REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
TRIBUNALULUI DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI
de pe lângă
CAMERA DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE

Capitolul I
DISPOZIŢII

GENERALE

Art. 1.
(1) TRIBUNALUL DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI de pe lângă CAMERA DE
ARBITRAJ ȘI MEDIERE este o instituţie neguvernamentală, fără personalitate juridică,
independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.
TRIBUNALUL DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI este organizat în conformitate cu art. 616
din Codul de procedură civilă şi funcţionează în conformitate cu Hotărârea Camerei de Arbitraj și
Mediere şi cu prezentul Regulament.
(2) Sediul TRIBUNALULUI DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI de pe lângă CAMERA DE
ARBITRAJ ȘI MEDIERE este în Mun. Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 2, Bl. B2, Colț, Tr. 1,
Jud. Iași.
Art. 2.
TRIBUNALUL DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI de pe lângă CAMERA DE ARBITRAJ
ȘI MEDIERE are misiunea de a promova şi realiza arbitrajul intern şi internaţional, în litigiile civile
şi între profesionişti, precum şi alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor.
TRIBUNALUL DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI va recomanda părţilor care solicită
arbitrajul să soluţioneze conflictul prin mediere, prezentând avantajele procedurii de mediere.

Capitolul II
ATRIBUŢII

Art. 3.
(1) Principala atribuţie a TRIBUNALULUI DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI constă în
organizarea şi administrarea soluţionării prin arbitraj a litigiilor civile şi între profesionişti, interne şi
internaţionale, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă(Cartea a IV-a „Despre arbitraj” și
Cartea a VII-a ,,Procesul civil internațional”, Titlul IV. Arbitrajul internațional și efectele hotărârilor
arbitrale străine), 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 (sub forma clauzei
compromisorii sau compromisului).
(2) Organizarea şi soluţionarea litigiului arbitral sunt stabilite prin Regulile de procedură
arbitrală ale TRIBUNALULUI DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI care se completează cu dispoziţiile
de drept comun de procedură civilă română, în măsura în care acestea sunt compatibile cu arbitrajul.
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Art. 4.
TRIBUNALUL DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI mai are următoarele atribuții:
a) asistă părţile, la cererea lor, în organizarea arbitrajului permanent;
b) elaborează modele pentru convenţia arbitrală – compromis şi clauză compromisorie – şi le asigură
difuzarea în rândul persoanelor fizice și/sau juridice care ar putea fi implicate ca părți într-un litigu
susceptibil de soluționare pe calea arbitrajului; prezintă diverse materiale informative privind
avantajele și particularitățile arbitrajului;
c) colaborează cu celelalte instituţii de arbitraj din ţară, în special prin schimbul de liste de arbitri şi de
experienţă, precum şi pentru desfăşurarea unor acţiuni comune de promovare a arbitrajului, pe plan
intern şi internaţional;
d) ţine evidenţa practicii arbitrale; întocmeşte culegeri de practică arbitrală; asigură documentarea în
domeniul arbitrajului intern şi internaţional, pentru litigiile civile și cele între profesioniști;
e) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului civil şi între
profesionişti, intern şi internaţional;
f) colaborează cu alte instituţii permanente de arbitraj din ţară şi străinătate şi urmăreşte evoluţia
arbitrajului pe plan mondial;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi sunt conferite prin prezentul Regulament şi prin Regulile de
procedură arbitrală ale Tribunalului de Arbitraj Judiciar.

