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Medierea în România. O introducere
Medierea în România dupã mai mulþi ani de la adoptarea legii
privind medierea ºi organizarea profesiei de mediator ne apare ca
o procedurã alternativã de soluþionare a litigiilor eficientã ºi de
viitor celor ce suntem familiarizaþi cu acest subiect. Însã, graniþele
cunoaºterii teoretice ºi ale unei evoluþii graduale dar certe spre o
practicã în materie a lipsit. Se cautã acum de lucru unor mediatori
formaþi dar fãrã o practicã constantã ºi fãrã o experienþã. Existã
ºi multe excepþii dar, faþã de numãrul mediatorilor care încã îºi
cautã menirea sau de numãrul doarelor înregistrate la instanþele
judecãtoreºti ºi care ar putea constitui obiectul medierii, suntem
încã foarte departe.
Dincolo de discuþiile referitoare la un posibil transplant legal/
juridic a unei instituþii  alcãtuitã cu totul altfel în Statele Unite
ale Americii (care de altfel a ºi finanþat primele centre pilot, sãdind
rãdãcina posibilei soluþii de evitare a litigiilor)  medierea în
România nu este o soluþie obiºnuitã pentru posibilii justiþiabili.
Nu existã în acest fel o masã criticã de mediaþi, autori ai unor
experienþe de mediere, care sã transmitã mai departe succesul
operaþiunii de evitare a unui proces îndelungat ºi costisitor. Nu
doar lipsa (semnificativã a) unor pãrþi mediate care sã depunã
mãrturie indirectã ºi care sã favorizeze apetitul pentru noua
procedurã este de menþionat, dar constatãm cã nu existã o masã
criticã de mediatori suficient de capabilã sã rãstoarne prejudecãþile
(doar din România?) cã o hotãrâre judecãtoreascã este mai
5

valoroasã sau cã dreptatea este competenþa exclusivã a instanþei
statale. Este posibil ca procedura medierii sã nu se fi nãscut într-o
zodie potrivitã; în orice caz, evoluþiile din ultimii ani au catalizat
dezbateri aprinse în jurul medierii.
În privinþa soluþiilor legislative de impulsionare a medierii,
respectiv crearea unor obligaþii pentru justiþiabili referitor la
obligativitatea prezenþei la o ºedinþã de informare cu privire la
mediere în anumite cauze înainte de introducerea unei acþiuni în
instanþã ne-am exprimat rezerve în ediþia anterioarã a volumului.
Dincolo de invalidarea acestei soluþii pe calea contenciosului
constituþional, rãmâne ºi problema psihologicã a ridicãrii unei
bariere, o formã de birocraþie. Medierea, dacã va reuºi în România,
va reuºi prin educaþia cetãþenilor, prin încrederea în ei înºiºi (a
cuvântului dat ºi respectat), iar nu prin instituirea unor obligaþii,
care sunt de altfel contrare spiritului medierii.
Dacã în privinþa procedurii medierii ºi a cunoaºterii acesteia
în rândul publicului  de fapt celor cãrora li se adreseazã  se
poate discuta, în privinþa organizãrii profesiei de mediator nu avem
dubii cã suntem deja în faþa unei comunitãþi intelectuale
interesante care prin manifestãri ºtiinþifice, forumuri ºi alte
mijloace de comunicare ºi promovare se exprimã deseori elocvent.
Singura problemã este circularitatea mesajului, respectiv câmpul
închis în care se reflectã mesajul mediatorilor, absenþa pãtrunderii
acestuia în rândul publicului posibil justiþiabil. De altfel, medierea
suferã ca urmare a unuia dintre avantajele sale. Paradoxal,
confidenþialitatea nu este potrivitã aspectului pe care îl discutãm:
direct sau indirect mediatorii trebuie sã-ºi prezinte experienþele,
sã le sistematizeze ºi sã le difuzeze la scarã mai largã, nu doar în
mediul on-line, pentru a fi cunoscute (nici mediul on-line nu este
plin de experienþe ci doar de sfaturi ºi uneori articole bune dar
cam teoretice pentru scopul pentru care sunt publicate).
