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                                                             PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                                                 CAMERA DEPUTAŢILOR 

        COMISIA JURIDICĂ,  
        DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                                  Bucureşti, 20 iunie 2013 
                                  Nr.    PL- x 37/2013 

 
RAPORT 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2012 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru 
modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea 

şi organizarea profesiei de mediator 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond,  cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi 
organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,  trimis cu adresa nr. PL-x 
37 din 18 februarie 2013 şi  înregistrat cu nr. 31/204 din 19 februarie 2013. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 12 februarie 2013.  
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a transmis un aviz favorabil, cu 

nr. 25/67 din 26 februarie 2013. 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a transmis un aviz favorabil cu nr. 37/157 din 6 martie 

2013. 
Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2012 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru 
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modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi 
organizarea profesiei de mediator.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1069 din 12 decembrie 2012, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, 
iniţiativa legislativă. 
  În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au 
examinat proiectul de lege, expunerea de motive şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 20 iunie 2013.  
           La dezbateri au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Aurel Moţiu – secretar de stat în Ministerul justiţiei. 
   În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.  90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.. Amendamentul respins este 
redat în Anexa nr. 2. 
              În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
  
                                    PREŞEDINTE,                                                                                       SECRETAR, 
 
                             Bogdan Liviu CIUCĂ                                                                     Theodor Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa nr. 1 

AMENDAMENTE ADMISE                                       
                                                                   

Nr. 
crt. 

Textul  
Legii nr. 192/2006 si al 

Legii nr. 115/2012 

Text OUG nr. 90/2012 Textu Senat Comisia juridică 
(autorul 
amendamentului) 

Motivare 

1  
 

   

 (Titlul legii) 
 
         Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.90/2012 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.192/2006 privind 
medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, 
precum şi pentru 
modificarea art.II din 
Legea nr.115/2012 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.192/2006 privind 
medierea şi organizarea 
profesiei de mediator     

 

 
 
Nemodificat 
 

 

2  
 
 
     
___________________ 

 Articol unic - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2012 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.192/2006 privind 

Art. I. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2012 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.192/2006 privind 
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medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, 
precum şi pentru 
modificarea art.II din 
Legea nr.115/2012 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.192/2006 privind 
medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, 
publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 878 din 21 
decembrie 2012.  
  

medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, 
precum şi pentru 
modificarea art.II din 
Legea nr.115/2012 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.192/2006 privind 
medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, 
publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 878 din 21 
decembrie 2012, cu 
următoarele 
completări: 
 

3  
 
 

Art. I - Legea nr. 192/2006 
privind medierea şi 
organizarea profesiei de 
mediator, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 441 
din 22 mai 2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

 
 

Nemodificat  

4. Art. 2 alin (1) 
  
 
 
 

1. La articolul 2, 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul
cuprins: 

 
 
 
 
 

Nemodificat 
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Daca legea nu prevede 
altfel, partile, persoane 
fizice sau persoane 
juridice, sunt obligate sa 
participe la sedinta de 
informare privind 
medierea, inclusiv dupa 
declansarea unui proces 
in fata instantelor 
competente, in vederea 
solutionarii pe aceasta 
cale a conflictelor in 
materie civila, de 
familie, in materie 
penala, precum si in alte 
materii, in conditiile 
prevazute de prezenta 
lege. Dispozitiile art. 
182 alin. (1) pct. 1 lit. e) 
din Codul de 
procedura civila raman 
aplicabile in mod 
corespunzator."  
 

„(1) Dacă legea nu 
prevede altfel, părţile, 
persoane fizice sau 
persoane juridice, sunt 
obligate să participe la 
şedinţa de informare privind 
avantajele medierii, 
inclusiv, dacă este cazul, 
după declanşarea unui 
proces în faţa instanţelor 
competente, în vederea 
soluţionării pe această cale 
a conflictelor în materie 
civilă, de familie, în materie 
penală, precum şi în alte 
materii, în condiţiile 
prevăzute de lege." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La articolul 2, 
după alineatul (1) se 
introduc două noi 
alineate,alin. (11) şi (l2), cu 
următorul cuprins: 
 
„(l1) Dovada participării la 
şedinţa de informare privind 
avantajele medierii se face 

  
 
 
Nemodificat 
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. 
 

printr-un certificat de 
informare eliberat de 
mediatorul care a realizat 
informarea. Dacă una dintre 
părţi refuză în scris 
participarea la şedinţa de 
informare, nu răspunde 
invitaţiei prevăzute la art. 
43 alin (1) ori nu se prezintă 
la data fixată pentru şedinţa 
de informare, se întocmeşte 
un proces-verbal, care se 
depune la dosarul instanţei. 

  (12) Instanţa va respinge 
cererea de chemare în 
judecată ca inadmisibilă în 
caz de neîndeplinire de 
către reclamant a obligaţiei 
de a participa la şedinţa de 
informare privind medierea, 
anterior introducerii cererii 
de chemare în judecată, sau 
după declanşarea procesului 
până la termenul dat de 
instanţă în acest scop, 
pentru litigiile în materiile 
prevăzute de art.601 lit. a) - 
f)." 