Capitolul III
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art. 5.
(1) Înscrierea în lista de arbitri se face la cererea scrisă a solicitanţilor, la care se vor anexa
acte doveditoare a experienței si formării profesionale în domeniu, depusă şi înregistrată la
Secretariatul Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași.
(2) TRIBUNALUL DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI se compune dintr-un număr de
minimum 10 arbitri, ce dobândesc aceasta calitate în urma verificării și aprobării cererii de înscriere de
către Colegiul de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași.
(3) Numărul arbitrilor va fi actualizat ori de câte ori este nevoie, în condiţiile stabilite la
primul alineat.
(4) Pot fi arbitri în cadrul Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași numai persoanele fizice care
îndeplinesc următoarele condiții:
- au capacitate deplină de exercițiu;
- se bucură de o bună reputație;
- au urmat un curs de formare inițială în domeniul arbitrajului, cu excepția cadrelor
didactice universitare și a absolvenților de studii doctorale în domeniul juridic sau
întrunesc o vechime de minimum 5 ani ca magistrat ;
- nu au mențiuni înscrise în cazierul judiciar cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de
natură să aducă atingere profesiei de arbitru.
- aderă ca membru la Camera Jurisdicțională de Arbitraj din România.
(5) Exercitarea profesiei de arbitru este compatibilă cu orice altă activitate sau profesie cu
excepţia incompatibilităţilor prevăzute prin legi speciale.
(6) În situaţia în care, împotriva unei persoane având calitatea de arbitru, este începută
urmărirea penală, se va putea proceda la suspendarea acestuia după audierea de către Colegiul de
conducere al TRIBUNALULUI DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI, numai dacă fapta pentru care este
acuzat ţine de activitatea desfăşurată ca arbitru, iar în cazul în care împotriva arbitrului s-a pronunţat o
hotărâre penală definitivă de condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu activitatea de
arbitraj pe care a desfăşurat-o, se va proceda la îndepărtarea acestuia de pe lista arbitrilor. Măsura
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suspendării se va ridica în cazul în care motivele care au determinat luarea ei au dispărut. Măsurile se
dispun de Preşedinte în urma constatării situaţiei imputabile;
(7) 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.
Președintele și vicepreședintele TRIBUNALULUI DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI sunt
aleși pe o perioadă de 4 ani de către Camera de Arbitraj și Mediere prin hotărâre. Conducerea
operativă a TRIBUNALULUI DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI este asigurată de președinte și
vicepreședinte. De asemenea, preşedintele exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi
administrarea litigiului arbitral, prevăzute în Regulile de procedură arbitrală. Vicepreședintele
înlocuiește președintele în lipsa acestuia, în urma unei delegări scrise în acest sens, care cuprinde
limitele exacte ale împuternicirii. Vicepreședintele poate delega atribuții, în aceeași modalitate,
secretarului general.
Art. 7.
(1) Totalitatea arbitrilor înscrişi în lista de arbitri constituie ADUNAREA GENERALĂ A
TRIBUNALULUI DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI.
(2) ADUNAREA GENERALĂ A TRIBUNALULUI DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI are
următoarele atribuții:
a) dezbate activitatea anuală desfăşurată de TAJ;
b) discută probleme de drept şi de practică judiciară deosebite ivite în activitatea acestuia;
c) analizează proiecte de acte normative la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii sau
a ministrului justiţiei;
d) formulează puncte de vedere la solicitarea instituțiilor sau autorităților publice cu atribuții în
domeniu;
e) aprobă raportul anual de activitate a TAJ;
f) alege şi revocă membrii Colegiului de conducere;
g) propune revocarea din funcţia de conducere a arbitrilor pentru motive temeinice;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de regulamente.
(3) Adunarea generală a TAJ este convocată de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către
vicepreședinte; Adunarea Generală a Arbitrilor se convoacă şi la solicitarea a cel puţin o treime din
numărul arbitrilor care o compun sau de Colegiul de conducere.
(4) Adunarea Generală a Arbitrilor este prezidată de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
vicepreședinte.
(5) Adunarea generală a arbitrilor este legal constituită în prezenţa majorităţii arbitrilor.
(6) Hotărârile Adunării Generale a Arbitrilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor
prezenţi.
Art. 8.
(1) Colegiul de conducere al TAJ este format dintr-un număr impar de membri şi este compus
din președinte, vicepreședinte, secretarul general și 2 membri, aleși prin vot de către Adunarea
Generală.
(2) Adunarea Generală pentru alegerea membrilor Colegiului de conducere se convoacă
potrivit art.7.
(3) Pentru alegerea membrilor Colegiului de conducere se întocmesc liste cu toţi arbitri, cu
excepţia preşedintelui, vicepreședintelui, secretarului general şi a celor care declară, în prealabil, că nu
înţeleg să facă parte din Colegiu.
(4) Membrii Colegiului de conducere se aleg prin vot secret. Sunt declaraţi aleşi membri ai
Colegiului de conducere arbitrii care obţin cel puţin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil
exprimate.
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(5) Procedura de votare se repetă în cazul în care, la primul tur de scrutin, nu au fost aleşi toţi
membrii Colegiului de conducere.
(6) Colegiul de conducere îndeplinește următoarele atribuții:
a) dezbate problemele generale de conducere a TAJ şi adoptă hotărâri menite să asigure buna
organizare şi funcţionare a acestuia;
b) stabileşte componenţa secţiilor, în funcţie de volumul de activitate, ţinând seama de
specializarea judecătorilor;
c) dispune repartizarea arbitrilor de la o secţie la alta, în cazurile în care schimbarea
specializării este justificată de existenţa unui dezechilibru vădit şi de durată între secţii, sub aspectul
volumului de activitate;
d) convoacă Adunarea Generală a Arbitrilor, potrivit legii;
e) aprobă sau, după caz, avizează, la cererea preşedintelui, deciziile acestuia, în cazurile
prevăzute de prezentul regulament;
f) promovează în funcţii de conducere prim-asistentul arbitral.
Art. 9.
(1) TRIBUNALUL DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI are un secretariat condus de un secretar
general, compus din asistenţi arbitrali şi alţi salariaţi încadraţi de Camera de Arbitraj și Mediere.
(2) Secretariatul funcţionează pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei
de Arbitraj și Mediere.
(3) Asistentul arbitral este încadrat în funcţia de consilier juridic.
(4) Denumirea de „asistent arbitral” este specifică consilierului juridic cu atribuţii în
desfăşurarea activităţii în cadrul TRIBUNALULUI DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI.
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 Arbitraj și Mediere nu are dreptul ca, prin organizarea şi administrarea
arbitrajului, să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral.
Art. 11.
Numirea arbitrilor într-un litigiu determinat şi constituirea tribunalului arbitral se efectuează în
conformitate cu prevederile Regulilor de procedură arbitrală şi cele prevăzute de Codul de procedură
civilă în materie de arbitraj.

