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Prevederile procedurii 

 

 
Anexe 

 

Cadrul legal  

 

Ca efect al transpunerii în România a Directivei privind serviciile de 

plată/PSD2 prin Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru 

modificarea unor acte normative și Legea nr. 210/2019 privind activitatea 

de emitere de monedă electronică, persoanele juridice care accesează 

servicii reglementate de cele două legi pot apela la soluționarea 

disputelor în cadrul CSALB, iar soluționarea este supusă 

următoarelor reguli.  

 

 

 

Noțiuni – definiții 

   

Beneficiari – persoane juridice – utilizatorii serviciilor de plată și 

deținătorii de monedă electronică; 

Comercianți – prestatorii de servicii de plată menționați în art. 2 din 

Legea nr. 209/2019 și autorizați potrivit Titlului 1 din aceeași lege, 

precum și emitenții de monedă electronică menționați în art. 2 din Legea 

nr. 210/2019 și autorizați potrivit Capitolului 2 din aceeași lege. 

Părțile – beneficiarul și comerciantul. 

 

 

Dispoziţii generale 
 
Art. 1 
(1) Procedura SAL finalizată cu impunerea unei soluţii este calificată 
drept procedură de arbitraj, organizată şi administrată de Centrul de 
Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, cu sediul în 
Bucureşti, Str. Sevastopol nr. 24, Sector 1, iar persoana desemnată să 
soluționeze în această procedură dobândește calitatea de arbitru. 
(2) Soluționarea litigiilor se face în echitate și/sau în conformitate cu 

prevederile legale. 
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Art. 2 

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, ca 
entitate permanentă de arbitraj, funcţionează cu respectarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a 
litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, ale Directivei nr. 2013/11/UE 

privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei nr. 

2009/22/CE, ale Codului de procedură civilă în vigoare și ale 

Regulamentului de organizare a Centrului de Soluționare Alternativă a 

Litigiilor în domeniul Bancar și de funcționare a Colegiului de Coordonare. 
 

 

Costurile procedurii 

 

Art. 3.  

 

(1) Taxa pentru soluționarea litigiului în cadrul CSALB este în cuantum 

3.474 lei (pentru Tribunalul Arbitral constituit din 1 arbitru) și 8.566 lei 

(pentru Tribunalul Arbitral constituit din 3 arbitri). 

(2) Beneficiarul participă la procedură pe cheltuială proprie, achitând 

jumătate din valoarea taxei, adică 1.737 lei (pentru Tribunalul Arbitral 

constituit din 1 arbitru) și 4.283 lei (pentru Tribunalul Arbitral constituit 

din 3 arbitri) doar în cazul în care comerciantul acceptă soluționarea. 

Plata se face în termen de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi 

lucrătoare următoare celei transmiterii facturii proformă via e-mail. 

Factura fiscală va fi transmisă de CSALB, după achitarea taxei de 

către beneficiar, pe mail sau în format letric (prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire). 

(3) În cazul în care factura proformă nu este achitată în termenul 

menționat, litigiul nu va fi soluționat în cadrul Centrului, iar dosarul se 

va închide. 

(4) Comerciantul participă la procedură pe cheltuială proprie, achitând, 

la rândul său, jumătate din taxă, adică 1.737 lei (pentru Tribunalul 

Arbitral constituit din 1 arbitru) sau 4.283 lei (pentru Tribunalul Arbitral 

constituit din 3 arbitri). 
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Atribuţii 
 
Art. 4 

Compromisul 
CSALB organizează soluţionarea litigiilor pe calea procedurii de arbitraj 
dacă părţile au încheiat în acest sens un compromis ori daca există 
clauze compromisorii în contractele încheiate de părți. 
 
Art. 5 
În cazul în care, prin compromis, părţile au ales soluţionarea litigiului prin 
procedura SAL finalizată cu impunerea unei soluţii prin intermediul 
CSALB,  prin însuşi acest fapt părţile au acceptat aplicarea prezentelor 
Reguli de procedură. 
 
Art. 6 
Arbitrajul poate fi încredinţat, prin compromisul încheiat, uneia sau mai 

multor persoane învestite de părți să judece litigiul şi să pronunţe o 
hotărâre definitivă şi obligatorie pentru ele. 
 
Art. 7 

Tribunalul arbitral 
(1) Arbitrul unic sau, după caz, cei trei arbitri constituie, în sensul 

prezentelor reguli, tribunalul arbitral. 
 

