
CECCAR

Regulament
de procedurã arbitralã*

CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

Art. 1. – Prezentele Reguli de procedurã arbitralã se aplicã, în condiþiile ce urmeazã, în arbitrajul
organizat de Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, denumit în continuare
Corpul sau CECCAR, în temeiul art. 20 lit. c) din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994, republicatã.

Art. 2. – Arbitrajul organizat de Corp este supus prevederilor Codului de procedurã civilã, Cartea
a IV-a, Despre arbitraj, art. 340-368, ºi celorlalte prevederi legale privitoare la arbitraj.

Art. 3. – (1) Sunt arbitrabile toate litigiile interne, derivând dintr-un contract de prestãri de servicii
financiar-contabile, în care una dintre pãrþi este un membru al Corpului, inclusiv cele referitoare la validitatea,
interpretarea, executarea sau desfiinþarea lui.

(2) Litigiul este intern când decurge dintr-un contract fãrã element de extraneitate.
Art. 4. – (1) Arbitrajul se organizeazã ºi se desfãºoarã conform convenþiei arbitrale, încheiatã conform

prevederilor Capitolului II.
(2) În cazul în care s-a încredinþat Corpului organizarea unui arbitraj, prin însuºi acest fapt pãrþile au

acceptat prezentele reguli.
Art. 5. – Întreaga procedurã arbitralã trebuie sã asigure pãrþilor, sub sancþiunea nulitãþii hotãrârii

arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului la apãrare ºi a principiului contradictorialitãþii.
Art. 6. – (1) Pentru înlãturarea piedicilor ce s-ar ivi în organizarea ºi desfãºurarea arbitrajului, partea

interesatã poate sesiza instanþa de judecatã care, în lipsa convenþiei arbitrale, ar fi fost competentã sã judece
litigiul în fond, în primã instanþã.

(2) În cauzele în care pãrþile au încheiat convenþia arbitralã în cursul judecãrii litigiului la o instanþã
judecãtoreascã, acea instanþã devine competentã sã soluþioneze cererile prevãzute la alin. (1).

(3) Instanþa va soluþiona aceste cereri de urgenþã ºi cu precãdere, cu procedura ordonanþei preºedinþiale.
Art. 7. – (1) Tribunalul arbitral, asistenþii arbitrali ºi celelalte persoane implicate în activitatea de

arbitraj au obligaþia sã asigure confidenþialitatea arbitrajului, deci sã nu publice ºi nici sã nu divulge datele
de care iau cunoºtinþã în îndeplinirea atribuþiilor ce le revin, fãrã a avea autorizarea expresã a pãrþilor.

(2) La ºedinþele de dezbatere a litigiului pot participa numai pãrþile în litigiu sau reprezentanþii acestora,
avocaþii ºi consilierii pãrþilor, precum ºi celelalte persoane chemate sã contribuie la soluþionarea litigiului.
Cu acordul pãrþilor ºi cu încuviinþarea tribunalului arbitral pot asista ºi alte persoane.

(3) Dosarul litigiului este confidenþial. Nicio persoanã strãinã de litigiu nu are acces la dosar, fãrã
acordul scris al pãrþilor ºi fãrã încuviinþarea tribunalului arbitral.

(4) Hotãrârile arbitrale pot fi publicate numai cu acordul pãrþilor. Ele pot fi însã comentate, sub
aspectul problemelor ºtiinþifice pe care le ridicã, în reviste, lucrãri sau culegeri, fãrã a se da numele sau
denumirea pãrþilor ori alte date care ar putea prejudicia interesele lor. În aceste condiþii, Corpul Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, prin Comisia centralã de arbitraj, poate autoriza, de la caz
la caz, cercetarea dosarelor în scopuri ºtiinþifice sau documentare, dupã terminarea litigiilor.

* Aprobat prin Hotãrârea nr. 01/42 din 11 august 2001 a Consiliului Superior al Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România, modificat ºi completat prin Hotãrârea nr. 06/56 din 14 septembrie 2006 a Conferinþei Naþionale a
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România.

Art. 8. – În orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va încerca soluþionarea acestuia pe baza înþelegerii
pãrþilor.

CAPITOLUL II
Convenþia arbitralã

Art. 9. – Convenþia arbitralã se încheie în scris, sub sancþiunea nulitãþii. Ea se poate încheia fie sub
forma unei clauze compromisorii, înscrisã în contractul principal de prestãri de servicii financiar-contabile,
fie sub forma unei înþelegeri de sine stãtãtoare, denumitã compromis.

Art. 10. – (1) Prin clauza compromisorie pãrþile convin ca litigiile ce se vor naºte din contractul de
prestãri de servicii în care este inseratã sau în legãturã cu acesta sã fie soluþionate pe calea arbitrajului,
arãtându-se numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor.

(2) Validitatea clauzei compromisorii este independentã de validitatea contractului în care a fost
inseratã.

Art. 11. – (1) Prin compromis pãrþile convin ca un litigiu ivit între ele, rezultat din sau în legãturã cu
contractul de prestãri de servicii financiar-contabile existent între acestea, sã fie soluþionat pe calea arbitrajului,
arãtând, sub sancþiunea nulitãþii, obiectul litigiului ºi numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor.

(2) Compromisul se poate încheia ºi direct la sediul comisiilor teritoriale de arbitraj, sub semnãtura
pãrþilor ºi cu certificarea preºedintelui comisiei sau a persoanei împuternicite de acesta.

Art. 12. – (1) Încheierea convenþiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competenþa
instanþelor judecãtoreºti.

(2) Tribunalul arbitral îºi va verifica propria sa competenþã de a soluþiona un litigiu ºi hotãrãºte în
aceastã privinþã printr-o încheiere care se poate desfiinþa numai prin acþiunea în anulare introdusã împotriva
hotãrârii arbitrale, conform art. 60 din prezentele reguli.

Art. 13. – (1) În cazul unui litigiu, dacã pãrþile au încheiat o convenþie arbitralã ºi una dintre ele o
invocã în instanþa judecãtoreascã, aceasta este obligatã sã îºi verifice competenþa.

