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Decizia Consiliului director al Asociației Române pentru Transporturi Rutiere 

Internaționale privind taxele arbitrale, onorariile și modalitatea de calcul a acestora și a 

altor cheltuieli 

  

 Văzând Decizia nr. 3 din 18.11.2014 a Consiliului Director al Asociației Române 

pentru Transporturi Rutiere Internaționale și a Colegiului Tribunalului Arbitral în 

Transporturi de pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale 

pentru aprobarea Codului arbitral în transporturi și activități anexe, 

 În temeiul art. 620 din Codul de procedură civilă, 

 În temeiul art. 108 al Codului arbitral în transporturi și activități anexe, 

  

 Consiliul Director al Asociației Române pentru Transporturi Rutiere Internaționale 

adoptă următoarea 

 

DECIZIE 

privind taxele arbitrale practicate de Tribunalul Arbitral în Transporturi, onorariile 

arbitrilor, modalitatea de calcul a acestora și a altor cheltuieli 

 

     Art. 1 – (1) Cererile de arbitrare introduse la Tribunalul Arbitral în Transporturi de 

pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale, sunt supuse 

taxelor arbitrale prevăzute în prezenta decizie. 

 (2) Taxele arbitrale sunt datorate, în condiţiile prezentei decizii, de către 

persoanele fizice şi juridice participante la arbitrajul organizat de Tribunalul Arbitral în 

Transporturi şi reprezintă plata serviciilor prestate de către acesta. 

     

 Art. 2 – Taxele arbitrale se stabilesc în mod diferenţiat, după cum obiectul acestora 

este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege. 

     

 Art. 3 – (1) Cererile de arbitrare evaluabile în bani, introduse la Tribunalul Arbitral 

în Transporturi, se taxează astfel: 
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a) până la valoarea de 2.500 lei – 700 lei; 

b) între 2.501 lei şi 5.000 lei – 1.200 lei; 

c) între 5.001 lei şi 50.000 lei – 2.000 lei lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.001 lei; 

d) între 50.001 lei şi 200.000 lei – 4.000 lei + 5% pentru ce depăşeşte 50.001 lei; 

e) între 200.001 lei şi 500.000 lei – 6.000 lei + 3% pentru ce depăşeşte 200.001 lei; 

f) între 500.001 lei şi 1.000.000 lei – 8.000 lei + 2% pentru ce depăşeşte 500.001 lei; 

g) peste 1.000.001 lei – 10.000 lei + 1% pentru ce depăşeşte 1.000.001 lei. 

 

 (2) Se taxează potrivit alin. (1) şi următoarele categorii de cereri arbitrale: 

 a) în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic 

patrimonial; cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxă 

arbitrală dacă este accesorie acestor cereri; 

 b) privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial; 

 c) prin care se solicită pronunţarea unei sentințe arbitrale care ţine loc de act 

autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale 

asupra acestora. 

 

     Art. 4 – (1) În cazul acţiunilor posesorii taxa arbitrală se calculează la o valoare care 

se stabileşte la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită. 

 (2) Taxa arbitrală pentru acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al 

dreptului de proprietate se calculează la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului 

asupra căruia poartă dezmembrământul. În cazul cererilor care au ca obiect servituţi taxa 

arbitrală se calculează prin raportare la 20% din valoarea imobilului asupra căruia se 

solicită constituirea servituţii. 

 

     Art. 5 – (1) Cererile de arbitrare în materia partajului se taxează astfel: 

     a) stabilirea bunurilor supuse împărţelii - 3% din valoarea acestora; 

     b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui 

coproprietar - 50 lei pentru fiecare coproprietar; 

     c) creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de 

proprietate comună - 3% din valoarea creanţelor a căror recunoaştere se solicită; 
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     d) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia - 

3% din valoarea masei partajabile. 

 (2) Dacă cererile de arbitrare în materia partajului prevăzute de alin. (1) se 

formulează în cadrul aceleiaşi acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din 

valoarea masei partajabile. 

     

     Art. 6 – Cererile de arbitrare privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru 

daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane se taxează la 

valoare, potrivit art. 3 alin. (1). 

