
 

Frații Micula cȃştiga arbitrajul ICSID ȋmpotriva Statului 

Romȃn 

 

După 8 ani de arbitraj, tribunalul arbitral constituit sub egida Centrului Internațional pentru Soluționarea 

Disputelor privind Investițiile a decis că Statul Romȃn trebuie să plătească despăgubiri investitorilor 

suedezi Viorel şi Ioan Micula şi societăților ȋn care aceştia sunt acționari ȋn dosarul ARB/05/02. 

Potrivit informațiilor publicate pe website-ul ICSID, ȋn data de 11 decembrie 2013, tribunalul a luat 

o decizie ȋn acest caz, care nu este ȋncă publicată. 

Cuantumul despăgubirilor nu a fost ȋncă făcut public, ȋnsă, conform informațiilor dezvăluite de publicația 

străină IAReporter, acesta ar fi de 250 milioane $. Aceasta este prima hotărȃre ICSID ȋn contra Romȃniei 

şi, ȋn cazul confirmării cuantumul despăgubirilor, una dintre hotărȃrile cu cea mai mare valoare din istoria 

arbitrajelor ICSID privind investițiile. 

Arbitrajul a fost generat de ȋncălcări ale Tratatului Bilateral de Investiții dintre Romȃnia şi Suedia ȋn ceea 

ce priveşte realizarea investițiilor de către cei 5 reclamanți ȋn zona Stei-Nucet din județul Bihor. 

Investitorii suedezi au invocat ȋn fața tribunalului faptul că retragerea facilităților fiscale acordate ȋn anul 

1998 printr-un act normativ ȋncalcă mai multe obligații asumate de Romȃnia prin tratat, printre care 

acordarea unui tratament just şi echitabil investițiilor străine şi protejarea ȋmpotriva exproprierii. 

Investitorii au solicitat despăgubiri de peste 800 milioane EUR. 

Ȋn anul 2008 tribunalul arbitral a confirmat competența Centrului de a soluționa această 

dispută (contestată de Romȃnia) şi a continuat procedura de soluționare a cauzei care s-a finalizat ȋn 

data de 15 iunie 2013, potrivit informațiilor de pe website-ul ICSID. 

Tribunalul Arbitral a fost format din următorii arbitrii: Laurent LÉVY (de origine 

braziliană/elvețiană), Stanimir A. ALEXANDROV (de origine bulgară) şi Georges ABI-SAAB (de origine 

egipteană). 

Ȋn ultimii ani ai arbitrajului, Reclamantul Viorel Micula a fost reprezentat de Shearman & Sterling (London 

şi Paris) şi firma locală de avocatură DRAGNE & ASOCIAȚII, ceilalti Reclamanți fiind reprezentați de King 

& Spalding (Londra, Washington și Houston). Romȃnia a fost reprezentată de firma internațională 

Freshfields Bruckhaus Deringer (birourile din New York, Frankfurt şi Paris) şi firma locală de avocatură 

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP). 
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