(2) Instanþa va reþine litigiul spre soluþionare numai în urmãtoarele trei cazuri:
a) pârâtul ºi-a formulat apãrãrile în fond fãrã nicio rezervã întemeiatã pe convenþia arbitralã;

b) convenþia arbitralã este lovitã de nulitate sau inoperantã;

c) tribunalul arbitral nu se poate constitui din cauze vãdit imputabile pârâtului în arbitraj.

(3) În celelalte cazuri, instanþa judecãtoreascã, la cererea uneia dintre pãrþi, se va declara necompetentã
dacã va constata cã existã convenþie arbitralã.

(4) În caz de conflict de competenþã între instanþa judecãtoreascã ºi tribunalul arbitral, hotãrãºte
instanþa judecãtoreascã ierarhic superioarã instanþei înaintea cãreia s-a ivit conflictul.

CAPITOLUL III
Arbitrii. Constituirea tribunalului arbitral.

Termenul ºi locul arbitrajului

Art. 14. – (1) Pãrþile stabilesc dacã litigiul se judecã de un arbitru unic sau de doi ori mai mulþi arbitri.
(2) Dacã pãrþile n-au stabilit numãrul arbitrilor, litigiul se judecã de trei arbitri, câte unul numit de

fiecare dintre pãrþi, iar al treilea – supraarbitrul – desemnat de cei doi arbitri.
(3) Dacã existã mai mulþi reclamanþi sau mai mulþi pârâþi, pãrþile care au interese comune vor numi un

singur arbitru.
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Art. 15. – Este nulã clauza din convenþia arbitralã care prevede dreptul uneia dintre pãrþi de a numi
arbitru în locul celeilalte pãrþi sau de a avea mai mulþi arbitri decât cealaltã parte.

Art. 16. – Arbitrii sunt numiþi, revocaþi sau înlocuiþi conform convenþiei arbitrale.
Art. 17. – (1) Când arbitrul unic sau, dupã caz, arbitrii nu au fost numiþi prin convenþia arbitralã, nici

nu s-a prevãzut modalitatea de numire a lor ºi nici nu s-a recurs la procedura prevãzutã de art. 347-348 din
Codul de procedurã civilã, constituirea tribunalului arbitral se face dupã cum urmeazã:

a) prin cererea de arbitrare reclamantul va numi un arbitru sau va propune ca litigiul sã fie soluþionat
de un arbitru unic, arãtând numele ºi domiciliul acestuia;

b) prin întâmpinare sau prin înºtiinþare separatã adresatã preºedintelui filialei care organizeazã
arbitrajul, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de arbitrare, pârâtul va numi un
arbitru sau, dupã caz, va rãspunde la propunerea reclamantului privind soluþionarea litigiului de
un arbitru unic ºi la persoana acestuia.

(2) Se recomandã pãrþilor ca odatã cu numirea unui arbitru sã numeascã ºi un arbitru supleant.
(3) În afarã de nume ºi domiciliu, partea va indica ºi faptul cã arbitrul numit de ea ºi supleantul sunt

înscriºi în lista de arbitri aprobatã de Consiliul Superior al Corpului.
(4) La cererea pãrþii, arbitrul ºi supleantul se desemneazã de preºedintele comisiei teritoriale de arbitraj.
Art. 18. – În cazul tribunalului arbitral compus din trei arbitri, cei doi arbitri numiþi potrivit art. 17

vor proceda la alegerea supraarbitrului în termen de 10 zile de la data primirii înºtiinþãrii pe care preºedintele
filialei organizatoare a arbitrajului le-a fãcut-o în acest sens.

Art. 19. – (1) Numirea unui arbitru sau a supraarbitrului se face cu acordul sãu prealabil, obþinut de
partea care îl propune ori, dupã caz, de cei doi arbitri.

(2) Dacã arbitrul sau supraarbitrul se prezintã pentru a-ºi îndeplini însãrcinarea, numirea se considerã
acceptatã.

Art. 20. – (1) Dacã pârâtul nu rãspunde în termen sau nu dã curs invitaþiei de numire a arbitrului, ori
existã neînþelegere între pãrþi cu privire la numirea arbitrului unic, sau dacã cei doi arbitri nu cad de acord
asupra persoanei supraarbitrului, preºedintele comisiei teritoriale de arbitraj, dupã expirarea termenelor
prevãzute la art. 17 ºi 18, va desemna arbitrul unic sau, dupã caz, arbitrul pârâtului sau supraarbitrul.

(2) Desemnarea se face în 5 zile de la expirarea acelor termene.
(3) Dacã, totuºi, pârâtul îºi va numi arbitrul dupã expirarea termenului, însã cel mai târziu pânã la

constituirea tribunalului arbitral, desemnarea fãcutã de preºedintele comisiei teritoriale de arbitraj devine
caducã.

Art. 21. – (1) Arbitrul, inclusiv supraarbitrul, poate fi recuzat pentru cauze ce pun la îndoialã indepen-
denþa ºi imparþialitatea sa.

(2) Cazurile de recuzare sunt urmãtoarele:
a) când el, soþul sãu, ascendenþii ori descendenþii lor au vreun interes în litigiul respectiv sau când

este soþ, rudã sau afin, pânã la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din pãrþi;

b) când el este soþ, rudã sau afin în linie directã sau colateralã, pânã la al patrulea grad inclusiv, cu
avocatul sau mandatarul unei pãrþi sau dacã este cãsãtorit cu fratele ori sora soþului uneia din
aceste persoane;

c) când soþul în viaþã ºi nedespãrþit este rudã sau afin a uneia din pãrþi, pânã la al patrulea grad
inclusiv, sau dacã fiind încetat din viaþã ori despãrþit au rãmas copii;

d) dacã el, soþul sau rudele lor pânã la al patrulea grad inclusiv au un litigiu asemãnãtor cu acela care
se arbitreazã sau dacã au o cerere de arbitraj la tribunalul arbitral la care una din pãrþi este arbitru;

e) dacã între aceleaºi persoane ºi una dintre pãrþi a fost o judecatã civilã sau penalã în intervalul de
5 ani înaintea recuzãrii;

f) dacã este tutore sau curator al uneia din pãrþi;

g) dacã ºi-a spus pãrerea cu privire la litigiul care urmeazã sã fie supus arbitrajului;

h) dacã a primit de la una din pãrþi daruri sau promisiuni de daruri ori altfel de îndatoriri;

i) dacã este un conflict între el, soþul sau una din rudele sale pânã la al patrulea grad inclusiv ºi una
din pãrþi, soþii sau rudele acestora pânã la al treilea grad inclusiv;

j) neîndeplinirea condiþiilor de calificare în problema care face obiectul litigiului;

k) neîndeplinirea altor condiþii privitoare la arbitri înscrise în convenþia arbitralã.

