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Regulamentul Colegiului  
Curţii de Arbitraj 

de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie  
a judeţului Dolj 

- octombrie 2012 -  
 
Capitolul I 
Dispoziţii generale 
 
Colegiul Curţii  
 
Art. 1. Coordonarea generală a activităţii Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
judeţului Dolj, denumită în continuare Curtea de Arbitraj Dolj, este asigurată de Colegiul Curţii de Arbitraj, 
denumit în continuare Colegiul Curţii. 
 
Constituirea  
Colegiului Curţii 
 
Art. 2. Colegiul Curţii este propus de Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj şi aprobat 
de Colegiul de Conducere al acesteia. 
 
Capitolul II 
Organizare şi funcţionare 
 
Structura Colegiului  
 
Art. 3 (1) Colegiul Curţii are structura prevăzută de dispoziţiile art. 6 (1) din Regulamentul privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj. 
 
Mandatul membrilor 
 
(2) Mandatul membrilor Colegiului Curţii este de trei ani. 
 
(3) Înainte de termen mandatul încetează: 
- din cauze naturale, 
- prin demisie, 
- prin eliberarea de sub mandat conform unei proceduri corelative investirii. 
 
Atribuţiile 
Preşedintelui 
 
Art. 4. Preşedintele Curţii de Arbitraj Dolj are următoarele atribuţii: 
a) conduce Colegiul Curţii de Arbitraj Dolj; 
b) prezidează şedinţele Colegiului Curţii şi sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj Dolj; 
c) reprezintă Curtea de Arbitraj Dolj în relaţiile interne şi internaţionale; 
d) înaintează Curţii Constituţionale încheierea de sesizare privind excepţia de neconstituţionalitate dispusă de 
tribunalul arbitral; 
e) propune Colegiului Curţii spre aprobare Regulile de procedură arbitrală ale Curtii de Arbitraj Dolj; 
f) verifică buna funcţionare a activităţii Colegiului Curţii; 
g) desemnează tribunalul arbitral pentru constatarea perimării cererii de arbitrare; 
h) avizează onorariile arbitrilor calculate de Secretariatul Curţii; 
i) dispune închiderea prin rezoluţie a procedurii arbitrale în condiţiile Regulilor de procedură arbitrală. 
j) este autoritatea de nominare a arbitrilor, in conditiile reglementate de Regulile de procedură arbitrală ale 
Curtii de Arbitraj Dolj si de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj de pe lângă 
Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj  ; 
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l) alcătuieşte lista de supraarbitri în condiţiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Arbitraj; 
 
Art. 5. Prim-vicepreşedintele Colegiului Curţii de Arbitraj  Dolj coordonează şi controlează activitatea de 
organizare şi funcţionare curentă a Curţii şi este înlocuitorul de drept al Preşedintelui Curţii. 
 
Atribuţiile 
Vicepreşedintelui 
 
Art. 6. Vicepreşedintele Colegiului Curţii are responsabilitatea promovării imaginii Curţii pe plan intern şi 
internaţional. 
 
Atribuţiile Secretarului 
ştiinţific 
 
Art. 7. Secretarul ştiinţific al Colegiului Curţii coordonează activitatea ştiinţifică internă şi internaţională a 
Curţii de Arbitraj Dolj. 
 
Obligaţiile membrilor 
Colegiului 
 
Art. 8. Membrii Colegiului Curţii care nu au obligaţii delimitate prin atribuţii anume prevăzute în prezentul 
Regulament, au responsabilităţi faţă de buna funcţionare a Curţii de Arbitraj Dolj stabilite de către Preşedintele 
acesteia. 
 
Prezentarea Raportului  
 
Art. 9. Preşedintele Colegiului Curţii de Arbitraj Dolj sau Prim-vicepreşedintele are obligaţia de a prezenta în 
faţa Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj în sesiunile ordinare un 
Raport de activitate al Curţii de Arbitraj Dolj. 
 