 

     Art. 7 – (1) Se taxează cu 2.000 lei următoarele cereri de arbitrare, cu condiția 

admisibilității cererii de arbitrare, potrivit art. 542 alin. (1) din Codul de procedură civilă: 

 a) cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial; 

 b) cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial; 

 c) cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă 

acestea nu privesc şi plata anumitor sume de bani;  

 d) acţiunile în grăniţuire; în ipoteza în care prin aceeaşi cerere se revendică şi o 

porţiune de teren, la taxa arbitrală stabilită pentru acţiunea în grăniţuire se adaugă şi taxa 

corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate. 

 (2) Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, când nu este accesorie 

acţiunii în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic 

patrimonial se taxează cu 1.200 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei, şi cu 

2.000 lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 lei. 

     

 Art. 8 – Următoarele cereri formulate în cursul procesului arbitral sau în legătură 

cu un proces se taxează astfel: 

a) cereri de recuzare - pentru fiecare participant la proces pentru care se solicită 

recuzarea - 500 lei; 

 c) cereri de repunere în termen - 500 lei; 

 d) cereri de perimare - 500 lei; 

 e) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de arbitrare - 500 lei; 



4 

 

 f) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor 

- 50% din taxa arbitrală pentru cererea de arbitrare a cărei judecare a fost suspendată; 

 g) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute - 300 lei; 

 h) cereri pentru eliberarea de copii simple după înscrisurile aflate la dosar - 0,50 

lei/pagină; 

 i) cereri pentru certificarea copiilor după înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare 

exemplar de copie - 2 lei/pagină; 

 j) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau 

situaţii rezultate din evidenţele instanței arbitrale ori cu privire la dosarele aflate în arhiva 

acesteia - 2 lei/pagină; 

 k) cereri pentru eliberarea de către instanța arbitrală de copii după sentințele 

arbitrale, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu 10 lei pentru fiecare exemplar de 

copie. 

     

     Art. 9 – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează: 

 a) cereri prin care părţile solicită instanţei arbitrale pronunţarea unei hotărâri care 

să consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere - 

500 lei; în cazurile în care înţelegerea sau acordul de mediere priveşte transferul dreptului 

de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la 

această sumă se adaugă 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acţiunea în 

revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul 

dreptului real transferat. În cazul în care înţelegerea sau acordul de mediere are ca obiect 

partajul, la taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5; 

 b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii – 1.200 lei; când cererile au ca obiect 

instituirea de măsuri asigurătorii asupra unui mijloc de transport se taxează cu 2.000 lei; 

 c) contestaţia privind tergiversarea procesului arbitral - 500 lei. 

 

     Art. 10 – Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani se taxează cu 2.000 lei. 
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     Art. 11 – (1) Determinarea cuantumului taxelor arbitrale pentru cererile de 

arbitrare introduse la Tribunalul Arbitrar în Transporturi se face de asistentul-arbitral șef 

al acestuia. 

 (2) În cazul taxelor calculate în funcţie de valoarea obiectului cererii, valoarea la 

care se calculează taxele arbitrală este cea prevăzută în cerere. Dacă valoarea este 

contestată sau apreciată de instanţa arbitrală ca vădit derizorie, evaluarea se face de 

către asistentul-arbitral șef. 

 (3) În cererile având ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra 

unui imobil, taxa arbitrală se calculează în funcţie de valoarea impozabilă a bunului 

imobil. Dacă valoarea impozabilă este contestată sau apreciată de instanța arbitrală ca 

vădit derizorie, taxarea cererilor se va face prin raportare la grilele notariale cuprinzând 

valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare. 

 (4) Când prin cerere se solicită acordarea unor prestaţii succesive, dacă durata 

existenţei dreptului este nedeterminată, taxa arbitrală se calculează la valoare, 

corespunzător valorii prestaţiei anuale. 

  

     Art. 12 – (1) Taxele arbitrale se plătesc anticipat. 