(3) O parte nu poate recuza arbitrul numit de ea decât pentru cauze survenite dupã numire.
Art. 22. – (1) Persoana care ºtie cã în privinþa sa existã o cauzã de recuzare este obligatã sã înºtiinþeze

pãrþile ºi pe ceilalþi arbitri mai înainte de a fi acceptat însãrcinarea de arbitru, iar dacã asemenea cauze survin
dupã acceptare, de îndatã ce le-a cunoscut.

(2) Aceastã persoanã nu poate participa la judecarea litigiului decât dacã pãrþile, înºtiinþate potrivit
alineatului precedent, comunicã în scris cã înþeleg sã nu cearã recuzarea. Chiar în acest caz, ea are dreptul sã
se abþinã de la judecarea litigiului, fãrã ca abþinerea sã însemne recunoaºterea cauzei de recuzare.

Art. 23. – (1) Recuzarea trebuie sã fie cerutã, sub sancþiunea decãderii, în termen de 10 zile de la data
când partea a luat cunoºtinþã de numirea arbitrului sau, dupã caz, de la survenirea cauzei de recuzare.

(2) Cererea de recuzare se soluþioneazã de tribunalul arbitral, fãrã participarea arbitrului recuzat,
acesta fiind înlocuit de un arbitru numit de preºedintele comisiei teritoriale de arbitraj sau de un arbitru
desemnat de el.

(3) Dacã cererea de recuzare priveºte arbitrul unic, ea se soluþioneazã de preºedintele comisiei teritoriale
de arbitraj sau de un arbitru desemnat de acesta.

(4) Dacã cererea de recuzare este admisã, arbitrul, supraarbitrul sau arbitrul unic va fi desemnat
potrivit prezentelor reguli.

Art. 24. – Arbitrii pot fi revocaþi prin acordul pãrþilor sau cu consultarea preºedintelui comisiei
teritoriale de arbitraj, în cazurile prevãzute de art. 26.

Art. 25. – (1) În caz de vacantare pentru orice cauzã: recuzare, revocare, abþinere, renunþare,
împiedicare, deces ºi dacã nu s-a numit un supleant sau dacã acesta este împiedicat sã-ºi exercite însãrcinarea,
se va proceda la înlocuirea arbitrului de cãtre partea care l-a numit, în termen de 10 zile de când a luat
cunoºtinþã de survenirea unei asemenea împrejurãri.

(2) Dacã partea nu numeºte un alt arbitru în acest termen sau dacã numirea iniþialã s-a fãcut de
preºedintele comisiei teritoriale de arbitraj, acesta desemneazã noul arbitru.

(3) Dispoziþiile de faþã se aplicã ºi în ceea ce priveºte supraarbitrul.
Art. 26. – Arbitrii sunt rãspunzãtori de daune în condiþiile legii:
a) dacã, dupã acceptare, renunþã în mod nejustificat la însãrcinarea lor;

b) dacã, fãrã motiv justificat, nu participã la judecarea litigiului sau nu pronunþã hotãrârea în termenul
stabilit de convenþia arbitralã sau de prezentele reguli;

c) dacã nu respectã caracterul confidenþial al arbitrajului, publicând sau divulgând date de care iau
cunoºtinþã în calitate de arbitri, fãrã a avea autorizarea pãrþilor;

d) dacã încalcã în mod flagrant îndatoririle care le revin potrivit prezentelor reguli.

Art. 27. – (1) Tribunalul arbitral se considerã constituit pe data acceptãrii însãrcinãrii de supraarbitru
ori, dupã caz, a acceptãrii de cãtre arbitrul unic sau, când tribunalul arbitral este compus din doi arbitri, pe
data ultimei acceptãri.

(2) Membrii tribunalului arbitral vor semna un angajament prin care, confirmând cã au acceptat numirea,
se obligã sã îndeplineascã misiunea de arbitru cu nepãrtinire ºi cu respectarea strictã a regulilor de faþã.



(3) Din momentul constituirii tribunalului arbitral, toate cererile privind procedura arbitralã se adreseazã
acestui tribunal arbitral, cu excepþia celor care, prin dispoziþiile imperative ale legii, sunt de competenþa
instanþelor judecãtoreºti.

(4) Comunicarea de cereri, acte, informaþii în legãturã cu litigiul se face prin secretariatul tribunalului
arbitral, arbitrii neavând legãturã directã cu pãrþile.

Art. 28. – (1) Dacã pãrþile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral trebuie sã pronunþe hotãrârea în
termen de cel mult 5 luni de la data constituirii sale.

(2) Termenul se suspendã pe timpul judecãrii oricãrei cereri incidente adresate instanþei judecãtoreºti
competente.

(3) Pãrþile pot consimþi, în scris, la prelungirea termenului arbitrajului.
(4) De asemenea, tribunalul arbitral poate dispune, prin încheiere, pentru motive temeinice, prelungirea

termenului arbitrajului cu cel mult douã luni.
(5) Termenul se prelungeºte de drept în cazul în care litigiul se repune pe rol ºi în cazul decesului

uneia din pãrþi.
Art. 29. – Trecerea termenelor prevãzute la art. 28 nu poate constitui un motiv de caducitate a

arbitrajului, afarã de cazul când una dintre pãrþi a notificat celeilalte pãrþi ºi tribunalului arbitral, pânã la
primul termen de înfãþiºare care urmeazã expirãrii termenelor respective, cã înþelege sã invoce caducitatea.