   

6.     La articolul I, după 
pct. 2 se introduc trei 
puncte noi, pct. 21 -  23, 
cu următorul cuprins: 
„21. La articolul 4, după 
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alineatul (2) se introduc 
două noi alineate, alin. 
(3) şi (4), cu următorul 
cuprins”: 
„(3) Fără îndeplinirea 
niciunei alte formalităţi, 
pot desfăşura, în cadrul 
propriilor forme de 
exercitare a profesiei, 
toate atribuţiile 
specifice unui mediator, 
notarii şi avocaţii care 
îndeplinesc condiţia 
vechimii de 5 ani în 
profesie, vechime 
calculată de la data 
promovării examenului 
de definitivat. 
Autor: dep. Ioan Cupşa 

    (4) În vederea 
informării tuturor 
persoanelor interesate, 
înscrierea în Tabloul 
mediatorilor se va face 
la cererea persoanelor 
prevăzute la alin. (3).” 
Autor: dep. Ioan Cupşa 

 

7.  
 
 
 
(3)Medierea se poate 
realiza de către unul sau 
mai mulţi mediatori. 

  22. La articolul 5, 
alineatul (3) se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Medierea se poate 
realiza de unul sau mai 

 



 8

 mulţi mediatori sau de 
către persoanele 
prevăzute la art. 4 alin. 
(3).” 
Autor: dep. Ioan Cupşa 

8.    23. La articolul 5, după 
alineatul (3) se 
introduce un nou 
alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins: 
„(4) Persoanele 
prevăzute la alin. (3) îşi 
desfăşoară activitatea 
de mediere în cadrul 
formelor de exercitare a 
profesiilor, la sediul 
unde îşi exercită 
activitatea.” 
Autor: dep. Ioan Cupşa 

 

9. Art. 59 
 
 
 
 (2) Partile se pot infatisa 
la instanta 
judecatoreasca pentru a 
cere, indeplinind 
procedurile legale, sa se 
dea o hotarare care sa 
consfinteasca intelegerea 
lor. Competenta apartine 
fie judecatoriei in a carei 
circumscriptie isi are 

3. La articolul 59, 
alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul
cuprins: 

„(2) Părţile acordului 
de mediere se pot înfăţişa la 
instanţa judecătorească 
pentru a cere, îndeplinind 
procedurile legale, să se dea 
o hotărâre care să 
consfinţească înţelegerea 
lor. Competenţa aparţine fie 
judecătoriei în a cărei 
circumscripţie îşi are 

 Nemodificat  
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domiciliul sau resedinta 
ori, dupa caz, sediul 
oricare dintre parti, fie 
judecatoriei in a carei 
circumscriptie se afla 
locul unde a fost incheiat 
acordul de mediere. 
Hotararea prin care 
instanta incuviinteaza 
intelegerea partilor se da 
in camera de consiliu si 
constituie titlu 
executoriu in conditiile 
legii. Dispozitiile art. 
432-434 din Codul de 
procedura civila se 
aplica in mod 
corespunzator." 

domiciliul sau reşedinţa ori, 
după caz, sediul oricare 
dintre părţi, fie judecătoriei 
în a cărei circumscripţie se 
află locul unde a fost 
încheiat acordul de mediere. 
Hotărârea prin care instanţa 
încuviinţează înţelegerea 
părţilor se dă în camera de 
consiliu şi constituie titlu 
executoriu în condiţiile 
legii. Dispoziţiile art.438-
441 din Legea nr. 
134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, se 
aplică în mod 
corespunzător." 

10  
Art.601 alin.(1) 
 
 
f) in litigiile civile a 
caror valoare este sub 
50.000 lei, cu exceptia 
litigiilor in care s-a 
pronuntat o hotarare 
executorie de deschidere 
a procedurii de 
insolventa, a actiunilor 
referitoare la Registrul 

4. La articolul 601 
alineatul (1), literele f) şi 
g) se modifică şi vor avea
următorul cuprins: 

,,f) în litigiile civile a 
căror valoare este sub 
50.000 lei, cu excepţia 
litigiilor în care s-a 
pronunţat o hotărâre 
executorie de deschidere a 
procedurii de insolvenţă, a 
acţiunilor referitoare la 
Registrul Comerţului şi a 

 Nemodificat  



 10

Comertului si a cazurilor 
in care partile aleg sa 
recurga la procedurile 
prevazute la art. 999-
1018 din Codul de 
procedura civila; 

cazurilor în care părţile aleg 
să recurgă la procedura 
prevăzută la art. 1013-1024 
sau la cea prevăzută la 
art. 1025-1032 din Legea 
nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 

 g) in cazul infractiunilor 
pentru care actiunea 
penala se pune in 
miscare la plangerea 
prealabila a persoanei 
vatamate si impacarea 
partilor inlatura 
raspunderea penala, dupa 
formularea plangerii, 
daca faptuitorul este 
cunoscut sau a fost 
identificat, cu conditia ca 
victima sa isi exprime 
consimtamantul de a 
participa la sedinta de 
informare impreuna cu 
faptuitorul. 

g) în cazul infracţiunilor 
pentru care retragerea 
plângerii prealabile sau 
împăcarea părţilor 
înlătură răspunderea 
penală, după formularea 
plângerii, dacă făptuitorul 
este cunoscut sau a fost 
identificat, iar victima îşi 
exprimă consimţământul de 
a participa la şedinţa de 
informare împreună cu 
făptuitorul; dacă victima 
refuză să participe 
împreună cu făptuitorul, 
şedinţa de informare se 
desfăşoară separat." 