 (2) Dacă taxa arbitrală nu s-a plătit ori s-a plătit insuficient, reclamantului i se va 

pune în vedere obligaţia de a plăti taxa în cuantumul stabilit de instanța arbitrală şi de a 

transmite instanţei dovada achitării taxei arbitrale, în termen de cel mult 10 zile de la 

primirea comunicării instanţei.  

     

 Art. 13 – (1) Când o cerere de arbitrare are mai multe capete de cerere, cu 

finalitate diferită, taxa arbitrală se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după 

natura lui. 

 (2) Dacă la momentul înregistrării cererii arbitrale s-a plătit taxa aferentă doar unei 

părți din capetele de cerere, cererea de arbitrare va fi anulată în parte, numai pentru 

acele capete de cerere pentru care nu a fost achitată taxa arbitrală. 

 (3) Cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie principală, precum cererile de 

chemare în garanţie se taxează după regulile aplicabile obiectului cererii, dacă aceasta ar 

fi fost exercitată pe cale principală. 
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 Art. 14 – (1) În cazul cererilor sau al acţiunilor introduse în comun de mai multe 

persoane, dacă obiectul procesului este un drept ori o obligaţie comună sau dacă 

drepturile ori obligaţiile lor au aceeaşi cauză sau dacă între ele există o strânsă legătură, 

taxa arbitrală se datorează în solidar. 

 (2) Cererile depuse în cursul judecăţii şi care nu modifică valoarea taxabilă a cererii 

sau caracterul cererii iniţiale se taxează cu 200 lei. 

 

 Art. 15 – (1) Dacă în momentul înregistrării sale cererea de arbitrare a fost taxată 

corespunzător obiectului său iniţial, dar în cursul procesului apar elemente care 

determină o valoare mai mare a obiectului cererii, instanţa va pune în vedere 

reclamantului să achite suma datorată suplimentar până la termenul stabilit de instanța 

arbitrală. 

 (2) Dacă până la termenul prevăzut de Codul arbitral în transporturi și activități 

anexe sau stabilit de instanţa arbitrală reclamantul nu îndeplineşte obligaţia de plată a 

taxei, acţiunea ori cererea va fi anulată integral. 

     

 Art. 16 – În cazul în care se micşorează valoarea pretenţiilor formulate în cererea 

de arbitrare, după ce a fost înregistrată, taxa arbitrală se percepe la valoarea iniţială, fără 

a se ţine seama de reducerea ulterioară. 

 

     Art. 17 – (1) Împotriva modului de stabilire a taxei arbitrale, reclamantul poate face 

cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei 

datorate. Cererea de reexaminare se taxează cu 200 lei. 

 (2) Cererea se soluţionează de asistentul-arbitral șef. Instanţa arbitrală va proceda 

la comunicarea cererii de chemare în judecată numai după soluţionarea cererii de 

reexaminare. 

     (3) În cazul admiterii integrale sau parţiale a cererii de reexaminare, instanţa va 

dispune restituirea taxei arbitrale total ori, după caz, proporţional cu reducerea sumei 

contestate. 
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     Art. 18 – (1) Sumele achitate cu titlu de taxe arbitrale se restituie, după caz, 

integral, parţial sau proporţional, la cererea petiţionarului, în următoarele situaţii: 

 a) când taxa plătită nu era datorată; 

 b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul prevăzut în prezenta decizie; 

 c) când cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii 

legale; 

 d) când cererea a fost anulată în condiţiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedură 

civilă sau când reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare 

în judecată către pârât; 

 e) în cazul în care instanţa arbitrală se declară necompetentă; 

 f) în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abţine sau dacă 

cererea de recuzare a fost admisă. 

     (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), d) și e) se restituie jumătate din taxa plătită, 

iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. f) taxa se restituie proporţional cu admiterea 

contestaţiei.  

 (3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data 

naşterii sale. 

 (4) Cererea de restituire se adresează instanței arbitrale și se soluționează de 

asistentul-arbitral șef. 

     (5) Dacă legea nu prevede altfel, taxele arbitrale plătite pentru cereri şi acţiuni 

anulate ca urmare a plății parțiale a acestor taxe nu se restituie. 