(2) Soluționarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral cu 

respectarea principiilor independenței și imparțialității. Hotărârea 
pronunţată este definitivă, obligatorie și executorie, conform 

dispozițiilor Codului de procedură civilă. 
 
Art. 8 

Sub sancțiunea nulității hotărârii arbitrale, în întreaga procedură arbitrală 

trebuie să se asigure părților egalitatea de tratament, dreptul la apărare 

și contradictorialitatea dezbaterilor. 
 
Art. 9 

Confidențialitatea arbitrajului 
(1) Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, 

tribunalul arbitral, Secretariatul de procedură al Centrului și întregul 
personal al acestuia au obligația să asigure confidențialitatea 
arbitrajului. Dosarul cauzei este confidențial și nicio persoană străină 
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nu are acces la acesta, fără acordul scris al părților și încuviințarea 
tribunalului arbitral. 

 
(2) Hotărârile arbitrale vor fi anonimizate pentru a fi utilizate în scop 

statistic sau de informare, în activitatea de cooperare cu alte entități 
SAL și cu autoritatea competentă, astfel cum este prevazut la art. 4 
lit. j) din Regulamentul de organizare a Centrului de Soluţionare 
Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar şi de funcţionare a 
Colegiului de Coordonare. 

 

(3) Aceste informări vor viza doar problemele de drept incidente in litigiu.  
 
 
Art. 10 

Părțile au îndatorirea să își exercite drepturile procedurale cu bună 

credință, să coopereze cu tribunalul arbitral pentru desfășurarea 

corepunzătoare a procesului arbitral și pentru finalizarea acestuia în 
termenul stabilit. 
 
Art. 11 

Pe tot parcursul desfășurării litigiului, tribunalul arbitral va încerca 

soluționarea acestuia pe baza întelegerii părților. 
 

 

Convenţia arbitrală 
 
Art. 12 
(1) Convenția arbitrală se încheie în scris, sub sancţiunea nulităţii. 

 
(2) În procedura de arbitraj, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului 

nr. 38/2015, convenția arbitrală se încheie sub forma compromisului, 
care se întocmește de către părți cu prilejul încercării eșuate de 
soluționare amiabilă directă a reclamației beneficiarului. 

 
Art. 13 
(1) Prin compromis, părțile convin ca litigiul născut între ele să fie 

soluționat pe calea arbitrajului, precizând în scris, sub sancțiunea 
nulității, obiectul litigiului și numele arbitrului unic sau al arbitrilor 
desemnat(i). 

 
(2) Compromisul poate rezulta și din introducerea de către beneficiar a 

unei cereri de soluționare a litigiului prin procedura de arbitraj și din 
acordul scris al comerciantului ca cererea să fie soluționată pe calea 

 
 
 
 
 

Anexa 1 

Anexa 1_Model 

compromis_Procedura impusa_V01.docx
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procedurii arbitrale. 
 

 

Constituirea Tribunalului arbitral 
 
Art. 14  

(1) Tribunalul arbitral se constituie dintr-un arbitru unic sau din trei arbitri, 
conform convenţiei părţilor. 

 
(2) Dacă părţile nu au stabilit numărul arbitrilor, litigiul se judecă de trei 

arbitri, câte unul desemnat de fiecare parte și al treilea, ca 
supraabitru, ales de ceilalți doi arbitri. 

 
(3) Părţile desemnează arbitrul şi un arbitru supleant. 
 
Art. 15 

Desemnarea arbitrilor 
(1) Arbitrii sunt desemnaţi de către părți, din Lista Conciliatorilor cu 

pregătire juridică, stabilită de Centrul de Soluționare Alternativă a 
Litigiilor în domeniul Bancar. 

 
(2) Comerciantul trebuie să își exprime acordul sau opoziția atât față de 

procedură, dacă nu există compromis, cât și pentru arbitrul unic 
propus de cealaltă parte sau să-și desemneze propriul arbitru și 
arbitrul supleant, în 15 zile calendaristice ce urmează comunicării de 
către Secretariatul de procedură al CSALB a cererii de arbitraj și a 
numelui arbitrului și al arbitrului supleant, după caz, desemnați de 
beneficiar. 

 
(3) Arbitrii astfel desemnați de către părți aleg supraarbitrul. 
 
Art. 16  

Arbitrii sunt independenţi şi imparțiali în îndeplinirea atribuţiilor. Ei nu sunt 
reprezentanţii părţilor. 
 