6

Volumul acesta a fost reeditat ca urmare a unor experienþe
ºtiinþifice în domeniul medierii: am încercat sã sistematizãm (cât
mai obiectiv posibil) stadiul actual în care se aflã medierea în
România prin prisma unei viziuni de ansamblu, care sã deschidã
o nouã erã promovãrii ºi apropierii fenomenului medierii tuturor
celor interesaþi. Aºa cum am arãtat, au fost adãugate experienþe
judecãtoreºti, care sperãm sã fie utile mediatorilor ºi un imbold
pentru publicul larg, în cunoaºterea acestei forme de soluþionare
a neînþelegerilor, care evitã instanþele de judecatã.
Daniel-Mihail ªandru
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Medierea, în 2014, între decizia Curþii
Constituþionale ºi (posibile) modificãri legislative
Dragoº Marian Rãdulescu,
Conf.univ.dr.,
Universitatea Creºtinã Dimitrie Cantemir Bucureºti
Sistemul judiciar românesc a cunoscut o nouã etapã de
dezvoltare prin instituirea, începând cu 1 august 2013, a
obligativitãþii informãrii cu privire la avantajele medierii, pentru
fiecare persoanã fizicã sau juridicã ce-ºi propune deschiderea unui
proces judiciar, precum ºi pentru pãrþile dintr-un proces aflat pe
rolul instanþelor de judecatã, în domeniile ºi în condiþiile expres
prevãzute Legea nr. 192/2006 privind medierea ºi organizarea
profesiei de mediator1, cu modificãrile ulterioare.
Principalele aspecte prevãzute de aceastã reglementare
vizeazã obligativitatea pentru pãrþi, persoane fizice sau juridice,
de a participa la o ºedinþã de informare privind avantajele medierii,
Articolele care impun informarea obligatorie sunt urmãtoarele:
- art. 601, art. 2 alin 11 ºi alin. 12 din Legea nr. 192/2006 introduse prin
Legea nr. 115/2012;
- art. II din Legea nr. 115/2012 modificat prin art. VIII din OUG nr. 4/
2013
- art. III din OUG nr. 90/2012 modificat prin art. VII din OUG nr. 4/2013
- art. VI din OUG nr. 4/2013
- art VI1 introdus prin pct. 4 al Legii nr. 214/2013.
1
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inclusiv dupã declanºarea unui proces în faþa instanþelor de
judecatã, în vederea soluþionãrii pe aceasta cale a conflictelor, în
anumite cazuri ne-penale expres prevãzute de lege2, pentru
celelalte cazuri informarea cu privire la mediere rãmânând
facultativã, potrivit art. 227 alin. 2 C.pr.civ..
Ulterior, prin O.U.G. nr.90/2012, a fost instituitã ºi o sancþiune
ce putea fi aplicatã pãrþilor care nu se informeazã ºi care nu pot
face dovada informãrii, chiar dacã aceastã sancþiune este posibilã
numai pentru reclamant (cf. art. 2 alin. (1 2 ), ºi anume
inadmisibilitatea admiterii acþiunii aºa cum a fost formulatã.
Cu precizarea cã inadmisibilitatea acþiunii nu poate fi
acceptatã de instanþã pentru lipsa informãrii pârâtului, deoarece
nu are nici o obligaþie expresã în acest sens.
Practic, din interpretarea art. 601, în raport cu celelalte texte
de lege, se poate deduce cã numai reclamantul este cel care trebuie
sã facã dovada informãrii, deoarece numai acesta poate fi
sancþionat cu respingerea acþiunii ca inadmisibilã.
Mai mult, dovada informãrii este necesarã pãrþilor numai în
raport cu instanþa de judecatã, ºi apare sub forma unui
Proces-verbal (întocmit, gratuit, de mediator când în faþa sa se
prezintã doar o parte, de obicei reclamantul, iar cealaltã parte
refuzã sã participe sau nu se prezintã, deºi a fost invitatã în mod
expres) sau a unui Certificat de informare (întocmit, gratuit, de
mediator când în faþa sa se prezintã ambele pãrþi, împreunã sau
separat, pentru a fi informaþi cu privire la avantajele medierii).