 

 Art. 19 – Când valoarea obiectului cererii este exprimat într-o valută străină sunt 

aplicabile dispozițiile art. 93 alin. (2) – (4) din Codul arbitral în transporturi și activități anexe. 

 

 Art. 20 – În arbitrajul ad-hoc, taxa arbitrală se majorează cu 50% raportată la taxa 

arbitrală percepută pentru soluționarea litigiului prin arbitrajul instituționalizat și se achită 

în termen de 10 zile după înregistrarea cererii. 
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 Art. 21 – Onorariile arbitrilor pentru cererile evaluabile în bani sau pentru cererile 

pentru care taxa arbitrală se stabilește potrivit acelorași reguli se stabilesc în cuantum de: 

a) până la valoarea de 2.500 lei – 800 lei; 

b) între 2.501 lei și 5.000 lei – 1.000 lei; 

 b) între 5.001 lei şi 50.000 lei – 1.600 lei lei + 3% pentru ce depăşeşte 5.001 lei; 

 c) între 50.001 lei şi 200.000 lei – 3.200 lei + 3% pentru ce depăşeşte 50.001 lei; 

 d) între 200.001 lei şi 500.000 lei – 6.000 lei + 3% pentru ce depăşeşte 200.001 lei; 

 e) între 500.001 lei şi 1.000.000 lei – 10.000 lei + 2% pentru ce depăşeşte 500.001 lei; 

 f) peste 1.000.000 lei – 12.000 lei + 1% pentru ce depăşeşte 1.000.001 lei. 

 

 Art. 22 – În toate celelalte cazuri, cuantumul onorariilor se stabilește de către 

Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi prin raportare la cuantumul taxei arbitrale. 

 

 Art. 23 – (1) Plata onorariilor se face prin consemnarea sumei cu titlu de onorariu 

arbitral la dispoziția Tribunalului Arbitral în Transporturi. 

 (2) Tribunalul Arbitral în Transporturi plătește arbitrilor onorariile numai după 

pronunțarea hotărârii arbitrale. 

 

 Art. 24 – (1) Onorariile arbitrilor nu se restituie. 

 (2) În cazul în care instanța judecătorească anulează sentința arbitrală pentru 

necompetență, suma reprezentând onorariile arbitrilor se restituie numai în situația în 

care în cursul procedurii arbitrajului una din părți a invocat excepția necompetenței 

tribunalului arbitral. 

 (3) Onorariile arbitrilor sunt purtătoare de taxă pe valoarea adăugată în măsura în 

care legea prevede această taxă. 

 

 

 Art. 25 – (1) Părțile sunt obligate să plătească, în condițiile ce urmează, cheltuielile 

arbitrale constând în: cheltuieli de administrare a probelor; de traducere a actelor și a 

dezbaterilor; cheltuielile de citare sau comunicare de acte de procedură prin poștă rapidă, 
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onorariile avocaților; cheltuielile de deplasare a părților, arbitrilor, experților, consilierilor 

și martorilor, precum și alte cheltuieli necesitate de arbitrarea litigiului.  

 (2) Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi sau tribunalul arbitral pune în 

vedere părților, în condițiile Codului arbitral în transporturi și activități anexe, obligația de 

plată și sancțiunea aferentă neîndeplinirii în termen a acestei obligații. 

 

 Art. 26 – (1) Taxa arbitrală si cheltuielile arbitrale se plătesc în numerar la casieria 

Asociației Române pentru Transporturi Rutiere Internaționale sau prin virament bancar în 

contul indicat de Tribunalul Arbitral în Transporturi. 

 (2) Onorariile se consemnează, prin virament bancar, în contul indicat de 

Tribunalul Arbitral în Transporturi. 

 (3) Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate sunt în sarcina 

debitorului taxei, onorariului sau cheltuielii, după caz. 

 

București, 21.02.2015 

 

 

Membrii Consiliului director al ARTRI: 

 

Dan Cîrjaliu      Constantina Ghiță 

 

 

         Nicolae Surpatu          Nicolae Savu - Preşedinte 

 

 

       Florinel Andrei - Secretar General al ARTRI 


