
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse                                                     Bucureşti, 
          între femei şi bărbaţi                                         Nr. 45/309/26.10.2005 
        

A V I Z 
 

asupra proiectului de Lege privind medierea şi  
organizarea profesiei de mediator 

 
 
 In conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de 
Lege privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (P.L.X. 470 din 12.10.2005), Camera 
Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a dezbătut propunerea 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  25.10.2005. 
 Membrii comisiei  au examinat proiectul de Lege supus  avizării, expunerea de motive precum şi  
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 616/30.05.2005.  
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu amendamente, conform anexei. 
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                 ANEXA 

Amendamente admise 
Nr. 
crt 

 
Text iniţial 

Amendamentul propus  
( Autorul amedamentului ) 

Motivarea 
propunerii/Observaţii    

 
 

 1   2 3
1  

 
 
Art.1. – (1) Medierea reprezintă o 
modalitate facultativă de soluţionare a 
conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul 
unei terţe persoane specializate în calitate 
de mediator, în condiţii de neutralitate, 
imparţialitate şi confidenţialitate.  
 

Articolul 1 alin. (1) se modifică şi are următorul 
cuprins : 
 
Art.1. – (1) Medierea reprezintă o modalitate 
facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale 
amiabilă, in cadrul careia, părţile, in mod voluntar, 
sunt asistate de catre o terţa persoana 
specializata în calitate de mediator, în condiţii de 
neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.  
 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 

 
 
 
Medierea este un proces VOLUNTAR, fiind 
un drept fundamental al oricărei persoane; 
recurgerea la mediere poate fi obligatorie in 
cazul unor proceduri de aplicare a medierii 
dar in nici un caz parţile nu pot fi obligate sa 
parcurga procesul de mediere; daca 2 părţi 
nu doresc să-şi soluţioneze disputa prin 
mediere ele nu pot fi obligate. 

2  
 
Art.2. -  (3) Se poate recurge la procedura 
medierii potrivit prezentei legi şi înainte de 
parcurgerea procedurilor obligatorii de 
soluţionare amiabilă a conflictelor 
prevăzute de lege.  
 

Articolul 2 alin. (3) se modifică şi are următorul 
cuprins : 
Art.2. -  (3) Persoanele fizice sau persoanele 
juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin 
mediere  atat in afara cat si in cadrul procedurilor 
obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor 
prevăzute de lege. 
 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  

  
 
Dreptul de a soluţiona dispute prin mediere 
este un drept fundamental al oricărei 
persoane şi nu depinde de proceduri legale, 
in sensul unei relaţii cu autoritaţile; este 
similar negocierii; oricine are dreptul să-şi 
soluţioneze o dispută prin negociere, fără ca 
aceasta să fie in legatură cu o procedură de 
soluţionare a unei autorităţi; formularea 
propusa se aliniaza formularilor din 
documentele europene  
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 1 2 3 
3  

 
 
Art.3. –  Activitatea de mediere se 
înfăptuieşte în mod egal pentru toate 
persoanele, fără deosebire de rasă, de 
culoare, de naţionalitate, de origine etnică, 
de limbă, de religie, de sex, de opinie, de 
apartenenţă politică, de avere sau de 
origine socială.  
 

Articolul 3 se modifică şi are următorul 
cuprins : 
 
Art.3. –  Serviciul de mediere se înfăptuieşte în 
mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire 
de rasă, de culoare, de naţionalitate, de origine 
etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de 
apartenenţă politică, de avere sau de origine 
socială.  
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 

 
 
 
Se înlocuieşte sintagma de „activitatea de 
mediere” cu cea de „serviciul de mediere”,  
aceasta formulare fiind mai adecvată   
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
Art.4. – (1) Medierea reprezintă o activitate 
de interes public. 
 
(2) In exercitarea atribuţiilor sale, 
mediatorul nu are putere de decizie în 
privinţa conţinutului înţelegerii la care vor 
ajunge părţile , dar le poate îndruma să 
verifice legalitatea acesteia potrivit art. 59. 

 
Se elimină alin. (1) al articolului 4 
 
 
(1)  In exercitarea atribuţiilor sale, mediatorul nu 
are putere de decizie în privinţa conţinutului 
înţelegerii la care vor ajunge părţile , dar le poate 
îndruma să verifice legalitatea acesteia potrivit art. 
59. 
 
 
 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 

Alin (1) se elimina deoarece activitatea de 
mediere este o sintagma  neuzitata si fara 
continut; activitatea se desfasoara in cadrul 
prestarii unui serviciu - servicul de mediere -
similar oricarei alte activitati de prestare de 
servicii si care este peste tot in lume un 
servicu PRIVAT. Daca ar fi serviciu public, 
atunci ar trebui sa fie finantat din fonduri 
publice. Nu exista in prezent prevederi care 
sa garanteze astfel de finantare si nu exista 
argumente pentru care serviciul de mediere 
ar trebui sa fie un serviciu public; chiar   in 
cadrul proiectului de lege este  organizat ca 
serviciu privat. Interesul public in ceea ce 
priveste activitatea/ serviciul de mediere este 
similar cu interesul public in activitatile 
desfasurate  in cadrul  serviciilor furnizate de   
avocati,  evaluatori,  psihilogi, contabili, 
medici, etc  
Prevederea ar conduce la plasarea   
Romania  in afara reglementarilor din UE in 
domeniu. 
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5 
 

Capitolul II 

Profesia de mediator 

Secţiunea I 

Dobândirea, suspendarea şi încetarea 
calităţii de mediator 

 
  

 

 
Titlul Capitolului II se modifică şi este: 
 

Capitolul II 
 

Dobândirea, suspendarea şi încetarea calităţii 
de mediator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 

 

Initiatorul proiectului de lege omite faptul ca 
reglementari cu privire la sfera profesiei de 
mediator sunt prevazute atat in capitolul II  al 
legii „Profesia de mediator” cat si in capitolul 
III „ Organizarea si exercitarea profesiei 
mediatorilor „  si in capitolul IV „ Drepturile si 
obligatiile mediatorului” .  Pentru acest motiv 
denumirea capitolului II   ca „Profesia de 
mediator” nu este corecta din punct de 
vedere al normelor de tehnică legislativă  
deoarece si capitolele urmatoare contin 
reglementari ale profesiei. De aceea 
capitolul 2 se va numi „Dobândirea, 
suspendarea şi încetarea calităţii de 
mediator” , acesta fiind obiectul 
reglementarii si va cuprinde dispozitiile 
prevazute de la  art. 7  la art. 16 inclusiv. 