Art. 17  

(1) Arbitrul poate fi recuzat pentru cauze care pun la îndoială 
independența sau imparţialitatea sa. Cauzele de recuzare sunt cele 
prevăzute de Codul de procedură civilă pentru recuzarea 
judecătorilor, la care se adaugă, după caz, cele prevăzute de art. 14 
alin. (2) din Regulamentul de organizare a Centrului de Soluţionare 
Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar şi de funcţionare a 
Colegiului de Coordonare. 
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(2) Arbitrul care are cunoştinţă că în privința sa există sau a intervenit o 
cauză de recuzare sau de incompatibilitate, este obligat să 

înștiințeze părțile și, dacă e cazul, pe ceilalți arbitri, precum și să 

refuze preluarea dosarului sau să se abțină, după caz. 
 
(3) Recuzarea trebuie cerută în 3 zile lucrătoare de la data când partea 

a luat cunoștință de numirea arbitrului sau, după caz, de la 
survenirea cauzei de recuzare. 

 
(4) Cererea de recuzare se examinează de către un Tribunal constituit 

în acest scop, din primii 3 cei mai în vârstă conciliatori cu studii 
juridice din Lista Conciliatorilor și următorii 2 ca supleanți care, dacă 
cererea este admisă, informează Secretariatul de procedură, pentru 
a solicita părții/părților alegerea noului arbitru sau, după caz, a 
supraarbitrului ori a arbitrului unic. 

 
(5) Cererea de recuzare se judecă în maximum 7 zile lucrătoare de la 

data primirii acesteia la Secretariatul de procedură. 
 
(6) Procedura de înlocuire este identică și în caz de abținere, renunțare 

la numire, imposibilitate sau deces ori dacă respectivele cauze 
intervin și cu privire la un arbitru supleant. 

 
(7) Prevederile de mai sus privind recuzarea sunt aplicabile și 

supraarbitrului, astfel cum acesta este desemnat conform art. 14 alin. 
(3). 

 
Art. 18 
(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a fost comunicată 

desemnarea, arbitrii și supraarbitrul, după caz, vor completa și 
semna Declaraţia de acceptare, independenţă, imparţialitate şi 
disponibilitate. 

 
(2) Declarația cuprinde și precizarea că arbitrul, respectiv supraarbitrul, 

nu se găsește în niciunul dintre cazurile de incompatibilitate 
prevăzute la art. 14 alin. (2) din Regulamentul de organizare a 
Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar şi 
de funcţionare a Colegiului de Coordonare și la art. 562 din Codul de 
procedură civilă. 

 
(3) Declarația, în original, se depune la Secretariatul de procedură al 

Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, 
prin mijloace de maximă rapiditate și siguranță. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 2  

Anexa 2_Declaratie 

acceptare & independenta_Procedura impusa_V01.docx
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Art. 19  
(1) Tribunalul se consideră constituit la data acceptării însărcinării de 

către arbitrul unic, respectiv de către supraarbitru. 
 

(2) Procedura arbitrală se declanșează la data constituirii Tribunalului 
arbitral. 

 
(3) Niciuna dintre părți nu se poate retrage din procedura arbitrală după 

constituirea Tribunalului arbitral. 
 
Art. 20  
(1) Tribunalul arbitral trebuie să pronunțe hotărârea în cel mult 90 de zile 

calendaristice de la data constituirii sale. 
 
(2) Termenul se suspendă pe durata desfășurării următoarelor 

evenimente: 
 

a) judecarea cererii de recuzare; 
 

b) înlocuirea arbitrului sau supraarbitrului; 
 

c) judecarea excepției de neconstituționalitate; 
 

d) judecarea unei cereri incidente, adresate Tribunalului București; 
 

e) suspendarea judecării litigiului în baza unei dispoziții legale;  
 

f) efectuarea unei expertize dispuse de Tribunalul arbitral.  
 
Art. 21 
(1) Părțile pot consimți la prelungirea termenului în timpul litigiului, în 

scris sau prin declarație consemnată în încheierea de ședință. 
 
(2) Tribunalul arbitral poate dispune, în raport de specificul litigiului, 

prelungirea termenului cu o perioadă de până la 90 zile 
calendaristice. 

 
(3) Prelungirea se dispune prin încheiere motivată, cu informarea 

corespunzătoare a părților. 
 