Art. 30. – Locul desfãºurãrii arbitrajului se stabileºte conform art. 15 din Normele privind organizarea
arbitrajului în cadrul CECCAR.

CAPITOLUL IV
Sesizarea tribunalului arbitral. Cererea de arbitrare. Întâmpinarea.

Cererea reconvenþionalã. Comunicarea actelor

Art. 31. – (1) Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere scrisã, care va cuprinde:
numele ºi prenumele, domiciliul sau reºedinþa pãrþilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea ºi sediul
lor. Se va menþiona, dupã caz: numãrul de înmatriculare în registrul comerþului sau de înscriere în registrul
persoanelor juridice, numãrul de telefon, fax, telex, e-mail, codul fiscal, contul bancar ºi banca; membrii
CECCAR vor specifica ºi numãrul de carnet de membru sau, dupã caz, numãrul autorizaþiei:

a) numele ºi calitatea celui care angajeazã sau reprezintã partea în litigiu, anexându-se ºi dovada
calitãþii;

b) menþionarea convenþie arbitrale, anexându-se copia de pe contractul în care este inseratã, iar dacã
s-a încheiat un compromis, copie de pe acesta;

c) obiectul ºi valoarea cererii, precum ºi calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori;

d) motivele de fapt ºi de drept pe care se sprijinã fiecare capãt de cerere, cu trimitere la înscrisurile
doveditoare corespunzãtoare sau la alte probe. Când se solicitã proba cu martori se vor arãta
numele ºi prenumele, precum ºi domiciliul acestora;

e) numele arbitrului numit sau al arbitrului unic propus;

f) semnãtura pãrþii.

(2) Înscrisurile se depun în original sau în copie certificatã de parte.
(3) Dacã cererea sau înscrisurile sunt formulate într-o limbã strãinã, tribunalul arbitral, din oficiu sau

la cerere, poate obliga partea sã prezinte o traducere a lor în limba românã.
(4) La cerere se anexeazã ºi dovada plãþii taxelor arbitrale.
(5) Taxele arbitrale, inclusiv tariful acestora ºi cazurile în care taxele arbitrale se reduc sau se restituie,

precum ºi dispoziþiile privind cheltuielile arbitrale sunt prevãzute în Capitolul IX.

Art. 32. – Cererea se adreseazã tribunalului arbitral ºi se depune împreunã cu actele însoþitoare la
comisia de arbitraj în atâtea exemplare câþi pârâþi sunt, plus douã exemplare pentru tribunalul arbitral.

Art. 33. – (1) În cazul în care cererea nu cuprinde toate menþiunile ºi cerinþele prevãzute la art. 31,
secretariatul comisiei de arbitraj va invita pe reclamant sã le completeze în mod corespunzãtor, într-un
anumit termen, care nu poate depãºi 30 de zile.

(2) Dacã din cerere lipsesc menþiunile prevãzute la art. 31 alin. (1) lit. a), d) ºi g), procedura arbitralã
se suspendã pânã la completarea acestor menþiuni.

(3) Dacã dovada plãþii taxelor arbitrale nu se face în condiþiile comunicate de secretariatul comisiei de
arbitraj, cererea de arbitrare se restituie reclamantului.

Art. 34. – În termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii de arbitrare, sau, dupã caz, de la completarea
ei sau de la expirarea termenului prevãzut în art. 33 alin. (1), secretariatul comisiei de arbitraj comunicã
pârâtului un exemplar al cererii de arbitrare ºi al înscrisurilor însoþitoare.

Art. 35. – (1) Primind cererea de arbitrare, pârâtul va face întâmpinare cuprinzând, pe de o parte,
numele arbitrului unic numit de el sau rãspunsul la propunerea reclamantului privind soluþionarea litigiului
de un arbitru unic, precum ºi la persoana acestuia, iar, pe de altã parte, excepþiile referitoare la cererea
reclamantului, rãspunsul în fapt ºi în drept la aceastã cerere, probele propuse în apãrare, precum ºi, în mod
corespunzãtor, celelalte menþiuni ºi cerinþe prevãzute în art. 31 pentru cererea de arbitrare.

(2) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de arbitrare pârâtul va comunica reclamantului
întâmpinarea împreunã cu actele însoþitoare ºi, de asemenea, o va depune la secretariatul comisiei de arbitraj,
în douã exemplare, ataºând dovada de comunicare.

(3) Nedepunerea întâmpinãrii nu înseamnã recunoaºterea pretenþiilor reclamantului.
(4) Dacã prin nedepunerea sau necomunicarea întâmpinãrii litigiul se amânã, pârâtul va putea fi

obligat la plata cheltuielilor cauzate prin amânare.
Art. 36. – Dupã constituirea tribunalului arbitral, secretariatul comisiei de arbitraj va transmite de

îndatã tribunalului arbitral dosarul, fãcând menþiune scrisã despre acest fapt, cu precizarea datei transmiterii.
Art. 37. – Supraarbitrul sau arbitrul unic, dupã caz, fixeazã termenul de dezbatere a litigiului pentru

când pãrþile vor fi citate. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data expedierii citaþiei.
Art. 38. – (1) Dacã pârâtul are pretenþii împotriva reclamantului, derivând din acelaºi raport juridic,

el poate face cerere reconvenþionalã.
(2) Cererea reconvenþionalã va fi introdusã în cadrul termenului pentru depunerea întâmpinãrii sau

cel mai târziu pânã la primul termen de înfãþiºare ºi trebuie sã îndeplineascã aceleaºi condiþii ca ºi cererea
principalã.

Art. 39. – (1) Comunicarea cererii de arbitrare ºi a întâmpinãrii, a citaþiilor, a hotãrârilor arbitrale ºi a
încheierilor de ºedinþã se face prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.

(2) Celelalte înscrisuri, precum ºi informaþiile ºi diversele înºtiinþãri pot fi fãcute ºi prin scrisoare
recomandatã cu recipisã de predare, telegramã, telex, telefax sau orice alt mijloc de comunicare ce permite
stabilirea probei comunicãrii ºi a textului transmis. În cazul comunicãrilor telefonice sau prin e-mail, asistentul
arbitral va face menþiune în dosar, precizând ora ºi data convorbirii sau a transmiterii electronice.