In acelasi timp, sectiunea 2 „Consiliul de 
mediere” din cadrul  capitolul II  al legii 
„Profesia de mediator”  va deveni capitol de 
sine statator pentru ratiunile care vor fi 
expuse mai jos, la aceasta sectiune.  

6  
 
 
Art.7. -  Poate fi mediator persoana care 
îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are capacitate deplină de exerciţiu; 
 
b) are studii superioare; 
 
 
 
 

Articolul 7  se modifică şi are următorul 
cuprins : 
 
Art.7. -  Poate fi mediator persoana care 
îndeplineşte următoarele condiţii: 
- nemodificat 
 
b) are studii superioare juridice; 
 
 
Autor : deputată Minodora Cliveti 
 

 
 
- Dacă iniţiatorul crede că mediatorul nu 
trebuie să fie neapărat jurist, nu se justifică 
nici studiile superioare. Există persoane cu o 
bună reputaţie, cu o bună experienţă de 
viaţă etc şi care este posibil să nu aibă studii 
superioare. Dacă dorim însă garantăm, cel 
puţin pentru iniţierea medierii în România, 
cunoaşterea şi respectarea normelor legale, 
este nevoie de jurişti care nu pot fi formaţi 
decât prin studii superioare.   
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c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 

ani; 
 
 
 
d) este aptă din punct de vedere medical 

pentru exercitarea acestei activităţi; 
e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a 

fost condamnat definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, 
de natură să aducă atingere prestigiului 
profesiei; 

f) a absolvit cursurile pentru formarea 
mediatorilor; 

 
 
 
g) a fost autorizată ca mediator în  
      condiţiile prezentei legi. 

c) are vârsta de cel puţin 35 de ani; 
 
Autor : deputată Minodora Cliveti – PSD 
            deputată Doina Dreţcanu – PSD 
 
-nemodificat 
 
-nemodificat 
 
 
 
 
f) a absolvit studiile pentru formarea mediatorilor, 
cu excepţia absolvenţilor de drept; 
 
Autor : deputată Minodora Cliveti 
 
-nemodificat 
 

- Esenţială în mediere este experienţa, un 
bun grad de maturitate şi puterea 
mediatorului de a atrage încrederea părţilor 
aflate în conflict. Acest aspect se leagă de o 
anumită vârstă, mai apropiată de 35 de ani, 
decât de 25 de ani 
 
 
 
 
 
 
Cursurile se impun pentru alte tipuri de 
persoane, nu pentru jurişti şi mai ales, nu 
pentru avocaţi, care practică medierea în 
cadrul profesiei. 
 
 

7  
 
 
Art. 8. – (2) Cetăţenii statelor membre din 
Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic 
European, posesori ai unui document de 
calificare în profesia de mediator obţinut în 
unul din aceste state, dobândesc, în 
contextul dreptului de stabilire, accesul la 
profesie în România, după recunoaşterea 
acestor documente de căte Consiliul de 
mediere, conform Legii 200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate 
din România. 
 
 

Articolul 8 alineatul (2)  se modifică şi are 
următorul cuprins : 
 
Art.8 – (2) Cetăţenii statelor membre din Uniunea 
Europeană sau Spaţiul Economic European, 
posesori ai unui document de calificare în profesia 
de mediator obţinut în unul din aceste state, 
dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, 
accesul la profesie în România, după 
recunoaşterea acestor documente de către 
Consiliul de mediere, conform Legii 200/2004 
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din 
România, în condiţii de reciprocitate pentru 
cetăţenii români.   
 
Autor : deputată Minodora Cliveti 

 
 
  
 
Pentru a exista egalitate de şanse în 
exercitarea  profesiei de mediator şi pentru 
cetăţenii români 
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8  
Art. 8. – (6)  Mediatorul străin poate 
desfăşura în România activitatea de 
mediere cu caracter ocazional, sub forma 
prestării de servicii, în baza documentului 
care atestă că exercită legal această 
profesie în statul de origine sau de 
provenienţă fiind exceptat de la cerinţele de 
autorizare şi de înscriere prevăzute de 
lege, având, însă, obligaţia înştiinţării, în 
scris, a Consiliului de mediere cu privire la 
desfăşurarea acestei activităţi.

Articolul 8 alin. (6) se elimină 
 
 
 
Autor : deputată Minodora Cliveti 

 
Activitatea de mediere nu poate fi asimilată 
cu cea de prestare de servicii: este o 
activitate cu un anumit specific având drept 
scop principal degrevarea instanţelor de 
judecată de unele litigii, încheierea de 
acorduri între părţi, etc, ceea ce implică 
stabilitate, publicitate, transparenţă. 
În plus, exceptarea de la formalităţile de 
autorizare vor face din străinul mediator-
prestator de servicii, un concurent neloial 
pentru ceilalţi mediatori. 

9  
 
 
Art.9. – (1) Formarea profesională a 
mediatorilor se asigură prin organizarea 
cursurilor de specialitate de către 
organizaţii neguvernamentale şi organisme 
profesionale care au fost autorizate 
conform legislaţiei în materia formării 
profesionale a adulţilor şi de instituţii de 
învăţământ superior acreditate.
 
 (2) Programele de formare în domeniul 
medierii vor fi întocmite pe baza criteriilor 
conţinute de standardele de formare în 
domeniu elaborate de Consiliul de mediere 
şi vor fi avizate în prealabil de către acesta.
 

Alineatele (1) şi (2)  ale articolului 9 se 
modifică si au următorul cuprins: 
 
 Art.9 -(1) Formarea profesională a mediatorilor 
se asigură prin organizarea de cursuri de 
specialitate de către  instituţii de învăţământ 
superior şi barouri.  
 
 
 
Autor : deputată Minodora Cliveti 
 
(2) Programele de formare în domeniul medierii 
vor fi întocmite pe baza criteriilor conţinute de 
standardele de formare în domeniu şi vor fi 
avizate în prealabil de către Consiliul de mediere .
 
