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1. Noţiunea de mediere 

 

 

1.1. Noţiuni generale. Comparaţia cu alte state. 

 

Medierea reprezintă o modalitate alternativă de soluţionare a conflictului 

dintre părţi pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane. Totuşi, definiţia legală 

necesită o abordare mai vastă. Din contextul legal ulterior, putem deduce faptul că 

medierea este o forma alternativă de apărare jurisdicţională, extrajudiciară, 

obştească, cu caracter benevol şi bilateral, care are drept scop soluţionarea litigiului 

apărut între părţi, cu ajutorul unei terţe persoane, care, obligatoriu, trebuie să aibă 

calitatea de mediator, să adopte o poziţie de neutralitate şi imparţialitate, să aibă 

calificarea şi competenţa necesară, investită legal în funcţia de mediator, care va 

asista părţile întru convenirea la un consens, fiind protejată de condiţiile 

confidenţialităţii. 

Legislaţia română, prin articolele 93-97 ale Statutului profesiei de avocat în 

România, definesc medierea în felul următor: “Medierea este o modalitate de 

soluţionare a conflictelor, alternativa procesului obişnuit sau arbitral.” Medierea 

este o negociere asistată de un terţ, denumit mediator, respectiv o tehnică 

consensuală de rezolvare a conflictelor, constînd într-o comunicare permanent 

orientată către încheierea unei înţelegeri între părţi, care au interese comune, 

precum şi divergenţe.  

Doctrinarii autohtoni oferă o definiţie mai amplă medierii: “medierea este o 

procedură benevolă şi o modalitate alternativă de soluţionare a litigiului cu ajutorul 

unei terţe persoane, neutre şi imparţiale, fără putere de decizie a mediatorului, care 

este împuternicită să asiste părţile la negociere, facilitînd comunicarea dintre ele 

şi contribuind la emiterea unei înţelegeri unanim acceptată, eficientă şi durabilă în 

condiţii de confidenţialitate”. 

În Federaţia rusă, în prezent, aplicarea medierii în cazurile civile se 

reglementează prin Legea Federală nr. 193 cu privire la procedura alternativă de 

rezolvare a diferendelor, cu participarea unui terţ (procedura medierii), în vigoare 
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de la 1 ianuarie 2011. Legea dată nu dă o definiţie a medierii, însă oferă un cadru 

legal pentru desfăşurarea efectivă a acesteia. 

Doctrinarii ruşi definesc medierea în felul următor:  Medierea este una din 

tehnologiile alternative de rezolvare a diferendelor cu participarea unui terţ neutral, 

imparţial, neinteresat în conflictul dat, denumit mediator, care ajută părţile să 

elaboreze anumite acorduri referitoare la conflict, în acelaşi timp, părţile controlînd 

absolut procesul de hotărîre a conflictului şi condiţiile rezolvării lui. 

În sistemul anglo-saxon, medierea este definită drept o formă alternativă de 

rezolvare a conflictelor apărute între două sau mai multe părţi, cu efecte concrete. 

De obicei, un terţ, numit mediator, asistă părţile întru negocierea unei înţelegeri.  

În Statele Unite ale Americii, legile care guvernează medierea variază de la 

stat la stat. Unele state au principii clar definite, condiţii clare de certificare a 

mediatorului, standarde etice, confidenţialitate şi eliberează mediatorii de la 

participarea în instanţă pe marginea conflictului pe care l-au analizat pe calea 

medierii. Totuşi, astfel de legi reglementează activitatea în cadrul sistemului 

judecătoresc. Mediatorii comerciali şi cei comunitari, care practică medierea în 

afara sistemului judecătoresc nu pot beneficia de astfel de protecţie legală.  

Ca alternativă juridică, medierea reprezintă şi un mod economic de 

soluţionare a conflictelor comerciale. Considerînd dinamica comercială şi 

complexitatea problemelor juridice apărute în contextul legislativ al ţărilor în curs 

de dezvoltare, ideea de eficienţă în soluţionarea litigiilor este deteriorată. Litigii 

care durează ani de zile, costuri care nu sunt prevăzute şi un sistem fiscal care nu 

vine să salveze şi să protejeze astfel de situaţii nu fac decît să accentueze faptul că 

pe calea litigiului în instanţă, problema nu este rezolvată sau ameliorată, ci, din 

contra, adîncită din punct de vedere financiar.  

Drept izvor pentru definirea medierii trebuie studiate, în primul rînd, actele 

internaţionale, care şi-au pus, drept scop, reflectarea instituţiei medierii şi a tuturor 

elementelor componente ale acesteia. Recomandarea Comitetului de Miniştri al CE 

oferă următoarea definiţie: “medierea este un proces în care mediatorul ajută 

părţile să soluţioneze întrebările litigioase şi să ajungă la un acord care să le fie 
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propriu”. Mai mult ca atît, trebuie să menţionăm clarificarea pe care o oferă 

Recomandare cu referire la termenul  “materie civilă”, care semnifică orice materie 

ţinînd de drepturi şi obligaţii cu caracter civil, aici incluzîndu-se şi cele ce reies din 

dreptul economic, comercial, drepturile consumatorului, dreptul muncii, nu însă şi 

cele de natură administrativă. 

