Uniunea Naţională a Barourilor din România
Consiliul UNBR

Hotărârea nr. 394/31.03.2012

Consiliul UNBR, întrunit în şedinţa din 31.03.2012, în temeiul
prevederilor art. 63 lit. s din Legea nr. 51/1995, cu modificările şi completările
ulterioare
Ţinând cont de prevederile art. 185 din Statutul profesiei de avocat, care
instituie principiul potrivit căruia toate neînţelegerile dintre avocaţi se rezolvă
pe cale amiabilă, iar în caz contrar conflictele se rezolvă pe calea medierii şi a
arbitrajului,
În aplicarea art. 251-264 din Statutul profesiei de avocat,
Analizând proiectul Regulamentului privind organizarea si funcţionarea
Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor prezentat de Comisia Consiliului
UNBR de redactare a proiectului,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se adoptă Regulamentul privind organizarea si funcţionarea
Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor, cuprins în anexa la prezenta
hotărâre.
Art. 2. - Consiliile barourilor vor pune în aplicare prevederile
prezentului regulament.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică tuturor barourilor şi se afişează
pe pagina web www.unbr.ro.
PREŞEDINTE
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 394/31.03.2012
Regulament
privind organizarea si funcţionarea
CURTII DE ARBITRAJ PROFESIONAL
A AVOCATILOR
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art.1
1.1. Curtea de Arbitraj Profesional a Avocatilor este o institutie permanenta
de arbitraj, neguvernamentala, fara personalitate juridica, independenta in
exercitarea atribuţiilor.
1.2. Curtea de Arbitraj Profesional a Avocatilor ( denumita in continuare
Curtea de Arbitraj) este organizata si functioneaza in cadrul fiecarui
barou, membru de drept al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995, republicata, cu
completarile si modificarile ulterioare, cu prevederile art. 185, art 251264 din Statutul profesiei de avocat, precum si cu cele ale prezentului
Regulament.
1.3. Sediul Curtii de Arbitraj este la sediul baroului din fiecare municipiu
reşedinţa de judeţ, respectiv la sediul baroului din municipiul Bucureşti.
CAPITOLUL II.

COMPETENTA CURTII DE ARBITRAJ
Art.2

2.1. Curtea de Arbitraj este competenta sa solutioneze urmatoarele litigii
profesionale dintre avocati, astfel:
2.1.1. dintre avocaţi cu privire la relaţiile profesionale dintre aceştia,
inclusiv cele cu caracter patrimonial;
2.1.2. dintre avocaţi titulari ai formelor de exercitare a profesiei cabinete
individuale si/sau cabinete individuale asociate/grupate, asociaţi
si/sau foşti asociaţi in cadrul formelor de exercitare a profesiei
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asociative (SCA si/sau SPRL);
2.1.3. dintre avocaţi si formele de exercitare a profesiei
2.1.4. dintre formele de exercitare a profesiei de avocat;
2.1.5. dintre avocaţii colaboratori, dintre aceştia si formele de
exercitare a profesiei;
2.1.6. dintre avocaţii salarizaţi si formele de exercitare a profesiei;
2.1.7. care privesc conlucrarea intre diferitele forme de exercitare a
profesiei;
2.1.8. litigii izvorîte din raporturile juridice care apar la încheierea,
executarea sau încetarea contractelor de asistenta juridica, cu
excepţia celor privitoare la onorarii care raman in competenta
Decanului Baroului, conform dispoziţiilor art. 132 din Statutul
profesiei;
2.2. In situatia in care litigiul profesional se naste intre avocati membri ai
unor barouri diferite, competenta solutionarii litigiului revine Curtii de
Arbitraj care a fost prima sesizata.
CAPITOLUL III. ATRIBUTIILE CURTII DE ARBITRAJ
Art. 3.
3.1. Curtea de Arbitraj are ca principala atributie organizarea si administrarea
soluţionării prin arbitraj a litigiilor profesionale, in condiţiile prevăzute
de Legea 51/1995, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
de Statutul profesiei de avocat si de prezentul Regulament.
3.2. Soluţionarea litigiilor arbitrale profesionale se face potrivit „Regulilor
standard de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj”, aprobate de
Comisia Permanenta a UNBR, ratificate de Consiliul UNBR, respectiv
Congresul Avocaţilor.
3.3. Regulile standard de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj se
completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila, in masura in
care acestea sunt compatibile cu legislatia profesiei de avocat.
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Art.4
4.1. Curtea de Arbitraj are si urmatoarele atributii:
4.1.1. asista părţile, la cererea lor, in organizarea arbitrajului
profesional;
4.1.2.