 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  

 
O astfel de activitate, de o importanţă 
socială deosebită, nu poate fi organizată de 
către ONG-uri. Profesia de mediator nu 
poate fi asimilată oricărei alte profesii pentru 
care se fac cursuri de formare. Un ONG nu 
poate forma un profesionist care să ştie 
destul de mult drept civil, de pildă, pentru a 
redacta un act pe care, ulterior, instanţa de 
judecată să dea o hotărâre de expedient – 
aşa cum se prevede la art.63 (1). 
 
Corelare cu cadrul legal existent (legislatia 
privind formarea profesionala a adultilor). 
Standardele de formare sunt elaborate de 
furnizorii de formare in  colaborare cu 
autoritatea in domeniul formarii profesionale 
a adultilor. Consiliul poate asigura calitatea 
standardelor prin avizarea programelor care 
sa asigure competentele prevazute in 
standardul ocupational. 
 A se vedea  şi observaţiile de la art 20 lit b)  
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10  
 
 
Art.12. – (2)  În tabloul prevăzut la alin. (1) 
se menţionează următoarele date: 
 

a) numele şi prenumele mediatorului; 
b) sediul profesional; 
c) pregătirea de bază a mediatorului, 

instituţiile la care s-a format şi titlurile cu 
care le-a absolvit; 

d) domeniul medierii în care acesta 
este specializat; 

e) durata experienţei practice în 
activitatea de mediere;  

f) limba străină în care este capabil să 
desfăşoare medierea;  

g) calitatea de membru al unei asociaţii 
profesionale în domeniul medierii, precum 
şi, după caz, al altor organizaţii; 

h)  existenţa unei cauze de
suspendare. 

 

(3) Consiliul de mediere are obligaţia să 
actualizeze  periodic tabloul mediatorilor şi 
să-l pună la dispoziţia celor interesaţi la 
sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al 
autorităţilor administraţiei publice locale, 
precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi  
pe pagina de Internet a acestuia. 
 
 
 

Articolul12  se modifică şi are următorul 
cuprins: 
 
Art.12. – (2)  În tabloul prevăzut la alin. (1) se 
menţionează următoarele date: 
 
- nemodificat 
- nemodificat 
- nemodificat 
 
 
- nemodificat 
 
- nemodificat 
 
f) limba maternă şi limbile străine în care este 
capabil să desfăşoare medierea;  
- nemodificat 
 
 
- nemodificat 
 
(3) Consiliul de mediere are obligaţia să 
actualizeze  permanent tabloul mediatorilor şi să-l 
pună la dispoziţia celor interesaţi la sediul său, al 
instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor 
administraţiei publice locale, precum şi la sediul 
Ministerului Justiţiei şi  pe pagina de Internet a 
acestuia. 
 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru alinierea la prevederile europene 
 
 
 
 
 
Pentru a permite inceperea activitatii de la 
data la care mediatorul a depus toate 
documentele si a platit taxele (similar cu 
restul legislatiei privind exercitarea unei 
profesii) 

 7



 1 2 3 
11  

 
Art. 13  -  Exercitarea funcţiei de mediator 
este compatibilă cu orice altă activitate sau 
profesie, cu excepţia incompatibilităţilor 
prevăzute prin legi speciale. 
 

Articolul 13 se modifică şi are următorul 
cuprins: 
Art.13 – Exercitarea profesiei de mediator este 
compatibilă cu orice altă activitate sau profesie, cu 
excepţia incompatibilităţilor prevăzute prin legi 
speciale. 
Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 

 
 
Mediatorul nu este o functie ,ci o profesie 
inregistrata in prezent in COR, avand la 
baza standardul ocupational, prin care sunt 
stabilite abilitatile necesare pentru 
exercitarea profesiei 

12  
Secţiunea 2: Consiliul de mediere 

 
 

Secţiunea 2 se modifică şi devine Capitolul III : 

Capitolul III  

Consiliul de mediere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 
 

Secţiunea 2- Consiliul de mediere 
va deveni Capitolul III -Consiliul de mediere 
si se va da o noua numerotare consecutiva 
capitolelor urmatoare. 
Initiatorul legii reglementeaza Consiliul de 
mediere ca un organism de interes public. In 
practica europeana in domeniu exista 
organisme similare Consiliului de mediere 
care sunt definite de interes public 
deoarece au rolul de a asigura CALITATEA 
SERVICIULUI DE MEDIERE  in multiple 
aspecte . Aceste organisme NU SE 
SUBSTITUIE ASOCIATIILOR 
PROFESIONALE ALE MEDIATORILOR  si 
nu au rol in organizarea si gestionarea 
profesiei. De aceea din punct de vedere 
tehnic legislativ   se propune crearea 
unui capitol distinct care sa defineasca 
rolul Consiliului de mediere ca organism 
de reglementare a calitatii serviciului de 
mediere si de corelare a prevederilor  
referitoare la aplicarea medierii in 
conformitate cu principiile acesteia, astfel 
incat acesta sa justifice scopul de a 
raspunde interesului public.  
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13  

 
 
Art.17. – (1) În vederea organizării 
activităţii de mediere se înfiinţează 
Consiliul de mediere, organism autonom cu 
personalitate juridică, de interes public, cu 
sediul în municipiul Bucureşti.  
 
(3) Consiliul de mediere este format din 9 
membri alesi prin vot direct sau prin 
reprezentare, de către mediatorii autorizaţi, 
în condiţiile prevăzute în regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Consiliului de 
mediere. 

 

Alineatele (1) şi (3) ale articolului  17 se 
modifică şi au următorul cuprins: 
 
Art.17. – (1)  În vederea asigurarii calitatii 
serviciului de mediere se înfiinţează Consiliul de 
mediere, organism autonom si independent cu 
personalitate juridică, de interes public, cu sediul 
în municipiul Bucureşti. 
  
(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri 
desemnati prin reprezentare de catre mediatorii 
autorizati , in conditiile prevazuta de regulamentul 
de organizare si functionare  al Consiliului. 
 
Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  

- Sintagama „activitate de mediere” nu este 
adecvata, activitatea de mediere se 
desfasoara in cadrul sedintei de mediere si  
reprezinta o prestare de servicii. 
 Consiliul trebuie sa fie independent, pentru 
a fi credibil. Independenţa Consiliului 
corespunde standardelor UE mai sus 
menţionate. 
 
- Desemnarea prin vot direct presupune ca 
toti mediatorii sa aiba drept de vot pentru 
alegerea membrilor Consiliului, caz in care 
toti mediatorii din Romania  ar trebui sa fie 
membri ai Consiliului si deci statutul juridic al 
acestuia nu mai poate fi cel prevazut la art 
17 (1) , ci ar fi vorba de  asociatie 
profesionala .  
 