Capitolul IV
RESURSE
Art. 12.
(1) Resursele TRIBUNALULULUI DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI se asigură din taxele
arbitrale încasate pentru serviciile prestate.
(2) 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 TRIBUNALULUI DE
ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI.
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Capitolul V
DISPOZIŢII COMUNE ȘI FINALE
Art. 13.
Camera de Arbitraj și Mediere asigură spaţiul şi condiţiile materiale corespunzătoare
desfăşurării activităţii TRIBUNALULUI DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI.
Art.14.
Tribunalul arbitral și personalul Camerei de Arbitraj și Mediere au obligaţia să asigure
confidenţialitatea arbitrajului potrivit Regulilor de procedură arbitrală.
Art. 15.
Prevederile prezentului Regulament constituie temeiul pentru organizarea TRIBUNALULUI
DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI, stabilind cadrul de exercitare a activităţii de arbitraj, cu
respectarea autonomiei acestuia. Raporturile dintre părţile litigante şi tribunalul arbitral sunt
reglementate, în tot ceea ce priveşte cauzele supuse arbitrajului, prin Regulile de procedură arbitrală
ale TRIBUNALULUI DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI.
Art. 16.
Prezentul Regulament a fost aprobat conform HOTĂRÂRII CAMEREI DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE.
Art. 17.
Secretariatul TRIBUNALULUI DE ARBITRAJ JUDICIAR IAȘI va asigura publicarea,
precum şi comunicarea către cei interesaţi a prezentului Regulament, a Regulilor de procedură
arbitrală, inclusiv a Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale şi a listei de arbitri.

PREŞEDINTE,
L.S.
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