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Rezumat / Abstract

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional
Industrie a României aplică noi Reguli
Spre deosebire de vechile reguli sau
declarat este coordonarea arbitrajului
de la nivel internațional și prin introducerea

The Court of International Commercial
of Commerce and Industry of Romania
January 2018. Unlike the old rules or amendments,
comply the Bucharest arbitration with
international level concerning the introduction

Rezumat / Abstract

Internațional de pe lângă Camera de Comerț și
Reguli de procedură de la 1 ianuarie 2018.

sau modificări, de data aceasta scopul
de la București cu modificările recente

introducerea unor instituții noi pentru.

Commercial Arbitration attached to the Chamber
Romania applies new Rules of Procedure on 1

amendments, the stated purpose is to
with the recent amendments made on an
introduction of new institutions.



Reguli de procedură arbitrală

Reguli de procedură arbitrală ale
Internațional de pe lângă Camera
adoptate de Colegiul Curții de Arbitraj
vigoare la data de 1 ianuarie 2018

http://arbitration.ccir.ro/wp-content/uploads/2018/01/Reguli
procedura-arbitrala-ale-Curtii-de-Arbitraj.pdf

Reguli de procedură arbitrală

ale Curții de Arbitraj Comercial
de Comerț și Industrie a României

Arbitraj Comercial Internațional în

content/uploads/2018/01/Reguli-de-
Arbitraj.pdf



Introducere

• Sursa noilor reglementări

• Context internațional

• Context intern

Introducere



Structura (I): Capitole

Regulile de procedură arbitrală sunt structurate în cinci capitole:

Capitolul I Dispoziții preliminare (art. 1

Capitolul II Începerea procedurii arbitrale (art. 10

Capitolul III Constituirea tribunalului arbitral (art. 18

Capitolul IV Procedura în fața tribunalului arbitral (art. 26

Capitolul V Dispoziții finale (art. 52

Structura (I): Capitole

Regulile de procedură arbitrală sunt structurate în cinci capitole:

Capitolul I Dispoziții preliminare (art. 1-9)

Capitolul II Începerea procedurii arbitrale (art. 10-17)

Capitolul III Constituirea tribunalului arbitral (art. 18-25)

Capitolul IV Procedura în fața tribunalului arbitral (art. 26-51)

Capitolul V Dispoziții finale (art. 52-54.)



Structura (II): Anexe

Ultimul articol (art. 54) conține de fapt 5 anexe (parte integrantă a 
Regulilor), anexe care se referă la:

- Clauza compromisorie standard și forma de compromis standard;

- Arbitrul de urgență;

- Declarația de acceptare, independență, imparțialitate și 
disponibilitate;

- Metode de eficientizare a procedurii arbitrale (bifurcarea procedurii);

- Reguli speciale pentru procedura arbitrală simplificată

Structura (II): Anexe

de fapt 5 anexe (parte integrantă a 

Clauza compromisorie standard și forma de compromis standard;

Declarația de acceptare, independență, imparțialitate și 

Metode de eficientizare a procedurii arbitrale (bifurcarea procedurii);

Reguli speciale pentru procedura arbitrală simplificată.



Intrarea în vigoare

Regulile au intrat în vigoare la 1
introduse după această dată. Părțile
comun în procedură arbitrală simplificată,
înregistrat anterior datei intrării în vigoare

Intrarea în vigoare

1 ianuarie 2018, pentru acțiunile
Părțile pot modifica procedura de drept

simplificată, chiar dacă litigiul a fost
vigoare



Principiul autonomiei de 
voință (I)

În orice stare a litigiului, tribunalul arbitral va încerca soluționarea 
acestuia pe baza înțelegerii părților (art. 26 alin. 2).

Principiul autonomiei de 
voință (I)

orice stare a litigiului, tribunalul arbitral va încerca soluționarea 
acestuia pe baza înțelegerii părților (art. 26 alin. 2).



Principiul autonomiei 
de voință (II)

În lipsa unui acord al părților sau dacă prezentele Reguli nu dispun 
altfel, tribunalul arbitral va putea organiza desfășurarea arbitrajului în 
orice modalitate pe care o consideră potrivită. În toate chestiunile care 
nu sunt expres prevăzute de prezentele Reguli, tribunalul arbitral va 
acționa în spiritul acestora. Acolo unde nu există norme stabilite de 
părți, de prezentele Reguli sau, în lipsă, de tribunalul arbitral ori acestea 
sunt neîndestulătoare, se vor aplica dispozițiile corespunzătoare din 
Codul de procedură civilă. (art. 26 alin. 6)

Principiul autonomiei 
voință (II)