 

 Nemodificat  

11 (2) In sensul alin. (1), 
dovada participarii la 
sedinta de informare 
privind avantajele 
medierii intr-o anumita 

5. La articolul 601, 
alineatul (2) se abrogă. 

 

 Nemodificat  
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materie se face printr-un 
proces-verbal de 
informare eliberat de 
mediatorul care a realizat 
informarea. 

12  6. După articolul 
601 se introduce un nou 
articol, art. 602, cu
următorul cuprins: 

„Art. 602 - (1) 
Procedura de informare, 
incluzând şi formalităţile 
pentru convocarea părţilor, 
nu poate depăşi 15 zile 
calendaristice. Prevederile 
art.2532 pct.7 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, sunt 
aplicabile în mod 
corespunzător. 
(2) Acceptarea participării 
sau participarea la şedinţa 
de informare nu constituie o 
recunoaştere a dreptului ce 
ar face obiectul litigiului şi 
nu întrerupe cursul 
prescripţiei." 

 Nemodificat  
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13  7. La articolul 63, 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul
cuprins: 

„(1) In cazul în care 
litigiul a fost soluţionat pe 
calea medierii, instanţa va 
pronunţa, la cererea părţilor, 
cu respectarea condiţiilor 
legale, o hotărâre, 
dispoziţiile art.438-441 din 
Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
aplică în mod 
corespunzător." 

 Nemodificat  

14   
Art. II. - Termenul prevăzut la 
art. II din Legea nr. 115/2012 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 192/2006 
privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 462 din 9 
iulie 2012, referitor la intrarea în 
vigoare a dispoziţiilor art. 601 
din Legea nr. 192/2006 privind 
medierea şi organizarea profesiei 
de mediator, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
prorogă după cum urmează: a) 
până la intrarea în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, 

  
 
 Nemodificat 
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republicată în Monitorul Oficial 
al  
României, Partea I, nr. 545 din 3 
august 2012, cu completările 
ulterioare, în ceea ce priveşte 
dispoziţiile alin. (1) lit. a)-f); b) 
până la intrarea în vigoare a 
Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală, 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 486 din 
15 iulie 2010, în ceea ce priveşte 
dispoziţiile alin. (1) lit. g). 
(astfel cum a fost modificat prin 
ORDONANTA DE URGENTA 
nr. 4 din 30 ianuarie 2013 
privind modificarea Legii nr. 
76/2012 pentru punerea in 
aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedura 
civila, precum si pentru 
modificarea si completarea 
unor acte normative conexe, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 68 
din 31 ianuarie 2013) 
 

15  Art. III. - Dispoziţiile art. 2 
alin. (12) din Legea nr. 
192/2006 privind medierea 
şi organizarea profesiei de 
mediator, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
referitoare la sancţiunea 
inadmisibilităţii cererii de 
chemare în judecată, se 
aplică numai proceselor 

 Nemodificat  
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începute după data de 1 
august 2013. 
(astfel cum a fost modificat prin 
ORDONANTA DE URGENTA 
nr. 4 din 30 ianuarie 2013 
privind modificarea Legii nr. 
76/2012 pentru punerea in 
aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedura 
civila, precum si pentru 
modificarea si completarea 
unor acte normative conexe, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 68 
din 31 ianuarie 2013) 
 

16    Art. II. - Legea nr. 
192/2006 privind 
medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 441 din 22 
mai 2006, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse 
prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, dându-se 
textelor o nouă 
numerotare. 
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                                                                                                                                                           Anexa nr. 2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt.  

Text Legea nr. 192/2006 Text OUG nr. 90/2013 Comisia juridică 
(autor amendament)

Motivare 
1. Pentru 

admitere 
2. Pentru 

respingere 

Cameră Decizională 

1.   La articolul 2, după 
alin (12) se introduce 
un nou alineat, alin. 
(13), cu următorul 
cuprins: 
 
„(13)      Instanţa 
poate suspenda 
judecata, facand 
aplicabile 
prevederile art. 1551 
din Codul de 
procedura civilă, in 
caz de neindeplinire 
de catre reclamant a 
obligatiei de a 
participa la sedinta de 
informare privind 
medierea, anterior 
introducerii cererii de 
chemare in judecata, 
sau dupa declansarea 
procesului pana la 
termenul dat de 

1.Pentru corelare 
cu art. 1551 din 
Codul de 
procedură civilă. 
2. Prin vot a fost 
respins 
amendamentul 
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instanta in acest scop, 
pentru litigiile in 
materiile prevazute 
de art. 601 alin. (1), lit 
a) si f).” 
 

Autori deputat 
Mate Andras Levente 
si Luminitia Adam si 
senator Tudor 
Chiuariu 
 

 