(4) Termenul se prelungește automat, cu 90 de zile calendaristice, în 

cazul suspendării/încetării activității beneficiarului/comerciantului. 
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Art. 22 
(1) Locul arbitrajului este sediul Centrului de Soluționare Alternativă a 

Litigiilor în domeniul Bancar, Str. Sevastopol nr. 24, Sector 1, 
București. 
 

(2) Dacă părțile solicită motivat ca ședințele de arbitraj să se desfășoare 
în alt loc, Tribunalul arbitral poate încuviința solicitarea. 

 

 

Procedura preliminară 
 
Art. 23 

Cererea adresată de beneficiar Centrului de Soluționare Alternativă a 
Litigiilor în domeniul Bancar în scopul soluţionării litigiului, denumită în 
continuare cererea de arbitraj, trebuie să cuprindă: 
 

a) denumirea si sediul persoanei juridice; 
 

b) codul unic de înregistrare în Registrul Comerțului; 
 

c) adresa de email, numărul de telefon. În situaţia în care beneficiarul 
are sediul în străinătate, aceasta va menționa și sediul ales în 
România, unde se vor face toate comunicările privind litigiul în 
cauză; 

 
d) numele şi calitatea reprezentantului beneficiarului în procesul 

arbitral; în cazul în care reprezentantul este avocat, se va preciza 
numele acestuia şi sediul profesional, atașându-se împuternicirea 
avocațială; 

 
e) denumirea, sediul şi toate elementele de identificare a 

comerciantului, precum şi adresa de e-mail, dacă este cunoscută; 
 

f) obiectul şi cuantumul pretenţiilor şi, după caz, modul de calcul al 
acestora; 

 
g) motivele de fapt şi de drept pe care se sprijină fiecare pretenţie, 

cu indicarea probelor solicitate în dovedirea acestora; 
 

h) obiectivele expertizei şi a expertului-consilier propus, întrebările 
pentru interogatoriul comerciantului, dacă este cazul; 

 
i) semnătura reprezentantului beneficiarului. 
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Art. 24 
Cererea de arbitraj este însoţită de copia înscrisurilor pe care beneficiarul 
înţelege să le utilizeze, de copia compromisului, dacă există, şi de 
dovada de încercare a soluţionării amiabile directe a cauzei cu 
comerciantul. 
 
Art. 25 
Când beneficiarul are sediul în străinătate, acesta trebuie să prezinte 
înscrisurile redactate în limba engleză şi, în traducere, în limba română. 
 
Art. 26  
(1) Cererea de arbitraj şi înscrisurile se pot transmite online, prin 

intermediul paginii https://cereri.csalb.ro/ sau via e-mail. 
(2) Cererea de arbitraj pe suport de hârtie se poate depune și la sediul 

CSALB sau, după caz, poate fi transmisă prin poştă, cu confirmare 
de primire. 

 
Art. 27 

(1) Cererea de arbitraj se înregistrează prin grija Secretariatului de 
procedură al Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în 
domeniul Bancar. 

 
(2) Data introducerii cererii de arbitraj se consideră ziua înregistrării la 

Secretariatul de procedură al Centrului de Soluționare Alternativă a 
Litigiilor în domeniul Bancar, indiferent dacă este depusă direct sau 
transmisă online, iar în cazul expedierii acesteia prin poştă, cu 
scrisoare recomandată, este data menționată în ştampila oficiului 
poştal de expediere, aplicată pe plic. 

 
(3) În cazul în care cererea de arbitraj nu conţine toate mențiunile 

prevăzute şi dacă nici prin cerere, nici prin compromisul ataşat nu 
sunt desemnați arbitrii și arbitrii supleanți, Secretariatul de procedură 
al CSALB va înştiinţa de îndată beneficiarul, cerându-i să le 
completeze într-un termen ce nu va depăşi 3 zile lucrătoare de la 
data înştiinţării. 

 
(4) Cererea de arbitraj, împreună cu inscrisurile însoțitoare, se transmit 

comerciantului de către Secretariatul de procedură al Centrului de 
Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, cu solicitarea 
ca, în termen de 15 zile calendaristice de la primire, să transmită:  

a) acordul cu privire la soluționarea litigiului prin procedura de 
arbitraj, dacă acest acord nu a fost formulat deja prin înscris 
separat încheiat cu beneficiarul; 

https://cereri.csalb.ro/
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b) acordul cu privire la persoana arbitrului unic ales de beneficiar 
sau, după caz, numele arbitrului și al arbitrului supleant pe 
care-i desemnează; 

c) întâmpinarea, conform cerințelor de la art. 28. 
 