În lipsa unui acord al părților sau dacă prezentele Reguli nu dispun 
altfel, tribunalul arbitral va putea organiza desfășurarea arbitrajului în 
orice modalitate pe care o consideră potrivită. În toate chestiunile care 
nu sunt expres prevăzute de prezentele Reguli, tribunalul arbitral va 
acționa în spiritul acestora. Acolo unde nu există norme stabilite de 
părți, de prezentele Reguli sau, în lipsă, de tribunalul arbitral ori acestea 
sunt neîndestulătoare, se vor aplica dispozițiile corespunzătoare din 
Codul de procedură civilă. (art. 26 alin. 6)



Principiul autonomiei 
de voință (III)

După primul termen de arbitrare, niciuna dintre părți nu va putea 
modifica sau formula noi pretenții, excepții sau cereri, decât cu 
aprobarea prealabilă a tribunalului arbitral, care va putea fi dată după 
luarea în considerare a naturii noilor pretenții, excepții sau cereri, 
stadiul procedurii arbitrale, prejudiciile aduse celeilalte părți prin 
întârzierea procedurilor, precum și alte circumstanțe relevante. (art. 33)

Principiul autonomiei 
voință (III)

După primul termen de arbitrare, niciuna dintre părți nu va putea 
modifica sau formula noi pretenții, excepții sau cereri, decât cu 
aprobarea prealabilă a tribunalului arbitral, care va putea fi dată după 
luarea în considerare a naturii noilor pretenții, excepții sau cereri, 
stadiul procedurii arbitrale, prejudiciile aduse celeilalte părți prin 
întârzierea procedurilor, precum și alte circumstanțe relevante. (art. 33)



Începerea procedurii arbitrale

În cadrul începerii procedurii 
arbitrale, reclamantul 
formulează cererea de 
arbitrare, iar pârâtul un 
răspuns, în condițiile art. 14. 

Începerea procedurii arbitrale



Conferința privind 
administrarea 

Conferința privind administrarea cauzei
deosebire de arbitrul de urgență
simplificată, conferința privind administrarea
aprocedurii de drept comun în noile
acțiune indiferent de materie sau
procedură este oraganizarea, programarea
arbitrale aplicabile. De asemenea,
probelor precum și etapele de depunere

Conferința privind 
administrarea cauzei

cauzei este o instituție nouă. Spre
urgență sau de procedura arbitrală

administrarea cauzei este parte
noile Reguli arbitrale, utilizată în orice

valoare. Scopul acestei etapa din
programarea și stabilirea regulilor

asemenea, se vor stabili regulile în materia
depunere a înscrisurilor procesuale.



Conferința privind administrarea 
cauzei. Faza 

Faza scrisă a acestei etape are două etape (art. 31 alin. 4): 

a) etapa depunerii cererii de arbitrare și a răspunsului la cererea de 
arbitrare;

b) etapa depunerii memoriilor dezvoltătoare ale cererii de arbitrare și 
respectiv ale

răspunsului la cererea de arbitrare.

Tribunalul va putea renunța la etapa memoriilor dezvoltatoare, cu 
acordul părților (art. 31 alin. 5).

Conferința privind administrarea 
Faza scrisă

Faza scrisă a acestei etape are două etape (art. 31 alin. 4): 

a) etapa depunerii cererii de arbitrare și a răspunsului la cererea de 

b) etapa depunerii memoriilor dezvoltătoare ale cererii de arbitrare și 

va putea renunța la etapa memoriilor dezvoltatoare, cu 



Conferința privind administrarea 
cauzei. Importanța

Importanța acestei etape este aceea că părțile au obligația ca până la această 
conferință sau în cadrul ei să informeze tribunalul arbitral, dacă:

a) au obiecții în legătură cu organizarea arbitrajului sau doresc să renunțe la etapa 
depunerii memoriilor;
b) solicită să se judece în echitate;

c) invocă orice excepții și apărări care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea 
de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei;

d) au cereri de chemare în garanție sau de introducere în cauză a altor persoane;
e) optează pentru numirea unui expert independent sau doresc să depună 
expertize realizate de experți desemnați de fiecare parte.

Memoriul este un document depus atât de pârât cât și de reclamant, la termenul 
stablit de tribunalul arbitral (art. 32). 

Conferința privind administrarea 
. Importanța

Importanța acestei etape este aceea că părțile au obligația ca până la această 
conferință sau în cadrul ei să informeze tribunalul arbitral, dacă:

a) au obiecții în legătură cu organizarea arbitrajului sau doresc să renunțe la etapa 

c) invocă orice excepții și apărări care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea 
de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei;

d) au cereri de chemare în garanție sau de introducere în cauză a altor persoane;
e) optează pentru numirea unui expert independent sau doresc să depună 
expertize realizate de experți desemnați de fiecare parte.