elaboreaza modele de convenţii arbitrale si asigura difuzarea
acestora in cercurile profesionale, in care prezintă si avantajele
arbitrajului profesional;

4.1.3. dezbate aspectele de drept ivite in arbitrajul profesional;
4.1.4. desfasoara acţiuni de promovare a arbitrajului profesional;
4.1.5. tine evidenta practicii arbitrale, intocmeste culegeri de practica
arbitrala si asigura documentarea in domeniul arbitrajului
profesional;
4.1.6. face propuneri privind imbunatatirea organizarii si desfasurarii
arbitrajului profesional;
4.1.7. colaboreaza cu alte institutii pemanente de arbitraj profesional din
strainatate si urmăreşte evoluţia arbitrajului profesional in context
mondial;
4.1.8. îndeplineşte orice alte atributii ce ii sunt conferite prin prezentul
Regulament si prin Regulile standard de procedura arbitrala
emise de Curtea de Arbitraj.
Art.5
5.1. Curtea de Arbitraj poate acorda asistenţă în arbitrajul profesional, la
solicitarea părţilor, astfel:
5.1.1. la îndeplinirea formalităţilor de constituire a tribunalului arbitral;
5.1.2. pune la dispoziţia părţilor Regulile standard de procedură
arbitrală, precum şi lista de arbitri;
5.1.3. pune la dispoziţia arbitrilor aleşi de părţi, la solicitarea acestora,
date şi informaţii cu caracter normativ referitoare la litigiul
soluţionat;
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5.1.4. servicii de secretariat privitor la primirea, înregistrarea şi evidenţa
corespondenţei, citarea părţilor şi comunicarea actelor şi a
diverselor

înştiinţări

către

părţi

şi

arbitri,

consemnarea

dezbaterilor în procesul-verbal al şedinţei de arbitrare şi
efectuează orice alte lucrări necesare bunei desfăşurări a
arbitrajului;
5.1.5. asigură spaţiul şi celelalte condiţii corespunzătoare pentru
desfăşurarea arbitrajului.
Capitolul IV. Organizarea si funcţionarea Curtii de Arbitraj
Art.6
6.1. Curtea de Arbitraj se compune dintr-un număr minim de arbitri, avocati
desemnati potrivit procedurilor aprobate prin Hotarare a Consiliului
UNBR.
6.2. Poate fi arbitru orice avocat care are capacitate deplina de exerciţiu a
drepturilor, se bucura de reputatie neştirbita,

are inalta calificare si

experienţa in domeniul profesional, cu o vechime de minimum 15 ani in
profesia de jurist/avocat.
6.3. Arbitrii vor fi verificaţi si confirmaţi de catre Consiliul Baroului cu
privire la indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. 2.
6.4. Inscrierea in lista de arbitri se face la cererea scrisa a avocatului in cauza.
6.5. Daca împotriva unui arbitru este începută urmărirea penală, acesta va fi
suspendat . Măsura suspendării va fi ridicata în cazul în care au incetat
motivele care au determinat luarea acesteia.
6.6. Daca impotriva arbitrului s-a pronuntat o hotarare penala definitiva de
condamnare pentru savarsirea unei infractiuni care aduce atingere
prestigiului profesiei, acesta va fi radiat din lista arbitrilor.
6.7. Masura suspendarii sau a radierii se dispune de Colegiul de conducere al
Curtii de Arbitraj.
6.8. Pot fi alesi in calitate de supraarbitri in tribunalele arbitrale oricare dintre
arbitri inscrisi pe lista de Supraarbitri.
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Art.7
7.1. Activitatea Curţii de Arbitraj este coordonata de către un Colegiu de
Conducere desemnat de catre Consiliul Baroului pe o perioada de 4 ani.
7.2. Colegiul de Conducere este compus dintr-un număr de 5-15 membri
desemnati din randul avocatilor inscrisi pe lista de arbitri.
7.3. Decanul, sau unul dintre prodecanii baroului desemnat de decan, este
membru de drept al colegiului.
7.4. Colegiul de conducere este condus de Presedintele Curtii de Arbitraj, si
de cei 2 vicepresedinti, desemnati de consiliul baroului.
7.5. Colegiul de Conducere se intruneste in sedinta o data pe trimestru sau ori
de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Curtii de Arbitraj.
7.6. Colegiul lucreaza valabil in prezenta a doua treimi din numarul
membrilor sai si ia hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
Art. 8
8.1. Colegiul de Conducere al Curţii de Arbitraj are urmatoarele atributii:
8.1.1. asigura coordonarea generala a activitatii Curţii de Arbitraj;
8.1.2. îndruma activitatea Curţii de arbitraj;
8.1.3. urmăreşte asigurarea unei practici unitare a soluţiilor pronuntate
de tribunalul arbitral, sens in care supune Plenului Curţii de
Arbitraj dezbaterea problemelor de drept care sunt interpretate
diferit;
8.1.4. dezbate