Cu precizarea cã, în situaþia în care s-a eliberat un Certificat
de informare, acesta trebuie semnat de ambele pãrþi, alãturi de
http://www.juridice.ro/209455/modificari-importante-ale-legiimedierii-informarea-privind- medierea-procedura-prealabila-obligatorie.html,
11 iulie 2012, www.juridice.ro
2

12

mediator, chiar dacã informarea ambelor aceasta s-a fãcut
separat3 .
Categorii de litigii
Pãrþile sau partea interesatã, dupã caz, sunt þinute sã facã
dovada cã au participat la ºedinþa de informare cu privire la
avantajele medierii în litigiile din urmãtoarele domenii ce pot
face, potrivit art. 601 din Legea nr. 192/2006, obiect al medierii:
a) în domeniul protecþiei consumatorilor, când consumatorul
invocã existenþa unui prejudiciu ca urmare a achiziþionãrii unui
produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectãrii clauzelor
contractuale ori garanþiilor acordate, a existenþei unor clauze
abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori ºi
operatorii economici ori a încãlcãrii altor drepturi prevãzute în
legislaþia naþionalã sau a Uniunii Europene în domeniul protecþiei
consumatorilor;
b) în materia dreptului familiei: continuarea cãsãtoriei: partajul
de bunuri comune; exerciþiul drepturilor pãrinteºti; stabilirea
domiciliului copiilor; contribuþia pãrinþilor la întreþinerea copiilor;
orice alte neînþelegeri care apar în raporturile dintre soþi cu privire
la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.
c) în domeniul litigiilor privind posesia, grãniþuirea, strãmutarea de hotare, precum ºi în orice alte litigii care privesc
raporturile de vecinãtate;
d) în domeniul rãspunderii profesionale în care poate fi
angajatã rãspunderea profesionalã, respectiv cauzele de malpraxis,
3
Liºman F., Invitaþia la mediere ºi informarea obligatorie. Partea a II-a.
Informarea obligatorie  în ce constã obligativitatea informãrii, cine poate
face informarea, în ce condiþii ºi cine o atestã, http://mediere.infojust.ro/2014/
04/15/invitatia-la-mediere-si-informarea-obligatorie-partea-a-ii- a-informareaobligatorie-in-ce-consta-obligativitatea-informarii-cine-poate-faceinformarea-in-ce-conditii-si-cine-o-atesta
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în mãsura în care prin legi speciale nu este prevãzutã o altã
procedurã;
e) în litigiile de muncã izvorâte din încheierea, executarea ºi
încetarea contractelor individuale de muncã;
f) în litigiile civile a cãror valoare este sub 50.000 lei, cu
excepþia litigiilor în care s-a pronunþat o hotãrâre executorie de
deschidere a procedurii de insolvenþã, a acþiunilor referitoare la
registrul comerþului ºi a cazurilor în care pãrþile aleg sã recurgã
la procedura prevãzutã la art. 1.013  1.024 (ordonanþa de platã)
sau la cea prevãzutã la art. 1.025  1.032 (cererile de valoare
redusã) din Legea nr. 134/2010, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare
Dovada participãrii la ºedinþa de informare
Dovada participãrii la ºedinþa de informare privind avantajele
medierii într-o anumitã materie se face printr-un certificat de
informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea (textul
art. 227 alin. 3 C. proc. civ, care cere proces-verbal întocmit de
mediator cu privire la rezultatul ºedinþei de informare este astfel
modificat implicit).
Certificatul de informare trebuie semnat de mediator ºi de
pãrþile participante la ºedinþa de informare, iar eliberarea
documentului se va face numai dupã semnarea lui de cãtre
mediator ºi toate pãrþile conflictului independent de susþinerea
informãrii în comun sau individual.
Certificatul se elibereazã într-un numãr de exemplare originale
egal cu numãrul pãrþilor informate plus unul pentru arhiva formei
de exercitare a profesiei. Cu precizarea cã mediatorul elibereazã
certificat de informare chiar ºi în cazul în care una dintre pãrþile
conflictului refuzã sã-l semneze.