Memoriul este un document depus atât de pârât cât și de reclamant, la termenul 



Memoriile

Memoriul, elaborat de reclamant, trebuie să conțină următoarele elemente:

a) valoarea exactă a pretențiilor și descrierea exactă a măsurilor reparatorii solicitate;

b) dezvoltarea temeiurilor de fapt și de drept pe care reclamantul își întemeiază cererea de 
arbitrare; și

c) orice dovezi pe care reclamantul își întemeiază pretențiile.

La același termen, pârâtul va depune un memoriu care va include:

a) dezvoltarea obiecțiunilor în legătură cu existența, validitatea sau 
arbitrale, cu excepția situației în care aceste chestiuni au 

b) o declarație în care se arată dacă pârâtul recunoaște ori respinge, în tot sau 
pretențiile reclamantului;

c) dezvoltarea temeiurilor de fapt și de drept pe care se întemeiază apărările sale și

d) orice dovezi pe care își întemeiază apărările

Memoriile

Memoriul, elaborat de reclamant, trebuie să conțină următoarele elemente:

a) valoarea exactă a pretențiilor și descrierea exactă a măsurilor reparatorii solicitate;

b) dezvoltarea temeiurilor de fapt și de drept pe care reclamantul își întemeiază cererea de 

c) orice dovezi pe care reclamantul își întemeiază pretențiile.

La același termen, pârâtul va depune un memoriu care va include:

a) dezvoltarea obiecțiunilor în legătură cu existența, validitatea sau eficacitatea convenției 
arbitrale, cu excepția situației în care aceste chestiuni au fost soluționate anterior;

b) o declarație în care se arată dacă pârâtul recunoaște ori respinge, în tot sau în parte, 

c) dezvoltarea temeiurilor de fapt și de drept pe care se întemeiază apărările sale și

apărările



Arbitrul de urgență

Despre rolul arbitrului am discutat
urgență se pronunță în privința
măsuri provizorii sau asigurătorii. Aceste
de începerea procedurii de arbitraj
înaintat tribunalului arbitral (art. 40
arbitrul de urgență se referă la procedura
Președintele Curții), onorariul cuvenit
să pronunțe încehierea, rolul Secretariatului
cererii către cealaltă parte, locul
obligatoriu al încheierii.

O primă experiență în această privință
2018.

Arbitrul de urgență

într-un material recent. Arbitrul de
cererilor privind dispunerea unor

Aceste cereri trebuie depuse înainte
sau înainte ca dosarul cauzei să fie

40 alin. 3). Anexa 2 referitoare la
procedura numirii acestuia (de către

cuvenit acestuia, perioada în care trebuie
Secretariatului în privința transmiterii

locul defășurării procedurii și efectul

privință s-a realizta în luna februarie



Procedura arbitrală simplificată

Procedura arbitrală simplificată ”se aplică atunci când valoarea litigiului arbitral este mai mică de 
50.000 lei sau în cazul în care părțile convin asupra aplicării acestora”. 

După primirea răspunsului Secretariatul informează părțile cu privire la tipul de procedură. 

Colegiul Curții are un rol important în schimbarea procedurii respectiv în ceea 
procedura de drept comun. 

Sentința se pronunță în 3 luni de la primul termen de arbitrare. 

Acest termen poate fi modificat la cererea motivată a tribunalului arbitral sau din oficiu de către 
Președintele Curții.

Regulile de procedură arbitrală simplificată sunt adaptate, după cum urmează:

- după constituirea tribunalului arbitral ”niciuna dintre părți nu va putea modifica sau formula noi 
pretenții decât cu aprobarea prealabilă a tribunalului arbitral”;

- conferința de administrare a cauzei va avea loc în termen de cel mult 15 zile de la data constituirii 
tribunalului arbitral; 

- audierile se pot ține prin videoconferință și comunicarea înscrisurilor de către părți și tribunalul 
arbitral se efectuează numai prin poștă electronică

Procedura arbitrală simplificată

arbitrală simplificată ”se aplică atunci când valoarea litigiului arbitral este mai mică de 
50.000 lei sau în cazul în care părțile convin asupra aplicării acestora”. 

primirea răspunsului Secretariatul informează părțile cu privire la tipul de procedură. 

în schimbarea procedurii respectiv în ceea ce privește trecerea la 

se pronunță în 3 luni de la primul termen de arbitrare. 

termen poate fi modificat la cererea motivată a tribunalului arbitral sau din oficiu de către 

Regulile de procedură arbitrală simplificată sunt adaptate, după cum urmează:

după constituirea tribunalului arbitral ”niciuna dintre părți nu va putea modifica sau formula noi 
pretenții decât cu aprobarea prealabilă a tribunalului arbitral”;

conferința de administrare a cauzei va avea loc în termen de cel mult 15 zile de la data constituirii 

audierile se pot ține prin videoconferință și comunicarea înscrisurilor de către părți și tribunalul 
arbitral se efectuează numai prin poștă electronică.