încălcările

sau

aplicarea

necorespunzatoare

a

reglementarilor procedurale în litigiile pronuntate de tribunalul
arbitral si comunica Plenului Curţii constatările făcute;
8.1.5. asigura documentarea legislativa si de specialitate, îndeosebi
reglementarile referitoare la arbitraj;
8.1.6. propune Preşedintelui Curţii de Arbitraj organizarea de
seminarii/conferinte naţionale si internaţionale;
8.1.7.

face propuneri de modificare si completare a Regulilor de
procedura arbitrala ale Curţii de Arbitraj
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catre

Comisia

Permanenta a UNBR;
8.1.8. decide asupra revocării unui arbitru dintr-un anumit litigiu pentru
savârsirea vreuneia dintre faptele care conduc la aceasta masura;
8.1.9. constata existenta unor conflicte de interese si propune înlocuirea
arbitrului, potrivit prevederilor Regulilor de procedura arbitrala;
8.1.10. informeaza Plenul Curţii despre activitatea desfasurata de către
Curtea de Arbitraj;

Art.9
9.1. Preşedintele Curţii de Arbitraj reprezintă Curtea in relaţiile cu membrii
baroului, cu UNBR, cu alte institutii si organizatii din Romania, precum
si in relatiile internaţionale.
9.2. Preşedintele Curţii de Arbitraj are următoarele atribuţii principale:
9.2.1. exercită atribuţiile referitoare la organizarea si administrarea
litigiilor arbitrale dupa Regulile standard de procedura arbitrala.
9.2.2

asigura conducerea generala si curenta a Curtii de Arbitraj;

9.2.3. exercită atribuţiile ce ţin de organizarea şi administrarea
soluţionării litigiilor transmise Curţii de Arbitraj în corelare cu
prezentul Regulament, cu Regulile standard de procedură
arbitrală, şi cu Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale;
9.2.4. propune, după caz, modificarea sau completarea prezentului
Regulament, a Regulilor standard de procedură arbitrală şi a
Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale;
9.2.5. numeşte secretarul Curţii de Arbitraj;
9.2.6. conduce Colegiul de conducere al Curţii de Arbitraj;
9.2.7. propune Colegiului Curţii modificari ale Regulilor de procedura
arbitrala;
9.2.8. asigura buna funcţionare a activitatii Colegiului de conducere al
Curtii de Arbitraj
9.2.9. stabileşte atribuţiile şi conduce activitatea secretariatului Curţii
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de Arbitraj;
9.2.10. avizeaza onorariile arbitrilor calculate de Secretariatul Curţii;
9.2.11. îndeplineşte alte atribuţii ce derivă din prezentul Regulament,
Regulile standard de procedură arbitrală, si din Normele privind
taxele şi cheltuielile arbitrale.
9.3. Vicepreşedinţii sunt inlocuitorii de drept ai preşedintelui in indeplinirea
atribuţiilor acestuia. Acestia exercita si alte atributii stabilite de
presedinte sau de colegiul de conducere.
Art. 10
10.1. Totalitatea arbitrilor inscrisi in lista de arbitri constituie Plenul Curţii de
Arbitraj.
10.2. Plenul Curţii de Arbitrii are urmatoarele atributii:
10.2.1. dezbate informările Colegiului de Conducere al Curţii cu privire
la activitatea desfasurata;
10.2.2. analizeaza probleme de drept deosebite aparute in activitatea
Curţii de Arbitraj;
10.2.3. analizeaza propunerile referitoare la arbitrajul profesional.
Art. 11
11.1.Curtea de Arbitraj are un secretariat compus din asistenti arbitrali si alti
salariaţi incadrati de fiecare Barou in parte.
11.2.Secretariatul functioneaza pe baza Regulamentului de organizare si
funcţionare al Baroului.
11.3.Asistentul arbitral este incadrat in funcţia de consilier juridic.
Art. 12
12.1.Soluţionarea litigiului aparţine exclusiv tribunalului arbitral.
12.2.In intelesul prezentuiui Regulament, tribunalul arbitral este tribunalul
unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor investiti de parti prin convenţia
arbitrala ori investiti in conformitate cu Regulile standard de procedura
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arbitrala, sa soluţioneze un litigiu determinat si sa pronunţe o hotarare
definitiva si obligatorie pentru acestea.
12.3.Solutionarea litigiilor arbitrale se face numai in baza Regulilor Standard
de procedura arbitrala aprobate prin Hotarare aComisiei permanente a
UNBR.
12.4.Baroul si Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca

prin organizarea si

administrarea arbitrajului, sa intervină in soluţionarea litigiului sau sa
influenţeze in vreun fel tribunalul arbitral.
Art. 13
13.1.Numirea arbitrilor intr-un litigiu determinat si constituirea tribunalului
arbitral se efectueaza in conformitate cu prevederile Regulilor standard
de procedura arbitrala.
13.2.Numirea supraarbitrilor se face prin decizie a decanului baroului.
Art. 14.
14.1. Curtea de Arbitraj şi completul de arbitri format pentru soluţionarea
litigiului se conduc dupa următoarele principii:
14.1.1.

respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului;

14.1.2.

legalitatea;

14.1.3.

contradictorialitatea;

14.1.4.

constituirea arbitrajului în conformitate cu convenţia părţilor;

14.1.5.

respectarea dreptului la apărare;

14.1.6.

confidenţialitatea;

14.1.7.

acceptarea benevolă de către părţi a jurisdicţiei Curţii de
Arbitraj;

14.1.8.

alegerea liberă a arbitrilor;

14.1.9.

tratament egal şi nepărtinitor faţă de părţi;

14.1.10.

contribuirea la menţinerea şi consolidarea bunelor relaţii

între părţi;
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14.1.11.

caracterul obligatoriu şi definitiv al hotărîrii arbitrale.

14.2.Membrii Baroului şi conducerea Curţii de Arbitraj nu au dreptul să
intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze completul de arbitri.
14.3.Curtea de Arbitraj, Tribunalul Arbitral, arbitrii, precum şi salariaţii
Baroului au obligaţia să asigure respectarea principiului confidentialitatii
procedurii de arbitraj, , a actelor şi documentelor din dosarele examinate,
potrivit Regulilor standard de procedura arbitrala.
CapitolulV. Resursele financiare
Art. 15.
15.1.Resursele Curţii de Arbitraj se asigura prin taxele arbitrale încasate
pentru serviciile prestate.
15.2.Taxele arbitrale sunt stabilite prin „Normele standard privind taxele si
cheltuielile arbitrale”, aprobate de Consiliul UNBR.
15.3.Resursele Curţii de Arbitraj sînt destinate acoperirii cheltuielilor legate
de activitatea de soluţionare a litigiilor, inclusiv pentru:
15.3.1.

plata onorariile arbitrilor;

15.3.2.

salarizarea secretariatului;

15.3.3.

alte cheltuieli necesare activităţii Curţii de Arbitraj.

15.4.Evidenţa acumulării şi utilizării resurselor Curţii de Arbitraj se efectuează
în conformitate cu regulamentele interne ale Barourilor.
Art. 16
16.1. Fiecare Barou va asigura condiţiile materiale corespunzătoare
desfasurarii activitatii Curţii de Arbitraj.
Capitolul VI. Dispoziţii finale
Art. 17.
17.1.Prevederile prezentului Regulament guverneaza organizarea Curţii de
Arbitraj, stabilesc cadrul de exercitare a autonomiei acesteia si raporturile
cu fiecare Barou.
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17.2.Raporturile dintre părţile litigante si Curtea de Arbitraj sunt reglementate,
in ceea ce priveşte litigiile supuse soluţionării prin arbitrajul profesional,
prin Regulile standard de procedura arbitrala ale Curţii de Arbitraj.
Art.18
18.1. Prezentul Regulament a fost aprobat conform dispozitiilor art. 185 si art.
251-264 din Statutul profesiei de avocat de către Consiliul Uniunii
Naţionale a Barourilor din Romania, in şedinţa din 31 martie 2012

si

intra in vigoare dupa 10 zile de la data publicarii acestuia pe site-ul
UNBR.
Art. 19
19.1. Secretariatele Barourilor vor asigura publicarea, precum si comunicarea
către persoanele interesate a prezentului Regulament, a Regulilor
standard de procedura arbitrala, a Normelor standard privind taxele si
cheltuielile arbitrale.
19.2. In termen de 60 de zile de la data aprobarii prezentului Regulament,
Comisia permanenta a UNBR, prin consilierii desemnati, va intocmi
proiectul privind „ Regulile Standard de procedura arbitrala” si proiectul
privind „ Normele standard privind taxele si cheltuielile arbitrale”, pe
care le va supune spre aprobare in prima sedinta a Consiliului UNBR.
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