Convocarea Colegiului Curţii 
 
Art. 10. (1) Colegiul Curţii se întruneşte în urma convocării Preşedintelui Curţii de Arbitraj o dată pe lună sau 
ori de câte ori este necesar. Convocarea se poate face prin scrisoare, fax, telefon sau e-mail, înainte cu 3 zile de 
data fixată pentru şedinţă şi va cuprinde ordinea de zi. 
 
(2) Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj are dreptul de a solicita Preşedintelui Curţii de 
Arbitraj Dolj convocarea Colegiului. În caz de refuz, Preşedintele Camerei poate convoca Colegiul Curţii de 
Arbitraj Dolj. 
 
Constituirea Colegiului 
(3) Colegiul Curţii este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unul dintre membrii săi.  
 
Luarea hotărârilor  
 
(4) Colegiul Curţii ia hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenţi. Membrii Colegiului 
Curţii au drept de vot deliberativ. În caz de paritate, votul Preşedintelui Curţii de Arbitraj Dolj determină 
decizia luată.  
 
Conducerea şedinţelor  
 
(5) Şedinţele Colegiului Curţii sunt conduse de Preşedintele Curţii de Arbitraj sau de Prim-vicepreşedinte, în 
cazul în care Preşedintele Curţii de Arbitraj Dolj nu este prezent, cu excepţia şedinţelor la care participă 
Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, situaţie în care şedinţele sunt conduse de către 
acesta. 
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Deciziile Colegiului Curţii 
 
(6) Deciziile Colegiului Curţii sunt obligatorii pentru activitatea Curţii de Arbitraj Dolj şi se duc la îndeplinire 
sub responsabilitatea Prim-vicepreşedintelui. 
 
Dezbateri ale Colegiului 
 
(7) Dezbaterile Colegiului Curţii se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretariatul de şedinţă 
asigurat de asistentul arbitral. Procesul-verbal se comunică, în copie, Secretariatului Preşedintelui Camerei de 
Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj. 
 
Capitolul III 
Atribuţii 
 
Atribuţiile Colegiului Curţii 
 
Art. 11. Colegiul Curţii are următoarele atribuţii: 
a) asigură coordonarea generală a activităţii Curţii de Arbitraj Dolj; 
b) urmăreşte asigurarea unei practici unitare în pronunţarea soluţiilor de către tribunalele arbitrale din 
Romania, în litigiile interne şi internaţionale, civile si comerciale, scop pentru care poate supune Plenului 
Curţii de Arbitraj Dolj dezbaterea unor probleme de drept care sunt interpretate diferit; 
c) dezbate încălcările sau aplicarea necorespunzătoare a reglementarilor procedurale în litigiile soluţionate de 
tribunalele arbitrale şi comunică Plenului Curţii de Arbitraj Dolj constatările făcute; 
d) organizează elaborarea de culegeri de jurisprudenţă a Curţii de Arbitraj Dolj şi avizează publicarea acestora; 
asigură procurarea de documentaţie, îndeosebi reglementări referitoare la arbitraj; 
e) propune Preşedintelui Curţii de Arbitraj Dolj organizarea de seminarii/conferinţe naţionale şi internaţionale; 
f) aprobă Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Dolj propuse în condiţiile Legii nr. 335/2007 a 
Camerelor de Comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare; 
g) elaborează şi propune spre aprobare Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului 
Dolj Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale; 
h) decide asupra necesităţii revocării unui arbitru desemnat pentru soluţionarea unui litigiu pentru săvârşirea 
vreuneia dintre faptele care conduc la luarea acestei măsuri; 
i) constată existenţa unor conflicte de interese şi propune înlocuirea arbitrului conform prevederilor Regulilor 
de procedură arbitrală; 
j) informează Plenul Curţii despre activitatea desfăşurată de către Curtea de Arbitraj Dolj; 
 
Capitolul IV 
Dispoziţii finale 
 
Aprobarea şi intrarea 
în vigoare 
 
Art. 12. Prezentul Regulament a fost aprobat la data de ---------2012, de către Colegiul de Conducere al 
Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, conform Legii nr. 335/2007 a camerelor de Comerţ din 
România, cu modificările şi completările ulterioare şi intră în vigoare la data aprobării, abrogând orice 
dispoziţie contrară. 