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Certificatul va cuprinde urmãtoarele elemente obligatorii:
ü Datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei
(obligatoriu denumire, sediul profesional ºi numãrul certificatului
de înregistrare fiscalã cu data eliberãrii acestuia)
ü Numãr de înregistrare al certificatului ºi data înregistrãrii
în registrul formei de exercitare a profesiei;
ü Datele de identificare ale mediatorului care a realizat
informarea
ü Data, ora ºi locul ºedinþei de informare
ü Pãrþile participante cu toate datele de identificare (nume/
denumire ºi domiciliu/sediu);
ü Obiectul conflictului ºi, dupã caz, numãrul dosarului din
instanþa ºi instanþa pe rolul cãreia se aflã dosarul;
ü Decizia fiecãrei pãrþi în urma informãrii cu privire la
acceptarea medierii;
ü Semnãtura ºi ºtampila mediatorului ºi semnãtura pãrþilor.
Dacã informarea nu are loc, mediatorul elibereazã un
proces-verbal, prin care atestã situaþia de fapt, respectiv
neprezentarea, refuzul în scris etc., al unei pãrþi de a participa la
ºedinþa de informare, cu precizarea cã mediatorul nu poate solicita
plata onorariului pentru informarea pãrþilor.
Procesul-verbal va cuprinde urmãtoarele elemente obligatorii:
ü Datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei
(obligatoriu denumire, sediul profesional ºi numãrul certificatului
de înregistrare fiscalã cu data eliberãrii acestuia)
ü Numãr de înregistrare al procesului verbal ºi data
înregistrãrii în registrul formei de exercitare a profesiei;
ü Data, ora ºi locul în care a fost programatã ºedinþa de
informare
ü Pãrþile participante cu toate datele de identificare (nume/
denumire ºi domiciliu/sediu);
ü Obiectul conflictului ºi, dupã caz, numãrul dosarului din
instanþa ºi instanþa pe rolul cãreia se aflã dosarul;
ü Motivul pentru care nu s-a putut realiza informarea pãrþilor;
15

ü Semnãtura ºi ºtampila mediatorului ºi semnãtura pãrþilor.
Pentru conflictele deduse judecãþii, soluþionarea acestora prin
mediere poate avea loc din iniþiativa reclamantului, la propunerea
oricãreia dintre acestea sau la recomandarea instanþei, cu privire
la drepturile asupra cãrora pãrþile pot dispune potrivit legii.
Cu precizarea cã în cazul în care reclamantul nu îndeplineºte
obligaþia de a participa la ºedinþa de informare privind medierea,
conform art. 2 alin 12 din Legea nr. 192/2006, instanþa va respinge
cererea de chemare în judecatã, ca inadmisibilã.
Ulterior, va putea fi formulatã o nouã acþiune, dar, ºi în aceastã
situaþie, este obligatorie parcurgerea procedurii de informare.
Procedura ulterioarã medierii
Dupã îndeplinirea procedurii medierii, pãrþile se pot înfãþiºa
la instanþa judecãtoreascã pentru a cere, îndeplinind procedurile
legale, sã se pronunþe o hotãrâre care sã consfinþeascã înþelegerea
lor.
Dacã nu este vorba de un proces aflat pe rolul instanþelor de
judecatã, competenþa aparþine fie judecãtoriei în a cãrei
circumscripþie îºi are domiciliul sau reºedinþa ori, dupã caz, sediul
oricare dintre pãrþi, fie judecãtoriei în a cãrei circumscripþie se
aflã locul unde a fost încheiat acordul de mediere, acordurile de
mediere urmând sã fie verificate cu privire la îndeplinirea
condiþiilor de fond ºi de formã, instanþa de judecatã putându-i
aduce modificãrile ºi completãrile pe care le considerã
corespunzãtoare, cu acordul pãrþilor.
Cu precizarea cã, dacã conflictul mediat vizeazã transferul
dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum ºi al
altor drepturi reale, partaje ºi cauze succesorale, acordul de
mediere redactat de cãtre mediator trebuie prezentat instanþei de
judecatã, sub sancþiunea nulitãþii absolute, pentru ca acestea sã
verifice condiþiile de fond ºi de formã ºi sã emitã o hotãrâre
judecãtoreascã, cu respectarea procedurilor legale.