Metode de eficientizare 

a procedurii arbitrale

Bifurcarea procedurii

Una dintre cele mai importante elemente de incluse
procedurii arbitrale este bifurcarea procedurilor.

Bifurcarea procedurilor, atunci când tribunalul arbitral
într-o soluționare mai eficientă a litigiului arbitral:

(i) bifurcarea procedurii arbitrale reprezintă
multe etape, pentru soluționarea unor probleme
de probe și discuțiile asupra fondului cauzei;

(ii) bifurcarea procedurii arbitrale poate consta,
ori etapa stabilirii existenței condițiilor pentru angajarea
părți printr-o încheiere interlocutorie sau sentință,
financiare a prejudiciului prin sentința arbitrală.

Alte metode de eficientizare a procedurii arbitrale
în privința înscrisurilor; utilizarea mijloacelor de comunicare
de experți sau specialiști neutri cu pregătire, experiență
problemelor aflate în litigiu

Metode de eficientizare 

procedurii arbitrale

incluse în Anexa 4 - Metode de eficientizare a

arbitral consideră că asemenea măsuri pot rezulta

reprezintă divizarea procedurii arbitrale în două sau mai
în litigiu care ar putea face inutile administrarea

consta, de exemplu, în etapa stabilirii competenței
angajarea răspunderii civile a cel puțin uneia dintre

sentință, după caz, urmate sau nu de stabilirea întinderii

arbitrale: hotârâre parțială; utilizarea riguroasă a timpului
comunicare la distanță; selectarea, dacă este cazul,

experiență profesională și disponibilitate adecvate



Metode de eficientizare a procedurii 

�bifurcarea procedurilor.

�hotârâre parțială;

�utilizarea riguroasă a timpului în privința

�utilizarea mijloacelor de comunicare

�selectarea, dacă este cazul, de
pregătire, experiență profesională
problemelor aflate în litigiu.

Metode de eficientizare a procedurii arbitrale

privința înscrisurilor;

comunicare la distanță;

experți sau specialiști neutri cu
profesională și disponibilitate adecvate



Arbitrajul în achiziții 
Legea nr. 101/2016

Legea nr. 101/2016 privind remediile
de atac în materie de atribuire a contractelor
de achiziţie publică, a contractelor sectoriale
şi a contractelor de concesiune de lucrări
concesiune de servicii, precum şi
organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
reglementează, în anumite
posibilitatea de soluţionare prin arbitraj
„materie de atribuire a contractelor
achiziţie publică, a contractelor sectoriale
contractelor de concesiune” (art. 1 alin

Arbitrajul în achiziții publice.
Legea nr. 101/2016

şi căile
contractelor

sectoriale
lucrări şi

pentru
Consiliului

Contestaţiilor
limite,

arbitraj în
contractelor de

sectoriale şi a
alin. 1).



Arbitrajul în achiziții 
101/2016

Potrivit art. 53 alin.(1) „procesele şi cererile
privind acordarea despăgubirilor pentru
repararea prejudiciilor cauzate în cadrul
procedurii de atribuire, precum şi cele privind
executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea
rezilierea sau denunţarea unilaterală
contractelor se soluţionează în primă instanţă
urgenţă şi cu precădere, de către secţia
contencios administrativ şi fiscal a tribunalului
circumscripţia căruia se află sediul autorităţii
contractante, prin complete specializate
achiziţii publice.”

Art. 57 este sediul materiei, unde se dispune
„părţile pot conveni ca litigiile în legătură
interpretarea, încheierea, executarea
modificarea şi încetarea contractelor să
soluţionate prin arbitraj.”

Arbitrajul în achiziții publice. Legea nr. 
101/2016

cererile
pentru
cadrul

privind
rezoluţiunea,

a
instanţă, de

secţia de
tribunalului în

autorităţii
specializate în

dispune că
legătură cu
executarea,

fie



Arbitrajul în achiziții publice. 
HG 1/2018

Clauza compromisorie este obligatorie
favoarea Curții de Arbitraj Comercial
Internațional de pe lângă CCIR în contractele
achiziţie publică sau sectorială de lucrări
au ca obiect exclusiv execuţia de lucrări şi
sunt aferente obiectivelor de investiţii finanţate
din fonduri publice, inclusiv fonduri
nerambursabile şi/sau rambursabile, a
valoare totală estimată, conform prevederilor
legale, este egală sau mai mare decât pragul
valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. a)
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Arbitrajul în achiziții publice. 
1/2018

obligatorie în
Comercial

contractele de
lucrări care

şi care
finanţate

fonduri
căror

prevederilor
pragul
a) din

publice.
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