14  
 
 
Art.20 – Consiliul de mediere are 
următoarele atribuţii principale: 
a) promovează activitatea de mediere şi 
reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) elaborează standarde de formare în 

Articolul 20 se modifică şi are următorul 
cuprins: 
 
Art.20. – Consiliul de mediere are următoarele 
atribuţii principale: 
a)  promovează medierea;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoveaza medierea ca metoda de 
solutionare a disputelor nu activitatea de 
mediere; Consiliul de mediere este definit in 
art 17(1) ca organism de interes public iar în 
aceasta calitate nu poate reprezenta 
interesele prestatorilor serviciului de 
mediere, ci reprezinta interesul public, al 
consumatorului serviciului de mediere. In 
caz contrar, in Consiliu s-ar crea un conflict 
de interese, Consiliul nu este o asociatie 
profesionala a mediatorilor. 

Reglementarea incalca dreptul 
mediatorilor la libera asociere si dreptul 
de a alege organismul care sa le 
reprezinte interesele  
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domeniul medierii, pe baza celor mai bune 
practici internaţionale în materie; 
 
 
c) avizează programele de formare 
profesională a mediatorilor   conform art. 9 
alin. (2);  
d) întocmeşte şi actualizează lista 
instituţiilor de formare a mediatorilor, care 
au obţinut autorizarea în condiţiile 
prezentei legi; 
e) autorizează mediatorii în condiţiile 
prevăzute de prezenta lege; 
f) întocmeşte şi actualizează tabloul 
mediatorilor autorizaţi;  
g) ţine evidenţa birourilor mediatorilor 
autorizaţi; 
h) supraveghează respectarea 
standardelor de formare în domeniul 
medierii;          
i) ia măsuri pentru aplicarea în practică a 
dispoziţiilor art. 26 alin.(2); 
j) adopta Codul de etică şi deontologie 
profesională a mediatorilor autorizaţi, 
precum şi normele de răspundere 
disciplinară a acestora; 
 
k) ia măsuri pentru respectarea 
prevederilor conţinute de Codul de etică şi 
deontologie profesională a mediatorilor 
autorizaţi şi aplică normele privind 
răspunderea disciplinară a acestora; 
l) face propuneri pentru completarea sau, 
după caz, corelarea legislaţiei privind 
medierea;  
m) adoptă regulamentul privind 

b) poate elabora standarde de formare în 
domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici 
internaţionale în materie; 
  
 
 -nemodificat 
 
 
d)  întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de 
formare a mediatorilor, care au obţinut autorizarea 
în conformitate cu cadrul legal existent in 
domeniul formarii profesionale a adultilor 
-nemodificat 
 
-nemodificat 
 
-nemodificat 
 
-nemodificat 
 
 
-nemodificat 
 
 j)  face propuneri referitoare la limite ale  Codului 
de etica ale mediatorilor, la care vor adera acestia 
in cadrul asociatiilor profesionale  şi adopta 
normele de răspundere disciplinară a mediatorilor 
autorizati; 
-nemodificat 
 
 
 
 
-nemodificat 
 
 

-Idem  Art. 9. – (2) 

 

 

 

 

-Sintagma ”institutii de formare” este 
neadecvata, deoarece nu numai institutiile 
sunt furnizori de formare 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
-Consiliul nu este asociatie profesionala si 
nu poate adopta un cod etic. Codurile etice 
sunt documente elaborate de organismele 
profesionale. La codurile etice se adera in 
mod liber, acestea nu se impun. 
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organizarea şi funcţionarea sa;  
n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute 
de lege şi de regulament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-nemodificat 
 
-nemodificat 
Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  

15  
 
Art. 21. –Consiliul de mediere îşi acoperă 
cheltuielile de organizare şi funcţionare din 
venituri proprii, după cum urmează:  
    a) taxele provenind din autorizarea 
mediatorilor;  
    b) donaţii, sponsorizări, finanţări şi alte 
surse de venit, dobândite în condiţiile legii; 
    c) încasări din vânzarea publicaţiilor 
proprii; 
    d) sumele provenind din amenzile 
aplicate ca sancţiuni disciplinare;  
    e) alte sume rezultate din activitatea 
Consiliului de mediere, stabilite prin 
regulament.   
 

Articolul 21 lit.  d) se elimina 
 
 
 
Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 
 
 
- se elimină 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu modificarea  
Art. 39 alin.(1)  lit b) 

16  
Capitolul III 

 Organizarea şi exercitarea activităţii 
mediatorilor 

 

Capitolului III  devine Capitolul IV 
 

Capitolul IV 

 Organizarea şi exercitarea activităţii 
mediatorilor 

Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  

 

Renumerotare capitole, în corelare cu 
modificarea de la punctele 5, 12. 
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17 
 
 
 
 
Art.22. – (1) Mediatorii îşi pot desfăşura 
activitatea în cadrul unei societăţi civile 
profesionale, în cadrul unui birou în care 
pot funcţiona unul sau mai mulţi mediatori 
asociaţi, cu personalul auxiliar
corespunzător sau

 
 în cadrul unei 

organizaţii neguvernamentale cu
respectarea condiţiilor prevăzute de lege.  

 

(1) Mediatorii îşi pot desfăşura activitatea în 
cadrul unei societăţi civile,

 

 
Alineatul (1) al articolului 22 se modifica şi are 
următorul cuprins : 

 

 în cadrul unui birou în 
care pot funcţiona unul sau mai mulţi mediatori 
asociaţi, cu personalul auxiliar corespunzător, în 
cadrul unei organizaţii neguvernamentale sau in 
cadrul unei forme de organizare a unei activitati 
economice,  cu respectarea condiţiilor prevăzute 
de lege.  
 
 
 
 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  

 

 
 
Sintagma „societate civilă profesională” 
restrânge formele posibile de organizare a 
activităţii, prin similaritate cu practicarea 
profesiei de avocat.  
În plus, se induc neclarităţi privind 
înregistrarea societăţilor, ţinerea evidenţelor 
şi raportările financiar-contabile. În cazul 
avocaţilor a fost nevoie de legi speciale şi 
amendarea unor acte normative pentru 
clarificarea aspectelor financiar – contabile.  
Pe de alta parte, medierea ca serviciu este 
de foarte multe ori asociata cu alte tipuri de 
consultanta, pentru a rezolva aspecte 
punctuale într-un context mai larg de 
rezolvare a unor conflicte, cum ar fi: 
restructurări şi reorganizări de firme, 
elaborare de strategii şi planuri de acţiune, 
creşterea calităţii unor servicii, lichidări de 
firme, dezvoltarea afacerii, etc.  