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Hotãrârea prin care instanþa încuviinþeazã înþelegerea pãrþilor
se dã în Camera de consiliu ºi constituie titlu executoriu în
condiþiile legii.
În cazul în care pãrþile unui conflict, nu doresc sã se adreseze
instanþei de judecatã, dar doresc sã dea o formã autenticã acordului
de mediere, pot apela la un notar public care sã verifice condiþiile
de fond ºi de formã ale acordului de mediere rezultat, putându-i
aduce, cu acordul pãrþilor, modificãrile ºi completãrile pe care le
considerã corespunzãtoare ºi sã emitã un act autentic, cu
respectarea procedurilor legale.
Daca acordul de mediere vizeazã transferul dreptului de
proprietate privind bunurile imobile, precum ºi al altor drepturi
reale, partaje ºi cauze succesorale, atunci pãrþile trebuie, sub
sancþiunea nulitãþii absolute, sã apeleze la un notar public care sã
verifice condiþiile de fond ºi de formã, ale acordului de mediere
rezultat ºi, sã emitã un act autentic, cu respectarea procedurilor
legale.
Declararea ca neconstituþionalã a obligativitãþii participãrii la o ºedinþã de informare cu privire la avantajele medierii
Când pãrea cã medierea începe sã funcþioneze ºi în þara
noastrã, Curtea Constituþionalã a României (CCR) a decis cã
obligativitatea participãrii la ºedinþa de informare privind
avantajele medierii, inclusiv, dacã este cazul, dupã declanºarea
unui proces, este neconstituþionalã4.
4
Decizia Curþii Constituþionale din România nr.266 din 7 mai 2014
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art.200 din Codul
de procedurã civilã, precum ºi celor ale art.2 alin.(1) ºi (12) ºi art.601 din Legea
nr.192/2006 privind medierea ºi organizarea profesiei de mediator, publicatã
în Monitorul Oficial nr.464 din 25.06.2014.
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Curtea Constituþionalã a României a admis, cu unanimitate
de voturi, excepþia de neconstituþionalitate ºi a constatat cã
prevederile art. 2 alin. (1) ºi (12) din Legea nr.192/2006 privind
medierea ºi organizarea profesiei de mediator sunt neconstituþionale.
În art. 2, alin. (1) din Legea nr.192/2006 se scrie cã, dacã
legea nu prevede altfel, persoanele fizice sau persoanele juridice
sunt obligate sã participe la ºedinþa de informare privind avantajele
medierii, inclusiv, dacã este cazul, dupã declanºarea unui proces
în faþa instanþelor competente. În plus, ele trebuie sã participe la
aceastã ºedinþã, în vederea soluþionãrii pe aceastã cale a
conflictelor în materie civilã, de familie, precum ºi în alte materii,
în condiþiile prevãzute de lege.
Sancþiunea în cazul nerespectãrii acestei obligaþii de cãtre
reclamant, potrivit art. 2 alin. (12) din Legea nr.192/2006, constã
în respingerea cererii cã inadmisibilã de cãtre instanþã.
Cã urmare a acestei decizii a Curþii Constituþionale, participarea la ºedinþa de informare cu privire la avantajele mediere a
devenit opþionalã.
Curtea Constituþionalã a României considerã cã nu este
justificatã o procedurã specialã de informare asupra conþinutului
unei legi, deoarece trebuie sã se plece de la prezumþia irefragabilã:
nemo censetur ignorare legem potrivit cãruia, cetãþeanul
beneficiazã de prezumþia de cunoaºtere a legii.
În mod indubitabil, aceastã obligaþie instituitã sub orice
sancþiune, nu doar sub aceea a inadmisibilitãþii cererii de chemare
în judecatã, contravine dispoziþiilor art. 21 din Constituþie, care
prevãd cã nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea accesului liber
la justiþie.
Obligativitatea participãrii la informarea despre avantajele
medierii reprezintã o îngrãdire a accesului liber la justiþie, deoarece
se constituie într-un filtru pentru exercitarea acestui drept
18

constituþional, iar prin sancþiunea inadmisibilitãþii cererii de
chemare în judecatã, acest drept este nu doar îngrãdit, ci chiar
interzis.