(5) În cazul în care comerciantul nu își exprimă acordul cu privire la 

demararea procedurii de arbitraj, cererea se clasează. 
 

(6) În cazul în care beneficiarul renunță la judecarea cererii de arbitraj 
sau la însuși dreptul pretins înainte de constituirea Tribunalului 
arbitral, procedura se închide prin consemnarea renunțării 
beneficiarului la cerere. 

 
 

Întâmpinarea 
 
Art. 28 

(1) Întâmpinarea trebuie să cuprindă: 
 

a) acordul privind soluționarea litigiului prin procedura de arbitraj, 
dacă acest acord nu a fost formulat deja prin înscris separat 
încheiat cu beneficiarul sau nu a fost dat printr-un document 
separat; 

 
b) numele arbitrului și al arbitrului supleant desemnați de 

comerciant, respectiv acordul cu privire la persoana arbitrului 
unic ales de beneficiar, după caz; 

 
c) excepțiile referitoare la cerere; 

 
d) răspunsul motivat în fapt și în drept la beneficiarului; 

 
e) probele propuse în apărare, cu indicarea obiectivelor expertizei 

și a numelui expertului consilier propus, dacă este cazul. 
 
(2) Comerciantul menţionează şi datele sale de identificare, dacă 

acestea nu au fost indicate corect sau complet de către beneficiar în 
cererea de arbitraj a litigiului. 
 

(3) Întâmpinarea şi înscrisurile doveditoare atașate se comunică 
Secretariatului de procedură al Centrului de Soluționare Alternativă 
a Litigiilor în domeniul Bancar. 
 

(4) Secretariatul de procedură al Centrului de Soluționare Alternativă a 
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Litigiilor în domeniul Bancar comunică întâmpinarea și înscrisurile 
depuse de comerciant către beneficiar, cu precizarea posibilității 
depunerii răspunsului la întâmpinare până la primul termen de 
discuții. 

 
Art. 29 

(1) Primul termen se stabileste astfel încât citația să ajungă la părți cu 

cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul fixat. 
 
(2) În cazul în care părțile au agreat comunicarea prin mijloace 

electronice, citația se consideră ajunsă la părți în prima zi lucrătoare 
următoare celei transmiterii, de către Secretariatul de procedură, a 
mesajului care conține citația. 

 
Art. 30 
(1) Comunicarea actelor de procedură și a înscrisurilor depuse de părți 

ori, după caz, a rapoartelor de expertiză, precum și a citațiilor și 
hotărârilor arbitrale se face de către Secretariatul de procedură al 
Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar 
prin mijloacele electronice indicate de părți sau prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în cazul în care nu 
există acordul unei părți, pentru ca aceasta să primească 
corespondența prin mijloace electronice. 

 
(2) Orice altă comunicare cu părțile se poate realiza de către 

Secretariatul de procedură al Centrului de Soluționare Alternativă a 
Litigiilor în domeniul Bancar, în legătură cu dosarul cauzei, prin orice 
mijloc rapid de comunicare (scrisoare recomandată cu recipisă 
poștală de predare, poșta rapidă, poșta electronică, telegrama, telex, 
telefax, telefon), făcându-se mențiune la dosarul cauzei cu privire la 
data și ora comunicării. 

 
Art. 31 
Înscrisurile transmise părților se consideră comunicate și în cazul în care 
destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul poștal pentru 
a le ridica, deși există dovada avizării sale. 
 
Art. 32 

(1) Înaintea sau în cursul arbitrajului se poate cere, iar Tribunalul arbitral 
poate dispune, încuviințarea măsurilor asigurătorii ori a măsurilor 
provizorii cu privire la obiectul litigiului sau constatarea anumitor 
împrejurări de fapt, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. 

 
(2) Dacă partea se opune la executarea respectivelor măsuri dispuse, 
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încuviințarea se va face de Tribunalul București, potrivit art. 585 alin. 
(4) din Codul de procedură civilă. 

 
Art. 33 

(1) În fața Tribunalului arbitral părțile pot fi asistate sau reprezentate de 
către administrator, director, consilier juridic, contabil sau avocat.  