18  

Capitolul IV 

 Drepturile şi obligaţiile mediatorului 

 

Capitolul IV devine Capitolul V cu aceeaşi 
denumire: 

Capitolul V 

 Drepturile şi obligaţiile mediatorului 

 
 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  
 

 

 

Renumerotare capitole, în corelare cu 
modificarea de la punctele 5, 12.  
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19  

 
Art.27. –  (1) Fiecare mediator are dreptul 
să aplice un model propriu de organizare a 
procedurii de mediere, cu respectarea 
dispoziţiilor şi principiilor statuate în 
prezenta lege. 
 

La art. 27 după alin. (1) se introduce un nou 
alineat (2) cu următorul cuprins : 
 
 
 
 
 
(2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea 
unui caz  
 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  

In conformitate cu codurile etice 
internationale in domeniul medierii si cu 
dreptul fundamental al oricarui om de a 
decide in privinta propriilor interese, un 
mediator nu poate fi la dispozitia nimanui si 
are dreptul de a refuza preluarea unui caz.  

Situatiile pot fi diferite, de la riscul de 
violenta, la sisteme de valori proprii, la lipsa 
de experienta in domeniu, la 
incompatibilitate cu una din parti, etc 

Fără acest aliniat suplimentar, un mediator 
ar fi obligat sa parcurga o mediere impotriva 
vointei sale şi este putin probabil ca va da 
masura intregului sau profesionalism 

20  
 
Art. 38. – Răspunderea disciplinară a 
mediatorului intervine pentru următoarele 
abateri: 
 
(a) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, 
imparţialitate şi neutralitate; 
 
(b) refuzul de a răspunde cererilor 
formulate de autorităţile judiciare, în 
cazurile prevăzute de lege; 
 
(c) refuzul de a restitui înscrisurile  
încredinţate de părţile aflate în conflict; 
(d) reprezentarea sau asistarea uneia 
dintre părţi într-o procedură judiciară sau 
arbitrală, având ca obiect conflictul supus 
medierii ; 
(e) săvârşirea altor fapte care aduc 
atingere probităţii profesionale. 

Articolul 38 lit. b) se modifică şi are următorul 
cuprins :  
 
 
 
 
 
 
 
b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de 
autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de lege, 
cu respectarea prevederilor prezentei legi; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este important a se preciza ca cererile 
formulate de autoritatile judiciare trebuie sa 
se coreleze cu prevederile prezentei legi  
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21  

Art.39 - (1) Sancţiunile disciplinare se 
aplică în raport cu gravitatea abaterii şi 
constau în: 

a) observaţie scrisă; 
b) amendă de la 500 000 la 5 000 000 

lei;  
c) suspendarea din calitatea de 

mediator, pe o durată de la o lună la 6 luni; 
d) încetarea calităţii de mediator. 

 

Articolul 39 lit. b)  se elimină 
 
 
 
 
- se elimină 
 
Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  

 
 
 
 
Conform pct 11 al recomandarii Consiliului 
Legislativ  , in literatura de specialitate, 
amenda nu este sanctiune disciplinara, iar 
destinatia sumelor rezultate din amenzi nu 
este prevazuta 

22  
Art.39 - (2) Limitele amenzii prevăzute la 
alin. (1) lit. b) se actualizează periodic de 
către Consiliul de mediere în funcţie de rata 
inflaţiei. 
 

Articolul 39 alin. (2)  se elimină 
 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 

 
 
In conformitate cu art . 39 alin. (1) modificat 

23 Art.41 - (3) Hotărârea  de aplicare a 
amenzii prevăzute la art. 39 alin (1) lit b) 
constituie titlu executoriu. Neachitarea 
acestei amenzi în termen de 30 de zile de 
la data rămânerii definitive a hotărârii de 
sancţionare atrage de drept suspendarea 
din calitatea de mediator până la achitarea 
sumei. 
 

Articolul 41 alin. (3)  se elimină 
 
 
Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 

 
In conformitate cu art.  39 alin. (1) modificat 

24  

Capitolul V 

 Procedura de  mediere 

 

Capitolul V devine Capitolul VI : 
Capitolul VI 

Procedura de  mediere 

Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  

 
 
Renumerotare capitole, în corelare cu 
modificarea de la punctele 5, 12 
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25  

 
Art.43. –(1) Părţile aflate în conflict se 
prezintă împreună la mediator. În cazul în 
care se prezintă numai una din părţi, 
mediatorul, la cererea acesteia, va adresa 
celeilalte părţi invitaţia scrisă în vederea 
acceptării medierii şi încheierii contractului 
de mediere, stabilind un termen de cel mult 
15 zile. Invitaţia se transmite prin orice 
mijloace care asigură confirmarea primirii 
textului. 
 
(2) In cazul imposibilităţii de prezentare a 
părţii convocate, la cerere, mediatorul 
poate stabili o nouă dată pentru 
prezentarea la mediere, cu acordul 
ambelor părţi. 
(3) Dacă cealaltă parte refuză în mod 
explicit medierea sau nu se prezintă de 
două ori la rând la datele fixate pentru 
semnarea contractului de mediere, 
medierea se consideră neacceptată. 

Articolul 43 se modifică şi are următorul 
cuprins :  
Art.43. –(1) Când decid de comun acord să 
apeleze la mediere sau când legea prevede 
posibilitatea medierii, părţile aflate în conflict se 
prezintă împreună la mediator. În cazul în care se 
prezintă numai una din părţi, mediatorul, la 
cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi 
invitaţia scrisă în vederea acceptării medierii şi 
încheierii contractului de mediere, stabilind un 
termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite 
prin orice mijloace care asigură confirmarea 
primirii textului. 
 
 - nemodificat 
 
 
 
(3) Dacă o parte nu se prezintă de două ori 
consecutiv la datele fixate pentru semnarea 
contractului de mediere, medierea se consideră 
neacceptată.  
 