Accesul liber la justiþie reprezintã facultatea fiecãrei persoane
de a se adresa unei instanþe judecãtoreºti pentru apãrarea
drepturilor sale sau valorificarea intereselor sale legitime.
Orice limitare a acestui drept, oricât de neînsemnatã ar fi,
trebuie sã fie temeinic justificatã, analizându-se în ce mãsurã
dezavantajele create de ea nu cumva depãºesc posibilele avantaje.
Atât în jurisprudenþa Curþii Constituþionale, cât ºi în
jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului, se aratã cã
simpla sa consacrare legalã, chiar ºi la nivelul suprem, prin
Constituþie, nu este de naturã a asigura ºi o eficacitate realã a
acestuia, atât timp cât, în practicã, exercitarea sa întâmpinã
obstacole. Accesul la justiþie trebuie sã fie asigurat, în consecinþã,
în mod efectiv ºi eficace5.
Este clar cã procedura medierii nu se poate substitui instanþei
de judecatã, fiind o procedurã voluntarã, aºa cum prevede ºi
preambulul Directivei 2008/52/CE: medierea ar trebui sã
constituie o procedurã voluntarã, în sensul cã pãrþile sunt ele
însele responsabile de procedurã ºi o pot organiza dupã cum
doresc ºi încheia în orice moment.
Mai mult art.5 alin.(1) intitulat Recurgerea la mediere
prevede cã o instanþã la care a fost introdusã o acþiune poate,
atunci când este cazul ºi având în vedere toate circumstanþele
cazului respectiv, sã invite pãrþile sã recurgã la mediere pentru
a soluþiona litigiul. Instanþa poate, de asemenea, invita pãrþile
sã participe la o sesiune de informare privind recurgerea la
mediere dacã astfel de sesiuni sunt organizate ºi sunt uºor
accesibile.
5
Decizia Curþii Constituþionale nr. 670 din 18 mai 2011, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.421 din 16 iunie 2011.
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Ca atare, dispoziþiile acestei directive se referã doar la
posibilitatea, ºi nu la obligaþia pãrþilor de a urma procedura
medierii, deci nimic obligatoriu referitor la mediere.
Ca atare, Curtea considerã cã procedura prealabilã obligatorie
a informãrii asupra avantajelor medierii apare ca fiind o piedicã
în calea realizãrii ºi obþinerii de cãtre cetãþean a drepturilor sale
în justiþie. Mai mult, o procedurã constând în informarea asupra
existenþei unei legi apare, neîndoielnic, ca o încãlcare a dreptului
de acces la justiþie, ce pune asupra justiþiabilului o sarcinã
inoportunã, cu atât mai mult cu cât procedura se rezumã la o simplã
obligaþie de informare, ºi nu la încercarea efectivã de soluþionare
a conflictului prin mediere, astfel încât participarea pãrþilor la
ºedinþa de informare în faþa mediatorului este una cu caracter
formal.
În contextul celor mai sus reþinute, Curtea constatã cã obligaþia
instituitã în sarcina pãrþilor, persoane fizice sau persoane juridice,
de a participa la ºedinþa de informare privind avantajele medierii,
sub sancþiunea inadmisibilitãþii cererii de chemare în judecatã,
este o mãsurã neconstituþionalã, fiind contrarã dispoziþiilor art.21
din Constituþie.
În acest context, Curtea apreciazã cã art.601 din Legea nr.192/
2006 trebuie privit din prisma efectelor declarãrii ca neconstituþionale a prevederilor art.2 alin.(1) ºi (12) din Legea nr.192/2006.
Astfel, în cazul în care pãrþile vor opta pentru mediere, în
scopul rezolvãrii diferendelor existente între ele, acestea se vor
prezenta la ºedinþa de informare cu privire la avantajele medierii
doar în situaþia în care vor considera necesarã participarea la o
astfel de ºedinþã, pentru informaþii ºi lãmuriri cu privire la
avantajele medierii.
Cu aceastã ocazie, mediatorul are obligaþia sã dea orice
explicaþii pãrþilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca
acestea sã înþeleagã scopul, limitele ºi efectele medierii, în special
asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului.
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