(2) Împuternicirea dată unui avocat sau unui consilier juridic, unei terțe 
persoane ori unui reprezentant, pentru reprezentare în fața 
Tribunalului arbitral, se consideră/prezumă a fi fost dată pentru toate 
actele de procedură ce urmează a fi îndeplinite în procedura 
arbitrală. 

(3) Onorariul avocatului se suportă de către partea care l-a angajat. 
 

 

Procedura arbitrală 
 
Art. 34 

(1) Primul termen de judecată este acela la care părţile, legal citate, pot 
pune concluzii. 
 

(2) La primul termen de judecată, părţile au obligaţia să informeze 
Tribunalul arbitral dacă au obiecţiuni cu privire la constituirea şi 
competenţa Tribunalului arbitral, dacă au convenit anterior să se 
împace, dacă solicită să se judece în echitate, dacă mai au de depus 
cereri, memorii sau înscrisuri. 

 
Art. 35 

(1) Tribunalul arbitral examinează îndeplinirea condiţiilor de 
arbitrabilitate prevăzute în Regulamentul de organizare a Centrului 
de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar şi de 
funcţionare a Colegiului de Coordonare şi verifică propria 
competenţă de a soluţiona litigiul. 
 

(2) Tribunalul arbitral hotărăşte asupra condițiilor de admisibilitate, 
arbitrabilitate și de competență și se pronunță prin încheiere, care 
poate fi desființată numai prin acțiune în anulare, introdusă împotriva 
hotărârii arbitrale, conform prevederilor Codului de procedură civilă. 

 
(3) Tribunalul arbitral poate refuza examinarea litigiului dacă acesta se 

încadrează într-una dintre situațiile prevăzute de dispoziţiile art. 18 
alin. (3) din Regulamentul de organizare a Centrului de Soluţionare 
Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar şi de funcţionare a 
Colegiului de coordonare. 
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Art. 36 
(1) Şedinţa este deschisă de arbitrul unic, respectiv de supraarbitru, 

care dă cuvântul asistentului de procedură arbitrală pentru a face 
apelul părților și a prezenta referatul cauzei. 

 
(2) Arbitrul unic, respectiv supraarbitrul, conduce şedinţa de arbitraj. 
 
(3) Şedinţa de arbitraj nu este publică.  

 
(4) Părţile pot participa la dezbaterea litigiului prin reprezentanţi şi pot fi 

asistate dacă doresc, după caz, de avocaţi, consilieri juridici, alţi 
consilieri sau interpreţi ori de reprezentanții desemnați potrivit art. 32 
din prezenta Procedură. 

 
Art. 37  
Dacă părțile legal citate nu solicită, prin cerere primită de Tribunalul 
arbitral cel târziu în ziua dezbaterii, amânarea examinării litigiului pentru 
motive temeinice, tribunalul continuă dezbaterea cauzei. 
 
Art. 38 

Tribunalul arbitral poate încuviinţa, la cererea părților, ca anumite etape 
ale procedurii, cu excepția dezbaterii fondului, să se realizeze prin 
corespondenţă electronică sau pe suport de hârtie. 
 
 
Art. 39 

(1) Oricare dintre părţi poate cere în scris ca soluţionarea litigiului să se 
facă în lipsa sa. 
 

(2) Tribunalul arbitral poate amâna soluţionarea litigiului ori de câte ori 
apreciază necesară prezenţa părților la dezbateri, cu citarea 
acestora. 

 
Art. 40 

Excepţiile privind existenţa sau validitatea compromisului, constituirea 
Tribunalului arbitral, necompetenţa acestuia, caducitatea, precum şi orice 
alte incidente procesuale trebuie ridicate, sub sancţiunea decăderii, prin 
întâmpinare sau cel mai târziu la primul termen de judecată. Excepţiile 
de ordine publică pot fi invocate oricând în cursul procesului arbitral. 
 
Art. 41  
Excepţia de neconstituţionalitate poate fi invocată de către oricare dintre 
părţi sau din oficiu de către Tribunalul arbitral, în condiţiile Legii nr. 
47/1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale a 
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României. Tribunalul arbitral se pronunţă printr-o încheiere. 
 
Art. 42  
(1) Fiecare dintre părţi este obligată să dovedească susținerile pe care 

îşi întemeiază pretenţiile, respectiv apărările, din litigiu. 
 

(2) Tribunalul arbitral poate admite, în condiţiile legii, administrarea de 
probe, la cererea părţilor, numai dacă asemenea probe au fost 
solicitate prin cererea de arbitraj sau prin întâmpinare ori dacă 
necesitatea administrarii probei rezultă din dezbateri. 
 