Autor : deputată Minodora Cliveti 

 

26  
 
 
Art.45. – Contractul de mediere trebuie să 
cuprindă, sub sancţiunea nulităţii absolute, 
următoarele menţiuni: 
 
a) identitatea părţilor conflictului sau, după 
caz, a reprezentanţilor lor; 
 
b) menţionarea obiectului  conflictului; 
c) obligaţia mediatorului de a da explicaţii 

Articolul 45 se modifică şi are următorul 
cuprins :  
 
Art.45. – Contractul de mediere trebuie să 
cuprindă, sub sancţiunea nulităţii absolute, 
următoarele menţiuni: 
 
-nemodificat 
 
 
- se elimină 
- se elimina  

Obiectul conflictului poate face obiectul 
clauzei de confidentialitate, fiind dreptul 
partilor sa decida asupra acestui fapt. 
Pentru cazurile in care este necesara 
specificarea obiectului conflictului ( ex 
sistemul judiciar) vor exista prevederi 
procedurale specifice. In practica obiectul 
conflictului poate fi aparent, iar in cursul 
medierii să apară  redefinire lui sau chiar alte 
obiecte conflictuale.   
Prin prevederea de la lit b) se limiteaza 
abordarea doar la obiectul declarat in  
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părţilor cu privire la principiile medierii, la 
efectele acesteia şi la regulile aplicabile;  
 
d) declaraţia părţilor, în sensul că doresc 
declanşarea  medierii şi că sunt decise să 
coopereze în acest scop; 
 
e) angajamentul părţilor conflictului de a 
respecta regulile aplicabile medierii; 
 
f) obligaţia părţilor aflate în conflict de a 
achita onorariul cuvenit mediatorului şi 
cheltuielile  efectuate de acesta pe 
parcursul medierii în interesul părţilor, 
precum şi modalităţile de avansare şi de 
plată a acestor sume, inclusiv în caz de 
renunţare la mediere sau de eşuare a 
procedurii, precum şi proporţia în care va fi 
suportat de către părţi, ţinându-se cont, 
dacă este cazul, de situaţia lor socială. 
Dacă nu s-a convenit altfel, aceste sume 
vor fi suportate de către părţi in mod egal. 
 
g) înţelegerea părţilor privind limba în care 
urmează să se desfăşoare medierea. 
 

 
 
 
d) declaraţia părţilor, în sensul că doresc 
declanşarea  medierii in cunostinta de cauza şi că 
sunt decise să coopereze în acest scop; 
 
- se elimina 
 
 
- nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  
 

 
contract, ceea ce distorsionează principiile şi 
paşii procesului de mediere. 
Lit c) se elimina - prevederea nu isi are locul 
in contractul de mediere deoarece 
informarea partilor cu privire la principii, 
reguli, etc se face INAINTE DE 
ACCEPTAREA MEDIERII, nu DUPA 
semnarea contractului. 
Acceptarea in cunostinta de cauza se 
reglementeaza prin modificarea lit  d). 
Lit e) se elimina – idem explicaţii lit c) 
 
Conducerea medierii astfel incat partile sa 
respecte regulile de baza reprezinta una din 
abilitatile de baza ale unui mediator  
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27  La articolul 45 după litera g)  se introduce 

litera h) cu următorul cuprins : 
 
h) modul în care vor fi achitate eventualele 
onorarii pentru specialiştii care pot fi consultaţi în 
cadrul medierii.  
 
Autor : deputată Minodora Cliveti 
 

 
 
 
Articolul 55 din proiect prevede această 
posibilitate. Nu se spune în sarcina cui cad 
eventualele onorarii ale specialiştilor. 

 
28 

 
 
 
 
Art.54. – (2) Cu toate acestea, mediatorul 
are dreptul să se abţină şi să închidă 
procedura de mediere, procedând potrivit 
dispoziţiilor art.56, care se aplică în mod 
corespunzător. În această situaţie, 
mediatorul este obligat să restituie o parte 
din onorariu sau, după caz, să asigure 
continuarea procedurii de mediere în 
condiţiile stabilite prin contractul de 
mediere. 
 

 
Articolul 54 alin. (2) se modifica şi are următorul 
cuprins: 
 
(2) Mediatorul are dreptul să se abţină şi să 
închidă procedura de mediere, procedând potrivit 
dispoziţiilor art.56, care se aplică în mod 
corespunzător. În această situaţie, mediatorul 
este obligat să restituie o parte din onorariu sau, 
după caz, să asigure continuarea procedurii de 
mediere în condiţiile stabilite prin contractul de 
mediere. 
 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 

 
 
 
 
Expresia „cu toate acestea” este neadecvata 
in context, nu corespunde recomandărilor de 
tehnică legialativă 
 

29  
 
Art.59. – Înţelegerea părţilor poate fi 
supusă verificării notarului public în 
vederea autentificării, ori, după caz, 
încuviinţării instanţei de judecată în 
condiţiile prevăzute de art. 63. 

Articolul 59 se modifică şi are următorul 
cuprins : 
 
Art.59. – Înţelegerea părţilor se prezintă, atunci 
când este cazul, notarului public în vederea 
autentificării, ori, după caz, încuviinţării instanţei 
de judecată în condiţiile prevăzute de art.63.  
 
Autor : deputată Minodora Cliveti 

 
 
 
Prezentarea la notarul public nu este 
necesară în toate situaţiile 
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30  
 
 
Art.60 -  (2) Mediatorul ia act de 
denunţarea unilaterală a contractului de 
mediere şi, în cel mult 48 de ore de la data 
primirii încunoştiinţării, întocmeşte un 
proces verbal de închidere a procedurii de 
mediere 
 

Articolul 60 alin. (2)  se modifica şi are 
următorul cuprins: 
 
(2) Mediatorul ia act de denunţarea unilaterală a 
contractului de mediere şi, în cel mult 72 de ore 
de la data primirii încunoştiinţării, întocmeşte un 
proces verbal de închidere a procedurii de 
mediere. 
 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  
 

 
 
  
Daca se denunta contractul intr-o zi de 
vineri, atunci mediatorul este obligat sa 
lucreze duminica  

31  

Capitolul VI 

 Dispoziţii speciale privind medierea 
unor conflicte 

 

Capitolul VI devine Capitolul VII: 
 

Capitolul VII 
 

Dispoziţii speciale privind medierea unor 
conflicte 

 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  

 
 
Renumerotare capitole, în corelare cu 
modificarea de la punctele 5, 12 
 

 
32 

  
La articolul 66 se introduce alineatul (3) cu 
următorul cuprins : 
 
 (3) În cazul conflictelor generate de violenţa 
domestică medierea se dispune de instanţa de 
judecată, care va desemna şi mediatorul. 
 