(3) Orice înscris poate fi înmânat ºi personal pãrþii sau reprezentantului ei, sub semnãturã certificatã
de asistentul arbitral, cu precizarea datei înmânãrii.

(4) Dovezile de comunicare se depun la dosar.
Art. 40. – Comunicãrile se fac, dupã caz, la adresa indicatã de parte în cererea de arbitrare sau

întâmpinare ori în contractul ºi corespondenþa dintre pãrþi. Orice schimbare de adresã nu va fi luatã în
considerare dacã nu a fost adusã la cunoºtinþã în scris celeilalte pãrþi ºi secretariatului comisiei de arbitraj.

Art. 41. – (1) Înaintea sau în cursul arbitrajului oricare dintre pãrþi poate cere instanþei judecãtoreºti
competente sã încuviinþeze mãsuri asigurãtorii sau mãsuri vremelnice cu privire la obiectul litigiului sau sã
constate anumite împrejurãri de fapt.



(2) La aceastã cerere se vor anexa, în copie, cererea de arbitrare ºi convenþia arbitralã.
(3) Încuviinþarea acestor mãsuri va fi adusã la cunoºtinþa tribunalului arbitral de partea care le-a cerut.

CAPITOLUL V
Dezbaterea litigiului

Art. 42. – Pãrþile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanþi ºi pot fi asistate
de avocaþi sau de alte persoane, în condiþiile art. 7.

Art. 43. – Neprezentarea pãrþii legal citate nu împiedicã dezbaterea litigiului, afarã numai dacã partea
lipsã nu va solicita, prin cerere primitã de tribunalul arbitral cel mai târziu în preziua dezbaterii, amânarea
litigiului pentru motive temeinice, încunoºtinþând în acelaºi timp ºi cealaltã parte. Amânarea se poate acorda
o singurã datã.

Art. 44. – Oricare dintre pãrþi poate cere, în scris, ca soluþionarea litigiului sã se facã în lipsa sa, pe
baza actelor de la dosar, art. 39 rãmânând însã aplicabil.

Art. 45. – Dacã ambele pãrþi, deºi legal citate, nu se prezintã la termen, tribunalul arbitral va soluþiona
litigiul, afarã de cazul în care s-a cerut amânarea pentru motive temeinice. Tribunalul arbitral poate, de
asemenea, sã amâne soluþionarea litigiului, citând pãrþile, dacã apreciazã cã prezenþa lor la dezbatere este
necesarã.

Art. 46. – (1) Fiecare dintre pãrþi are sarcina sã dovedeascã faptele pe care îºi întemeiazã în litigiu
pretenþia sau apãrarea.

(2) În vederea soluþionãrii litigiului, tribunalul arbitral poate cere pãrþilor explicaþii scrise cu privire la
obiectul cererii ºi la faptele litigiului ºi poate dispune administrarea oricãror probe prevãzute de lege.

(3) Administrarea probelor se efectueazã în ºedinþa tribunalului arbitral.
(4) Ascultarea martorilor ºi a experþilor se face fãrã prestare de jurãmânt.
(5) Tribunalul arbitral nu poate sã recurgã la mijloace de constrângere ºi nici sã aplice sancþiuni

martorilor sau experþilor. Pentru luarea acestor mãsuri pãrþile se pot adresa instanþei judecãtoreºti competente.
(6) Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit intimei lor convingeri.
Art. 47. – (1) Orice excepþie privind existenþa sau validitatea convenþiei arbitrale, constituirea

tribunalului arbitral, limitele însãrcinãrii arbitrilor ºi desfãºurarea procedurii pânã la primul termen de înfãþiºare
trebuie ridicatã, sub sancþiunea decãderii, cel mai târziu la acest termen.

(2) Orice cereri ºi memorii ale pãrþilor ºi orice înscrisuri vor fi depuse cel mai târziu pânã la primul
termen de înfãþiºare.

(3) Tribunalul arbitral poate admite, în condiþiile legii, administrarea de probe la cererea unei pãrþi,
numai dacã asemenea probe au fost solicitate prin cererea de arbitrare sau întâmpinare ori prin memorii
depuse anterior primului termen de înfãþiºare ºi comunicate celeilalte pãrþi. Probele care nu au fost cerute în
aceste condiþii nu vor mai putea fi invocate în cursul arbitrajului, afarã de cazurile în care:

a) necesitatea probei ar reieºi din dezbateri;

b) administrarea probei nu pricinuieºte amânarea soluþionãrii litigiului.

Art. 48. – (1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate într-o încheiere de ºedinþã.
(2) Orice dispoziþie a tribunalului va fi consemnatã în încheiere ºi va fi motivatã.
(3) Încheierea de ºedinþã va cuprinde, pe lângã menþiunile prevãzute la art. 56 alin. (1) lit. a) ºi b), ºi

urmãtoarele menþiuni:
a) o scurtã descriere a desfãºurãrii ºedinþei;

b) cererile ºi susþinerile pãrþilor;

c) motivele pe care se sprijinã mãsurile dispuse;

d) dispozitivul, semnãturile arbitrilor cu observarea prevederilor art. 52, precum ºi a asistentului
arbitral.

(4) Pãrþile au dreptul sã ia cunoºtinþã de conþinutul încheierilor, ca ºi de actele dosarului.
(5) La cererea pãrþilor sau din oficiu, tribunalul arbitral poate îndrepta sau completa încheierea de

ºedinþã printr-o altã încheiere.
(6) Pãrþilor li se comunicã, la cerere, copie de pe încheierea de ºedinþã.

