deosebite ivite în activitatea Curţii de Arbitraj şi examinează
propunerile privind reglementările referitoare la arbitrajul comercial.

Art. 9- (1) Curtea de Arbitraj are un secretariat compus din asistenţi arbitrali şi alţi salariaţi încadraţi de
Camera de Comerţ, Industrie si Agricultura Vaslui.

(2) Secretariatul funcţionează pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al CCIA VS.

(3) Asistentul arbitral este încadrat în funcţia de consilier juridic.

(4) Denumirea de „asistent arbitral” este specifică consilierului juridic cu atribuţii în desfăşurarea
activităţii Curţii de Arbitraj.

Art. 10- (1) Soluţionarea litigiului aparţine exclusiv tribunalului arbitral. În înţelesul prezentului
Regulament, tribunalul arbitral este arbitrul unic sau, după caz, totalitatea arbitrilor învestiţi de părţi
prin convenţia arbitrală ori învestiţi în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală să soluţioneze
un litigiu determinat şi să pronunţe o hotărâre definitivă şi obligatorie pentru ele.

(2) Camera de Comerţ, Industrie si Agricultura Vaslui 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. 11.- (1) Numirea arbitrilor într-un litigiu determinat şi constituirea tribunalului arbitral se efectuează
în conformitate cu prevederile Regulilor de procedură arbitrală.

(2) Autoritatea de nominare a arbitrilor aparţine Preşedintelui CCIA VS.

Capitolul IV
Resurse

Art. 12.- (1) Resursele Curţii de Arbitraj se asigură din taxele arbitrale încasate pentru serviciile
prestate.

(2) Taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de
Colegiul de Conducere al CCIA VS.

(3) Taxele arbitrale sunt destinate suportării cheltuielilor legate de activitatea de organizare,
desfăşurare şi soluţionare a litigiilor, inclusiv de secretariat, plăţii onorariilor arbitrilor şi documentării
acestora, precum şi suportării altor cheltuieli necesare funcţionării Curţii de Arbitraj.

Art. 13.- Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultura Vaslui va asigura spaţiul şi condiţiile materiale
corespunzătoare desfăşurării activităţii Curţii de Arbitraj.

Capitolul V
Dispoziţii comune şi finale
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Art. 14.- Curtea de Arbitraj, Tribunalul arbitral, precum şi personalul Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultura Vaslui au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului potrivit Regulilor de procedură
arbitrală.

Art. 15.- Prevederile prezentului Regulament guvernează organizarea Curţii de Arbitraj, stabilind
cadrul de exercitare a autonomiei acesteia şi raporturile sale cu Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultura Vaslui. Raporturile dintre părţile litigante şi Curtea de Arbitraj sunt reglementate, în tot ceea
ce priveşte cauzele supuse arbitrajului, prin Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

Art. 16.- Prezentul Regulament a fost aprobat conform art. 29 alin. 3 din Legea camerelor de comerţ
din România nr. 335/2007 de către Colegiul de Conducere al CCIA VS, în şedinţa din 08.10. 2008 şi
intră în vigoare de la data aprobării.

Art. 17.- Secretariatul Curţii de Arbitraj va asigura publicarea, precum şi comunicarea către cei
interesaţi a prezentului Regulament, a Regulilor de procedură arbitrală, a Normelor privind taxele şi
cheltuielile arbitrale şi a listei de arbitri.