Autor : deputată Minodora Cliveti 

 
 
 
Pentru ca instanţa să se implice şi să 
„controleze” medierea în aceste cazuri 
speciale, în care victima (de cele mai multe 
ori femeia), poate fi constrânsă să accepte 
medierea <<de bună voie>> şi pe mediatorul 
ales de agresor. 
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33  La articolul 67 se introduce alineatul (3) cu 

următorul cuprins : 
 
(3) În cazul eşuării medierii, declaraţiile făcute de 
făptuitor nu pot fi considerate ca o recunoaştere a 
culpei în procesul penal ulterior. 
 
Autor : deputată Minodora Cliveti 

 
 
 
Pentru respectarea prezumţiei de 
nevinovăţie. 

34  

 
Capitolul VII 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 

 
Capitolul VII  devine Capitolul VIII: 
 

Capitolul VIII 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 
Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 

 
Renumerotare capitole  în corelare cu 
modificarea de la punctele 5, 12 
 
 

35  
 
 
Art.71. – (1) În termen de 4 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi se 
înfiinţează Consiliul de mediere care va 
elabora regulamentul privind organizarea şi 
funcţionarea sa,  precum şi standardele de 
formare în domeniul medierii, ce vor fi 
publicate în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.  

Articolul 71 alin. (1) se modifică şi are 
următorul cuprins: 
 
Art.71. – (1)  În termen de 4 luni de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Consiliul 
de mediere care va elabora regulamentul privind 
organizarea şi funcţionarea sa, procedurile de 
autorizare a mediatorilor si furnizorilor de formare 
in conformitate cu cadrul legal existent, ce vor fi 
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
 
Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  

 
 
 
A se vedea obsv. de la  art.  9 alin. (2) 
 -daca la data respectiva nu va exista un 
standard de formare este de la sine inteles 
ca va fi initiat de Consiliu, conform atributiilor 
sale 
-nu este neceara o prevedere expresa 
-elaborarea unui standard de formare 
dureaza mult peste termenul de 4luni 
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36  

 
 
 
 
Art.71. – (2) În vederea constituirii primului 
Consiliu de mediere, membrii acestuia vor 
fi desemnaţi de comun acord de către 
organizaţiile legal constituite din domeniul 
medierii, avându-se în vedere criteriile 
cumulative privitoare la vechimea activităţii 
organizaţiei în acest domeniu conform 
prevederilor statutului, numărul de membri 
specializaţi, precum şi pregătirea şi 
experienţa practică în mediere a 
reprezentanţilor acestor organizaţii.  
 

Articolul 71 alineatul (2) se modifică şi după 
acesta se introduce un alineat nou alineat, 
alineatul 3, după cum urmează, celelalte 
alineate primind o nouă numerotare:  
 
(2) În vederea constituirii primului Consiliu de 
mediere, membrii prevăzuţi la art. 17 alin. (3)  lit.a) 
vor fi desemnaţi de comun acord de către 
organizaţiile legal constituite in domeniul medierii 
avându-se în vedere  urmatoarele criterii 
cumulative: 
 
a) au ca activitate principala solutionarea 
conflictelor prin medierea; 
b)  au o vechime probata in activitatea din 
domeniul solutionarii disputelor prin mediere de 
minim 3 ani. 
 

(3) Persoanele desemnate de catre organizatiile 
prevazute la alin (2) pentru a face parte din 
Consiliul de mediere trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele  conditii :  
 
1. au capacitate deplină de exerciţiu; 
2.au studii superioare; 
3. au o vechime în muncă de cel puţin 3 ani; 
4. sunt apte din punct de vedere medical pentru 
exercitarea acestei activităţi; 
5.se bucură de o bună reputaţie şi nu au fost 
condamnate definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni intenţionate, de natură să aducă 
atingere prestigiului profesiei; 
6.au absolvit cursuri de instruire de minim 40 ore, 
prin care s-au dobandit competentele prevazute in 
standardul ocupational al mediatorului;  
 

 
 
 In vederea aplicabilitatii prevederilor art 71-
(2) criteriile trebuie definite clar in lege. 
Sintagma organizaţiile din domeniul medierii 
trebuie să poată fi dovedită prin Statut şi 
modificările ulterioare aduse acestuia.  
Vechimea activitatii organizaţiei poate să fie 
semnificativ diferită faţă de vechimea în 
domeniul medierii înregistrată oficial . 
Ca atare, data înregistrarii medierii ca 
activitate în Statut este data de la care se 
poate considera vechimea în domeniul 
medierii. Vechimea in activitate este probata 
prin programele  derulate. 
Numărul de mediatori sau de membri 
specializaţi nu poate fi un criteriu deoarece 
nu exista un reper obiectiv fata de care sa 
se stabileasca acest criteriu.    
Numarul de mediatori nu este un criteriu re  
Practica internationala  in domeniu 
demonstreaza ca mediatorii de prestigiu 
provin si isi desfasoara activitatea in 
organizatii care nu sunt organizatii de 
membri, ci organizatii de profesionisti.  
Pentru ca activitatea primuluiConsiliu de 
mediere sa fie eficienta este important ca 
membri acestuia sa fie persoane cu o buna 
expertiza si experienta in domeniu 
Precizarile referitoare la calitatea 
persoanelor desemnate de catre organizaţii  
este necesara pentru ca aceste sa-si 
desemneze cele mai calificate persoane  
Totodata aceste precizari sunt necesare a fi 
mentionate in lege deoarece reprezinta  un 
criteriu  obiectiv un si un instrument eficient 
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7. au o vechime de minim 5 ani in activitatea din 
domeniul solutionarii disputelor prin mediere . 
 
Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  
 

in vederea validarii membrilor Consiliului de 
catre ministrul Justitiei, conform art 17 (4).  

 
37 

 
 
 
 
Art. 72. – (2) Persoanele care au absolvit  
sau care, la intrarea in vigoare a prezentei 
legi urmeaza un curs de  formare a 
mediatorilor în ţară sau în străinătate, dacă 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. 
a)-e), pot solicita autorizarea ca mediator, 
în condiţiile prezentei legi, având obligaţia 
prezentării documentelor care atestă 
programa de formare parcursă. Consiliul de 
mediere va decide autorizarea după 
evaluarea conţinutului programei de 
formare prezentate, inclusiv a duratei 
pregătirii. Dispozitiile art. 8 alin 5 se aplica 
in mod corespunzator. 