CAPITOLUL VI
Hotãrârea arbitralã

Art. 49. – Procedura arbitralã ia sfârºit prin pronunþarea unei hotãrâri arbitrale.
Art. 50. – (1) Tribunalul arbitral soluþioneazã litigiul în temeiul contractului de prestãri de servicii

financiar-contabile ºi a normelor de drept aplicabile.
(2) Pe baza acordului expres al pãrþilor, tribunalul arbitral poate soluþiona litigiul în echitate.
Art. 51. – (1) Dupã ce tribunalul arbitral va considera cã toate împrejurãrile cauzei sunt suficient

lãmurite, închide dezbaterile trecând la deliberare ºi luarea hotãrârii, în ºedinþã secretã, cu participarea
tuturor arbitrilor în persoanã, consemnându-se în hotãrâre aceastã participare.

(2) Pronunþarea hotãrârii poate fi amânatã cu cel mult 21 zile, sub condiþia încadrãrii în termenul
arbitrajului prevãzut la art. 28.

Art. 52. – Când tribunalul arbitral este compus dintr-un numãr fãrã soþ de arbitri, hotãrârea se ia cu
majoritate de voturi. Arbitrul care a avut o altã pãrere îºi va redacta ºi semna opinia separatã, cu arãtarea
considerentelor pe care aceasta se sprijinã.

Art. 53. – Când tribunalul arbitral este compus dintr-un numãr cu soþ de arbitri ºi aceºtia nu se înþeleg
asupra soluþiei, se va proceda la numirea unui supraarbitru, conform înþelegerii dintre pãrþi sau, în lipsã, de
preºedintele comisiei de arbitraj. Supraarbitrul numit se va uni cu una dintre soluþii, o va putea modifica sau
va putea pronunþa o altã soluþie, dar numai dupã ascultarea pãrþilor ºi a celorlalþi arbitri.

Art. 54. – Dacã, în cadrul deliberãrii ºi mai înainte de pronunþarea hotãrârii, tribunalul arbitral considerã
cã sunt necesare noi lãmuriri, litigiul poate fi repus pe rol în vederea unor dezbateri suplimentare, stabilin-
du-se un nou termen de arbitrare, cu citarea pãrþilor, sub condiþia încadrãrii în termenul arbitrajului prevãzut
la art. 28.

Art. 55. – (1) Imediat dupã deliberare ºi stabilirea soluþiei se întocmeºte dispozitivul hotãrârii, care se
semneazã de toþi membrii tribunalului arbitral, precum ºi de asistentul arbitral.

(2) Dacã existã opinie separatã, ea se va menþiona în dispozitiv.
Art. 56. – (1) Hotãrârea arbitralã se redacteazã în scris ºi trebuie sã cuprindã:
a) componenþa nominalã a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, data ºi locul pronunþãrii

hotãrârii;

b) numele ºi prenumele pãrþilor, domiciliul sau reºedinþa lor ori, dupã caz, denumirea ºi sediul,
precum ºi numele reprezentanþilor pãrþilor ºi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea
litigiului;

c) menþionarea convenþiei arbitrale în temeiul cãreia s-a procedat la arbitraj;

d) obiectul litigiului ºi susþinerile pe scurt ale pãrþilor;

e) motivele de fapt ºi de drept ale hotãrârii, iar în cazul arbitrajului în echitate, motivele care, sub
acest aspect, întemeiazã soluþia;

f) dispozitivul;



g) semnãturile tuturor arbitrilor, sub rezerva art. 52, ºi a asistentului arbitral.

(2) Dacã unul dintre arbitri este împiedicat sã semneze hotãrârea, se va face menþiune despre cauza
împiedicãrii, cu confirmarea, sub semnãturã, a supraarbitrului.

(3) În cazul în care unul dintre arbitri a avut o altã pãrere, el îºi va redacta ºi semna opinia separatã, cu
arãtarea considerentelor pe care aceasta se sprijinã.

Art. 57. – (1) Dacã prin hotãrârea pronunþatã tribunalul arbitral a omis sã se pronunþe asupra unui
capãt de cerere, oricare dintre pãrþi poate solicita, în termen de 10 zile de la data primirii hotãrârii, completarea
ei. Hotãrârea de completare se dã cu citarea pãrþilor.

(2) Greºelile materiale din textul hotãrârii arbitrale sau alte greºeli evidente, dar care nu schimbã
fondul soluþiei, precum ºi greºelile de calcul pot fi rectificate, la cererea oricãreia dintre pãrþi, formulatã în
termenul prevãzut la alineatul precedent, sau din oficiu, printr-o încheiere de îndreptare, care poate fi datã ºi
fãrã citarea pãrþilor.

(3) Hotãrârea de completare sau încheierea de îndreptare face parte integrantã din hotãrârea arbitralã
ºi se pronunþã de acelaºi tribunal arbitral.

(4) Pãrþile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de completarea sau îndreptarea hotãrârii.
Art. 58. – (1) Hotãrârea arbitralã va fi comunicatã pãrþilor în termen de cel mult o lunã de la data

pronunþãrii ei.
(2) Hotãrârea arbitralã comunicatã pãrþilor are efectele unei hotãrâri judecãtoreºti definitive.
Art. 59. – (1) În termen de 20 de zile de la data comunicãrii hotãrârii, comisia de arbitraj va depune un

exemplar original al hotãrârii, împreunã cu convenþia arbitralã ºi celelalte acte necesare, la instanþa
judecãtoreascã prevãzutã la art. 6, ataºând ºi dovezile de comunicare a hotãrârii arbitrale.

(2) Al doilea exemplar original al hotãrârii, împreunã cu dosarul litigiului, se pãstreazã la comisia de
arbitraj. O copie a hotãrârii se transmite ºi Comisiei centrale de arbitraj.

