UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL SIBIU

H O T A R Â R E A nr. 20
din 8 noiembrie 2013
Consiliul Baroului Sibiu, având în vedere:
Hotararea Consiliului UNBR nr.394/31.03.2012 prin care a fost aprobat
Regulamantul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Profesional a
Avocatilor
Prevederile art.185 din Statutul profesiei de avocat care instituie principiul
potrivit caruia avocatul este obligat sa recurga la arbitraj, in cazul neintelegerilor
dintre avocati privind formele de exercitare a profesiei, care nu au putut fi conciliate
de decan
In aplicarea dispozitiilor art.251-264 din Statutul profesiei de avocat privind
Arbitrajul
In baza art. 56 lit.b) si v) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si
exercitarea profesiei de avocat;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1
(1) In cadrul Baroului Sibiu este organizată şi funcţionează Curtea de Arbitraj
Profesional a Avocaţilor, instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără
personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor.
(2) Curtea de arbitraj este competentă să soluţioneze următoarele litigii
profesionale dintre avocaţi:
a) dintre avocaţi, cu privire la relaţiile profesionale dintre aceştia,
inclusiv cele cu caracter patrimonial;
b) dintre avocaţi titulari ai formelor de exercitare a profesiei, cabinete
individuale şi /sau cabinete individuale asociate/grupate, asociaţi şi /sau foşti asociaţi
în cadrul formelor de exercitare a profesiei asociative (SCA şi /sau SPRL);
c) dintre avocaţi şi formele de exercitare a profesiei de avocat;
d) dintre formele de exercitare a profesiei de avocat ;
e) dintre avocaţii colaboratori, dintre aceştia şi formele de exercitare a
profesiei;
f) dintre avocaţii salarizaţi şi formele de exercitare a profesiei;
g) care privesc conlucrarea între diferitele forme de exercitarea profesiei;
h) litigiile izvorâte din raporturile juridice care apar la încheierea, executarea
sau încetarea contractelor de asistenţă juridică, cu excepţia celor privitoare la
onorarii, care rămân în competenţa decanului baroului, potrivit dispoziţiilor art. 132
din Statutul profesiei.
(3) în situaţia în care litigiul profesional se naşte între avocaţii membrii ai unor
barouri diferite competenţa soluţionării litigiului revine curţii de arbitraj care a fost
prima sesizată.
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Art.2
(1)Curtea de arbitraj exercită şi celelalte atribuţii prevăzute în Regulamentul
privind organizarea şi funcţionarea curţii de arbitraj a avocaţilor aprobat de Consiliul
UNBR prin Hotararea nr.394 din 31.03.2012(1) Curtea de arbitraj se compune din arbitri desemnaţi potrivit procedurilor
aprobate prin hotărâre a Consiliului UNBR .
(2) Poate fi arbitru orice avocat care are capacitatea deplină de exerciţiu a
drepturilor , se bucură de reputaţie neştirbită , are înaltă calificare şi experienţă în
domeniul profesional, cu o vechime de minim 15 ani în profesia de jurist/avocat.
(3) Consiliul baroului verifică şi confirmă îndeplinirea de către arbitri a
condiţiilor prevăzute la alin. 2.
(4) Inscrierea pe lista de arbitri se face la cererea scrisa a avocatului in cauza
(5) Pot fi alesi in calitate de supraarbitri in tribunalele arbitrale oricare dintre
arbitri inscrisi pe lista de Supraarbitri.
Art.3
(1) Activitatea curţii de arbitraj este coordonată de către Colegiul de
conducere desemnat de Consiliul Baroului Sibiu pe o perioadă de 4 ani.
(2) Colegiul de conducere este compus din urmatorii 7 membri, al caror
mandat incepe de la data adoptarii prezentei hotarari:
- av. Baier Nicolae
– Presedinte al Curtii de Arbitraj
- av. Vulcan Virgil
– Vicepresedinte al Curtii de Arbitraj
- av. Popovici Florin
– Vicepresedinte al Curtii de Arbitraj
- av. Scutea Nicolae
- av.Popescu Razvan
- av.Marius Lupu
- av.Patras Mihai
(3) Colegiul de conducere este condus de preşedintele curţii de arbitraj şi de
doi vicepreşedinti, desemnaţi de Consiliul baroului.
(4) Colegiul de conducere se întruneşte în şedinţă o dată la trimestru sau ori
de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Curţii.
(5) Colegiul lucrează valabil în prezenţa a două treimi din numărul membrilor
săi şi ia hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(6) Atribuţiile preşedintelui şi cele ale colegiului de conducere al Curţii
de
arbitraj sunt cele prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea curţii
de arbitraj a avocaţilor aprobat de Consiliul UNBR prin Hotararea nr.394 31.03.2012.
(7) Totalitatea arbitrilor înscrişi în lista de arbitri constituie Plenul Curţii de
Arbitraj. Plenul curţii de arbitraj are atribuţiile prevăzute în Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea curţii de arbitraj a avocaţilor aprobat de Consiliul UNBR
prin Hotararea nr.394 31.03.2012.
(8) Curtea de Arbitraj are un secretariat compus din asistenti arbitrali si alti
salariati incadrati de Barou. Asistentul arbitral este incadrat in functia de consilier
juridic.
Art.4
(1) Litigiile arbitrale se soluţionează de tribunalul arbitral;
(2) Tribunalul arbitral este tribunalul unic sau, după caz, totalitatea arbitrilor
investiţi de părţi prin convenţia arbitrală ori investiţi în conformitate cu Regulile
standard de procedură arbitrală, să soluţioneze un litigiu determinat şi să pronunţe o
hotărâre definitivă şi obligatorie pentru acestea.
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(3) Soluţionarea litigiilor arbitrale se face numai în baza Regulilor Standard de
procedură arbitrală aprobate prin hotărâre a Comisiei Permanente a UNBR.
(4) Numirea arbitrilor intr-un litigiu determinat si constituirea tribunalului arbitral
se efectueaza in conformitate cu prevederile Regulilor Standard de procedură
arbitrală
(5) Numirea supraarbitrilor se face prin decizie a decanului Baroului.
Art.5
(1) Resursele curţii de arbitraj, pentru acoperirea cheltuielilor legate de
soluţionarea litigiilor, se asigură din taxele arbitrale încasate pentru serviciile
prestate, stabilite prin „Normele Standard privind taxele şi cheltuielile arbitrale",
aprobate de Consiliul UNBR.
CONSILIUL BAROULUI SIBIU
D E C A N,
Av. Nicolae-Eugen Baier
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