 
Articolul 72 alin. (2) se modifică şi are 
următorul cuprins:  
 
(2) Persoanele care au absolvit  sau sunt în curs 
de absolvire a cursurilor de formare a mediatorilor 
în ţară sau în străinătate, până la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, dacă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e), pot solicita 
autorizarea ca mediator, în condiţiile prezentei 
legi, având obligaţia prezentării documentelor din 
care sa rezulte ca in cadrul cursurilor au fost 
prezentate notiunile care sa asigure dobandirea 
competentelor standardului ocupational. 
Consiliul de mediere va decide autorizarea după 
evaluarea documentelor.  In cazul in care nu se 
pot constitui elementele de la lit a) persoanele 
interesate pot solicita evaluarea competentelor ca 
mediator de catre evaluatori agreati de Consiliul 
de mediere.  
 
 
Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  
 

 
 
 
 
In prezent, mediatorii din Romania au fost 
instruiti prin programe de cursuri organizate  
in tara sau in strainatate in care  trainerii nu 
au fost romani. 
De multe ori, organizatorii nu au specificat 
continutul programei pe certificatul de 
absolvire, dar orice curs are un  sumar al 
continutului cursului. 
Romania nu are inca mecanismele necesare 
recunoasterii reciproce a cursurilor in 
domeniul medierii  
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38  

 
 
 
Art.73. – (2) Medierea conflictelor de 
munca  ramane supusa dispozitiilor 
speciale prevazute de  lege. 
 

 
La articolul 73 după alin. (2) se introduce un 
alineat nou, alin.(3) cu următorul cuprins:  
 
Art.73. – (3) Dupa caz,  dispozitiile legii 
mentionate la alin. (2) se modifica in conformitate 
cu prevederile prezentei legi, la propunerea 
Consiliului de mediere, conform atributiilor de la 
art. 20  lit. l. 
 
 
Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 
 

 
 
 
 
Redefinirea rolului Consiliului de mediere, 
conform atributiilor de la art. 17 lit. l) 

 
39 

 
 
 
 
Art.74. – (2) Acordarea avizului prevăzut la 
art.9 de către Consiliul de mediere devine 
aplicabilă de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României a standardelor de 
formare în domeniul medierii . 
 

 
Articolul 74 alin. (2) se modifică şi are 
următorul cuprins:  
 
Art.74. – (2) Acordarea avizului prevăzut la art.9 
de către Consiliul de mediere devine aplicabilă de 
la data publicării în Monitorul Oficial al României a 
procedurii de autorizare. 
 
 
 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  
 
 
 

 
 
 
 
Corelare cu art. 20 lit. b) si art.  71 alin. (1), 
modificate 
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40  

 
 
Art.75. – (1) Avocaţii şi notarii publici care 
au dobândit calitatea de mediator potrivit 
prezentei legi pot desfăşura activitatea de 
mediere în cadrul formelor de exercitare a 
profesiei lor. 
 

Articolul 75  se modifică şi are următorul 
cuprins:  
 
Art.75. – (1) Avocaţii şi notarii publici care 
dobandesc calitatea de mediator potrivit prezentei 
legi pot desfăşura activitatea de mediere în cadrul 
formelor de exercitare a profesiei lor. 
(2) Prevederea de la alin (1) se aplica si celorlalte 
profesii autorizate ca profesii liberale , in 
conformitate cu art 7 si 13. 
Autori :  deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica  
 

 
 
 
Se asigura egalitate de sanse pentru toate 
profesiile liberale nu numai pentru avocati si 
notari 
 

 
 

Amendamente  respinse 
Nr. 
Crt 

 
Text iniţial 

Amendamentul propus  
( Autorul amedamentului ) 

Motivarea 
propunerii/respingerii    

 

    1 2 3
1  

 
Art. 7 
f) a absolvit cursurile pentru formarea 
mediatorilor; 

Articolul 7 litera f) se modifică şi are următorul 
cuprins : 
 
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor 
autorizate , conform cadrului legal existent privind 
formarea profesionala a adultilor;  
 
Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 

 
 
 
Motivaţie propunere:  
Corelare cu cadrul legal existent (legislatia 
privind formarea profesionala a adultilor) 
 
Motivaţie respingere :  
nu toţi mediatorii trebuie să absolve cursuri 
de formare, de ex. jurişti sau avocaţi  ( a se 
vedea observaţiile de la amendamentului 
admis de  la punctul 6 )  

 23



 1 2 3 
 

2  
 
 
Art.9. – (1) Formarea profesională a 
mediatorilor se asigură prin organizarea 
cursurilor de specialitate de către 
organizaţii neguvernamentale şi organisme 
profesionale care au fost autorizate 
conform legislaţiei în materia formării 
profesionale a adulţilor şi de instituţii de 
învăţământ superior acreditate. 
 
 
 

Articolul 9 alin. (1)  se modifică şi are 
următorul cuprins: 
 
 Art.9. – (1) Formarea profesională a mediatorilor 
se asigură prin organizarea cursurilor de 
specialitate de către furnizori de formare care au 
fost autorizaţi conform legislaţiei în materia 
formării profesionale a adulţilor şi de catre instituţii 
de învăţământ superior acreditate. 
 
Autori : deputată Olguţa Cocrea  
              deputat Costel Ovidenie 
              deputat Mircia Giurgiu 
              deputat Dan Mocănescu 
              deputat Ion Stoica 

 
 
 Motivaţie propunere:  
Corelare cu cadrul legal existent (legislatia 
privind formarea profesionala a adultilor) 
 
Motivaţie respingere :  
Nu toate organizaţiile autorizate pentru 
formare profesională pot organiza cursuri de 
formare pentru mediatori, având în vedere 
importanţa şi specificul acesteia ( a se vedea 
observaţiile de la amendamentului admis de  
la punctul 6 )  
 
 

 
 
 
               PREŞEDINTĂ,                                        

                          
MINODORA CLIVETI                                  
 
 
           SECRETAR, 

                                                                                    ------------------               
 
 
 
               Expert parlamentar,  
               Lucia – Cornelia  LEPADATU 
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