CAPITOLUL VII
Desfiinþarea hotãrârii arbitrale

Art. 60. – Hotãrârea arbitralã poate fi desfiinþatã numai prin acþiune în anulare pentru unul din
urmãtoarele motive:

a) litigiul nu era susceptibil de soluþionare pe calea arbitrajului;

b) tribunalul arbitral a soluþionat litigiul fãrã sã existe o convenþie arbitralã sau în temeiul unei convenþii
nule sau inoperante;

c) tribunalul arbitral nu a fost constituit în conformitate cu convenþia arbitralã;

d) partea a lipsit la termenul când au avut loc dezbaterile ºi procedura de citare nu a fost legal
îndeplinitã;

e) hotãrârea arbitralã a fost pronunþatã dupã expirarea termenului arbitrajului prevãzut la art. 28, cu
excepþia art. 29;

f) tribunalul arbitral s-a pronunþat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunþat asupra
unui lucru cerut sau a dat mai mult decât s-a cerut;

g) hotãrârea arbitralã nu cuprinde dispozitivul ºi motivele, nu aratã data ºi locul pronunþãrii, nu este
semnatã de arbitri;

h) dispozitivul hotãrârii arbitrale cuprinde dispoziþii care nu se pot aduce la îndeplinire;

i) hotãrârea arbitralã încalcã ordinea publicã, bunele moravuri ori dispoziþiile imperative ale legii.

Art. 61. – (1) Competenþa de a soluþiona acþiunea în anulare revine instanþei judecãtoreºti imediat
superioare instanþei judecãtoreºti prevãzute la art. 6, în circumscripþia cãreia a avut loc arbitrajul.

(2) Acþiunea în anulare poate fi introdusã în termen de o lunã de la data comunicãrii hotãrârii arbitrale.

CAPITOLUL VIII
Executarea hotãrârii arbitrale

Art. 62. – Hotãrârea arbitralã este obligatorie. Ea se aduce la îndeplinire, de bunã voie, de cãtre partea
împotriva cãreia s-a pronunþat, de îndatã sau în termenul arãtat în hotãrâre.

Art. 63. – (1) La cererea pãrþii câºtigãtoare, hotãrârea se investeºte cu formula executorie.
(2) Cererea de investire se introduce la instanþa judecãtoreascã prevãzutã la art. 6.
Art. 64. – Conform art. 368 din Codul de procedurã civilã, hotãrârea arbitralã învestitã cu formula

executorie constituie titlu executoriu ºi se executã silit întocmai ca o hotãrâre judecãtoreascã.

CAPITOLUL IX
Taxe ºi cheltuieli arbitrale

Art. 65. – În temeiul art. 3596 din Codul de procedurã civilã, pentru remunerarea serviciilor prestate
în organizarea arbitrajului, Corpul percepe taxe arbitrale în condiþiile dispoziþiilor din prezentul capitol.

Art. 66. – În afarã de taxe arbitrale, pãrþile sunt obligate sã suporte, în condiþiile ce urmeazã, cheltuieli
arbitrale constând în: cheltuieli de administrare a probelor, de traducere a actelor, onorariile apãrãtorilor,
cheltuieli de deplasare a arbitrilor, martorilor, experþilor ºi alte cheltuieli necesitate de soluþionarea litigiului.

Art. 67. – (1) Pentru organizarea unui arbitraj, Corpul percepe o taxã arbitralã stabilitã în funcþie de
valoarea obiectului cererii, dupã cum urmeazã:

(2) Dacã valoarea obiectului cererii este exprimatã într-o valutã strãinã, taxa arbitralã se calculeazã la
valoarea obiectului cererii transformatã în lei, pe baza cursului de schimb al BNR de la data introducerii
cererii de arbitrare.

Art. 68. – (1)Taxa arbitralã se reduce cu 25% în cazul în care litigiul este soluþionat de un arbitru
unic.

(2) Dacã reclamantul ºi-a retras cererea de arbitrare mai înainte de emiterea citaþiilor pentru primul
termen de înfãþiºare, taxa arbitralã se reduce cu 75% din cuantumul ei.

(3) În cazul în care, ca urmare a împãcãrii pãrþilor sau a renunþãrii la arbitrare, litigiul înceteazã la
primul termen de înfãþiºare, taxa arbitralã se reduce cu 50% din cuantumul ei.

(4) Atunci când tribunalul arbitral pronunþã o hotãrâre prin care constatã necompetenþa arbitrajului,
taxa arbitralã se reduce cu 75% din cuantumul ei.



(5) Dacã reclamantul îºi reduce pretenþiile mai înainte de primul termen de înfãþiºare, taxa arbitralã se
calculeazã la valoarea obiectului cererii astfel redus.

(6) Taxa arbitralã minimã este ireductibilã.
(7) În cazul în care instanþa judecãtoreascã anuleazã hotãrârea arbitralã pentru necompetenþa arbitrajului,

taxa arbitralã se restituie în proporþie de 95%.
Art. 69. – (1) Cererea reconvenþionalã se taxeazã întocmai ca ºi cererea principalã de arbitrare. Preve-

derile art. 68 se aplicã în mod corespunzãtor ºi în ceea ce priveºte cererea reconvenþionalã.
(2) Cererea pentru recuzarea unui arbitru se taxeazã cu taxa arbitralã minimã.
(3) Cererea pentru constatarea anumitor împrejurãri de fapt se taxeazã cu dublul taxei arbitrale minime.
(4) Cererile pentru eliberarea de certificate privind situaþia unor litigii arbitrale se taxeazã cu 50.000 lei.
(5) Când prin cererea de arbitrare se pretind dobânzi, penalitãþi sau majorãri de întârziere, suma

acestora, de la data de la care încep sã curgã ºi pânã la data introducerii cererii de arbitrare sau a majorãrii ei
cu aceste pretenþii, se cumuleazã cu valoarea celorlalte pretenþii bãneºti.

Art. 70. – (1) Taxa arbitralã se plãteºte integral la introducerea cererii de arbitrare sau a cererii recon-
venþionalã, dupã caz. La cerere se anexeazã ºi dovada plãþii. Aceastã dovadã se poate prezenta ºi în cadrul
unui termen stabilit de secretariatul comisiei de arbitraj, dar nu mai târziu de 15 zile de la data introducerii
cererii.

(2) Preºedintele comisiei de arbitraj poate aproba ca taxa arbitralã sã fie plãtitã în douã tranºe egale,
prima la introducerea cererii, iar a doua cel mai târziu pânã la primul termen de înfãþiºare.

(3) Dacã dovada plãþii taxei arbitrale nu se face odatã cu introducerea cererii sau în termenul prescris
în acest scop, cererea de arbitrare se restituie reclamantului.