(3) Aprecierea probelor se face de arbitri, potrivit intimei lor convingeri. 
 
Art. 43  

Neregularitatea actelor de procedură se acoperă dacă partea nu a 
invocat-o la primul termen de arbitraj ce a urmat după această 
neregularitate şi înainte de punerea de concluzii. 
 
Art. 44 
(1) Dezbaterile arbitrale se consemnează în încheierea de şedinţă, în 

care se menţionează orice dispoziţie motivată a Tribunalului arbitral. 
 

(2) Încheierea de ședință este semnată de arbitri, de supraarbitru şi de 
asistentul de procedură arbitrală. 

 
Art. 45  

(1) Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul încheierilor de 
şedinţă şi de orice act al dosarului. 
 

(2) La cererea părţilor sau din oficiu, tribunalul arbitral poate proceda la 
îndreptarea erorilor materiale sau la completarea omisiunilor 
strecurate în cuprinsul încheierilor de şedinţă, printr-o altă încheiere. 

 
Art. 46 

În cazul în care desfășurarea litigiului este împiedicată din vina 
beneficiarului și acesta nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin în 5 zile 
calendaristice de la data atenționării sale în acest sens, litigiul se judecă 
pe baza documentelor și informațiilor prezentate până la acel moment de 
către beneficiar. 
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Hotărârea arbitrală 
 
Art. 47 
Rezoluțiile pronunţate în cursul derulării procedurii poartă denumirea de 
încheieri, iar hotărârea prin care se rezolvă fondul cauzei poartă 
denumirea de hotărâre arbitrală. 
 
Art. 48  

(1) Procedura arbitrală se finalizează prin pronunţarea hotărârii 
arbitrale. 

 
(2) În cazul în care comerciantul recunoaşte o parte dintre pretenţiile 

beneficiarului, la cererea comerciantului, Tribunalul arbitral va da o 
hotarare parţială, în măsura recunoaşterii. 

 
Art. 49 

Tribunalul arbitral soluţionează litigiul în temeiul normelor de drept 
incidente, ţinând seama, când este cazul, de uzanţele comerciale şi de 
principiile generale ale dreptului sau soluţionând litigiul, la cererea 
părţilor, în echitate. 
 
Art. 50  

(1) De îndată ce Tribunalul arbitral consideră că toate împrejurările 
cauzei sunt suficient lămurite, după ascultarea părţilor şi primirea 
concluziilor orale sau scrise ale acestora, închide dezbaterile, 
trecând la deliberare şi luarea hotărârii în şedinţă secretă, cu 
participarea tuturor membrilor săi. 
 

(2) Deliberarea şi pronunţarea hotărârii arbitrale pot fi amânate cu cel 
mult 7 zile calendaristice. 

 
Art. 51 

Dacă în cadrul deliberării Tribunalul arbitral apreciază că sunt necesare 
lămuriri suplimentare în vederea pronunţării, se va da o încheiere de 
repunere pe rol a litigiului, cu fixarea termenului în vederea dezbaterii 
suplimentare, cu citarea părţilor. 
 
Art. 52 

(1)  Îndată după deliberarea şi pronunțarea soluţiei, arbitrul unic, 
respectiv supraarbitrul, redactează dispozitivul hotărârii arbitrale 
care este semnat de catre toţi membrii Tribunalului arbitral. 
 

(2) Când există opinie separată, aceasta se va menţiona, sub 
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semnătură, în dispozitiv. 
 
Art. 53  
Când tribunalul arbitral este compus din trei arbitri, hotărârea se ia, dacă 
nu se întruneşte unanimitatea, cu majoritate de voturi. Arbitrul care a avut 
o altă părere, redactează, motivează şi semnează opinia separată. 
 
Art. 54  

Hotărârea arbitrală se redactează în scris şi trebuie să cuprindă: 
 

a) componenţa tribunalului arbitral, numele asistentului de 
procedură arbitrală, locul şi data pronunţării hotărârii arbitrale; 

 
b) denumirea părților, sediul, elementele lor de identificare, precum 

şi datele reprezentanţilor părţilor, după caz, şi calitatea acestora;  
 

c) menţionarea compromisului în temeiul căruia s-a procedat la 
arbitraj;  

 
d) obiectul litigiului, susţinerile părţilor si probele administrate;  

 
e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia; 

 
f) uzanţele comerciale şi principiile în baza cărora litigiul a fost 

soluţionat în echitate, la cererea părţilor; 
 

g) dispozitivul hotărârii arbitrale; 
 

h) semnăturile tuturor arbitrilor, precum şi semnătura asistentului de 
procedură arbitrală. 