Art. 71. – Pentru reluarea procedurii arbitrale dupã suspendarea litigiului nu se plãtesc taxe arbitrale.
Art. 72. – (1) Partea la cererea cãreia s-a încuviinþat efectuarea expertizei ori administrarea altei

probe sau efectuarea, prin grija comisiei de arbitraj, de traduceri de pe actele dosarului, precum ºi traducerea
prin interpreþi a dezbaterilor orale, are obligaþia sã avanseze costul efectuãrii acestora.

(2) Dacã o asemenea mãsurã este dispusã din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe oricare
dintre pãrþi sau pe ambele, în proporþia ce se va stabili, sã avanseze costul efectuãrii ei.

Art. 73. – (1) Din taxele arbitrale încasate de Corp, o cotã de 50% se preleveazã pentru constituirea
fondului destinat plãþii onorariilor arbitrilor.

(2) Onorariile arbitrilor se stabilesc de preºedintele comisiei de arbitraj, pe baza metodologiei elaboratã
de Comisia centralã de arbitraj, þinând seama de valoarea ºi complexitatea litigiului, precum ºi de timpul
afectat soluþionãrii acestora, ca ºi de alte circumstanþe relevante în cauzã, fãrã însã ca totalul onorariilor sã
depãºeascã 50% din taxa arbitralã încasatã în litigiul respectiv. În mod excepþional acest plafon poate fi
depãºit ºi numai dacã existã rezerve la fondul pentru plata onorariilor arbitrilor.

(3) În cazul întreruperii arbitrajului fãrã a se pronunþa o hotãrâre, onorariile arbitrilor pentru activitatea
depusã se reduc în mod corespunzãtor.

(4) Plata onorariilor arbitrilor se face dupã terminarea litigiului printr-o hotãrâre arbitralã pronunþatã
ºi redactatã conform Regulilor de procedurã arbitralã.

Art. 74. – Taxa arbitralã ºi cheltuielile arbitrale se plãtesc în numerar direct la comisia de arbitraj sau
prin documente de platã acceptate de Corp. În acest caz, taxa ºi cheltuielile arbitrale se considerã plãtite în
ziua intrãrii sumelor în contul Corpului.

Art. 75. – Dacã una dintre pãrþi nu îºi îndeplineºte obligaþiile ce îi revin cu privire la avansarea sau
plata taxei sau cheltuielilor arbitrale, cealaltã parte o poate executa, urmând ca prin hotãrârea arbitralã sã se
stabileascã modul de suportare a sumelor respective.

Art. 76. – (1) Dacã taxa sau cheltuielile arbitrale nu s-au plãtit conform prevederilor prezentelor
reguli, nu se va da curs cererii respective sau procedurii arbitrale.

(2) Orice diferenþã în plus sau în minus de taxe sau cheltuieli arbitrale se regularizeazã ºi se achitã de
îndatã.

Art. 77. – (1) Taxele ºi cheltuielile arbitrale se suportã de partea care a pierdut litigiul, integral, dacã
cererea de arbitrare este admisã în totalitate, sau proporþional cu ceea ce s-a acordat, dacã cererea este
admisã în parte.

(2) Pãrþile pot conveni asupra unui alt mod de suportare a taxei ºi cheltuielilor arbitrale.
Art. 78. – Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea din a cãrei culpã s-a cauzat celeilalte pãrþi

cheltuieli inutile, la plata acestora, cu titlu de despãgubiri.
Art. 79. – Cheltuielile pãrþilor, cum sunt onorariile avocaþilor ºi cheltuielile de deplasare ale acestora,

se suportã de fiecare dintre ele, în afarã de înþelegere contrarã.

CAPITOLUL X
Dispoziþii finale

Art. 80. – Prezentele reguli se completeazã cu dispoziþiile de drept comun de procedurã civilã românã,
în mãsura în care sunt compatibile cu arbitrajul ºi cu natura litigiilor.

Art. 81. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul regulament.
Art. 82. – Regulile de faþã au fost aprobate de Consiliul Superior al Corpului în ºedinþa din data de

11 august 2001 ºi au intrat în vigoare pe aceeaºi datã. Modificarea lor va fi supusã, de asemenea, aprobãrii
Consiliului Superior al Corpului.

Anexa nr. 1

REGISTRU GENERAL DE DOSARE

OPIS ALFABETIC PE ANUL 200…



REGISTRU INFORMATIV

REGISTRU DE TERMENE
Dosarele pentru ºedinþa din data de …………………
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Anexa nr. 3

FORMULAR PENTRU ÎNCHEIERE

CECCAR
Dosar nr. ..................../........................

Î n c h e i e r e
ªedinþa din data de .....................................

Tribunalul arbitral compus din ...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Pe rol judecarea litigiului privitor la ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

La apelul nominal fãcut în ºedinþã au rãspuns ....................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Procedura ............................................................................................................................ completã.
S-au citit actele ºi lucrãrile dosarului dupã care: ................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

TRIBUNALUL ARBITRAL

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

PENTRU ACESTE MOTIVE DISPUNE:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Pronunþatã în ºedinþa de astãzi ............................................

Arbitri, Asistent arbitral,

Anexa nr. 4

CECCAR
Filiala .................................................
Comisia de arbitraj ............................
Localitatea ......................str. ..................... nr. .........
Dosar nr. ....................../......................

CITAÞIE
Emisã la ...................... luna ................... anul ...............

Numele ºi prenumele (denumirea)................................................................, cu domiciliul (sediul) în
localitatea ..................................., str. …...................................... nr. ....., bloc ........, scarã ........, etaj .........,
apartament ......, judeþ (sector) .................... este chemat la aceastã comisie de arbitraj, sala ........................,
pentru ziua de ..... luna .......... anul ........... ora ............. în calitate de ...........................................................
în litigiu cu ....................................................... pentru ..................................................................................

..........................................................................................................................................................................
Odatã cu prezenta se comunicã ºi urmãtoarele acte: …........................................................................

.......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Pânã la termen sunteþi obligat sã ........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

            Arbitru, Asistent arbitral,