 
Art. 55  

(1) Erorile materiale sau omisiunile cu privire la denumire, calitatea şi 
susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori 
materiale din hotărârea arbitrală pot fi îndreptate din oficiu sau la 
cererea oricăreia dintre părţi, formulată în 5 zile calendaristice de la 
primirea respectivei hotărâri arbitrale. 
 

(2) Tribunalul arbitral se pronunţă de îndată asupra cererii prin 
încheiere, care se anexează hotărârii. Părţile vor fi citate numai dacă 
tribunalul arbitral consideră necesar că acestea trebuie să dea 
anumite lămuriri. 

 
(3) Când consideră necesar, oricare dintre părţi poate cere tribunalului 
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arbitral care a pronunţat hotărârea să lămurească înţelesul, 
întinderea şi aplicarea dispozitivului acesteia. Cererea trebuie 
formulată în 5 zile calendaristice de la primirea hotărârii arbitrale.  

 
(4) Tribunalul arbitral se pronunţă asupra cererii, de îndată, prin 

încheiere dată cu citarea părţilor.  
 
Art. 56  

(1) Dacă prin hotărârea pronunţată Tribunalul arbitral a omis să se 
pronunţe asupra unui capăt de cerere, asupra unei excepții sau 
asupra unei cereri incidentale, oricare dintre părţi poate cere 
completarea respectivei hotărâri. Cererea trebuie formulată în 5 zile 
calendaristice de la primirea hotărârii. 

 
(2) Tribunalul arbitral se pronunţă asupra cererii, de îndată, prin 

hotărâre, cu citarea părţilor. 
 
Art. 57 

(1) Hotărârea arbitrală se redactează, se semnează și se depune, în 
original, la Secretariatul de procedură în cel mult 14 zile 
calendaristice de la data pronunțării ei. 

 
(2) Asistentul de procedură arbitrală care a participat la şedintele de 

arbitraj are obligaţia de a comunica părţilor hotărârea arbitrală în 
termen de o zi lucrătoare de la data depunerii acesteia la 
Secretariatul de procedură.  
 

(3) Hotărârea arbitrală se comunică obligatoriu prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire și produce efecte de la data 
comunicării. 

 
Art. 58  

Hotărârea arbitrală este obligatorie şi are efectele unei hotărâri 
judecătoreşti definitive. Ea se aduce la îndeplinire de bună voie sau se 
execută silit, potrivit Codului de procedură civilă. 
 
Art. 59  
Hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare, 
promovată la Curtea de Apel Bucureşti pentru motivele prevăzute la art. 
608 din Codul de procedură civilă. 
 
Art. 60  

(1) În litigiile internaţionale se aplică, pe lângă regulile de procedură de 
faţă, şi dispoziţiile Codului de procedură civilă, precum şi cele 



  

 

Reguli privind procedura SAL finalizată 

cu impunerea unei soluţii – Persoane Juridice 

 

Versiune 01  pg. 19 

 

prevăzute de convenţiile internaţionale incidente la care România 
este parte. 
 

(2) Dezbaterea litigiului în faţa Tribunalului arbitral se poate face în limba 
străină sau în limba străină de circulaţie internaţională convenită prin 
compromis sau printr-o înţelegere ulterioară. 
 

(3) Părţile pot să participe la dezbateri asistate de un interpret, dacă nu 
cunosc limba în care se desfăşoară acestea. 

 

 
 

Dispoziţii finale 
 
Art. 61  

Dosarul cauzei se păstrează la Centrul de Soluționare Alternativă a 
Litigiilor în domeniul Bancar, potrivit dispozițiilor art. 619 alin. (9) din 
Codul de procedură civilă. 
 
Art. 62  
Prezentele reguli de procedură se completează cu dispoziţiile pertinente 

din Codul de procedură civilă, Cartea a IV-a și Cartea a VII-a - Titlul IV. 
 
Art. 63  

(1) Prezentele reguli de procedură au fost aprobate în şedinţa Colegiului 
de Coordonare în data de 23.01.2020 şi intră în vigoare în data de 
27.01.2020. 

(2) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele Reguli de 
procedură. 

 

 

 