Întorcîndu-ne la medierea pe tărîmurile procesului civil autohton, ea se 

bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să 

faciliteze negocierile dintre ele şi să le acorde asistenţă în soluţionarea conflictului 

prin obţinerea unei soluţii reciproc acceptabile, eficiente şi durabile.
 

Mediatorii utilizează tehnici specifice pentru a îmbunătăţi dialogul dintre 

părţile antrenate,  ajutînd la atingerea unui consens (cu efecte concrete) în 

problema pusă în discuţie. Mediatorul trebuie să fie imparţial, iar discuţiile să fie 

păstrate de către acesta în condiţii de confidenţialitate. Domeniile de aplicare a căii 

date sunt vaste, acestea incluzînd: probleme legale, comerciale, diplomatice, 

familiale, litigii de muncă, etc. 

 

Din definiţie putem evidenţia anumite caractere specifice medierii: 

 

1) Medierea este o formă alternativă de apărare. Părţile purced la mediere 

cu interesul de a evita adresarea în instanţa de judecată. Aşa cum medierea are un 

caracter privat, ea poate fi aleasă în locul celei publice datorită facilităţilor pe care 

le poate oferi această formă de apărare. Ea poate fi aleasă anterior adresării în 

instanţa de judecată, fie în cazul cînd procesul deja a fost început, însă părţile se 

răzgîndesc, fie află de posibilitatea rezolvării conflictului pe calea medierii. 

2) Formă obştească de apărare (denumită şi forma privată): medierea face 

parte din categoria formelor de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale 

persoanei care este realizată de către anumite persoane, organe sau organizaţii 

private (obşteşti, neguvernamentale) şi este reglementată de acte normative 

speciale – Legea nr. 134-XVI  din  14.06.2007 cu privire la mediere. 



 5 

3) Are caracter benevol: în conformitate cu legislaţia procesual civilă, 

precum şi subliniat în nenumărate rînduri în doctrină, medierea survine doar dacă 

părţile convin la aceasta. Spre exemplu, părţile convin a se adresa către un 

mediator anterior adresării în instanţă. Chiar şi în situaţia cînd una din părţi s-a 

adresat în instanţa de judecată fără a invita cealaltă parte la negocieri mediatorii, 

adică exprimă nedorinţa de a media, dar este ţinută de un contract anterior care 

prevede medierea drept procedură prealabilă, dorinţa sa se prezumă, fiind 

exprimată la momentul semnării contractului, deci nu îşi pierde caracterul benevol.  

4) Are caracter bilateral: adresarea către mediator poate apărea doar în 

cazul în care ambele părţi convin, în una din formele prevăzute de lege, la această 

cale de apărare. Fără exprimarea voinţei oricăreia dintre părţile în conflict, 

medierea nu poate începe. În cazul cînd procesul a fost început, însă, la propunerea 

judecătorului, părţile acceptă medierea, ea oricum cumulează, obligatoriu, voinţa 

ambelor părţi. 

5) Calitatea de mediator a terţului implicat: în conformitate cu alin. (1) al 

art. 6 din Legea cu privire la Mediere: „Mediator este persoana care asistă părţile în 

procesul de mediere în vederea soluţionării conflictului dintre acestea”. Mai mult 

ca atît, articolul 12 din aceeaşi lege prevede condiţiile cumulative pentru obţinerea 

calităţii de mediator, şi anume: 

a) are capacitate deplină; 

b) nu are antecedente penale. 

Aceste condiţii pot fi completate cu încă una, dedusă din Regulamentul 

privind atestarea mediatorilor, punctul 2 şi 13, din care rezultă că persoana trebuie 

să urmeze cursurile de pregătire iniţială de mediator şi să susţină cu succes 

examenul de atestare. 

6) Ataşamentul neutral şi imparţial al mediatorului: mediatorul trebuie să 

fie nepărtinitor, adică să nu ia apărarea nici cărei părţi, precum şi să nu aibă o 

impresie prestabilită referitoare la cauza asupra cărei urmează să lucreze. În acest 

context putem trata alineatul (2) al articolului 6 din Legea Medierii, care prevede: 

„În cazul în care ca mediator a fost ales un avocat, acesta nu este în drept să 
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accepte asistenţa sau reprezentarea ulterioară a intereselor uneia dintre părţile 

procesului de mediere în legătură cu conflictul mediat.” 

7) Scopul – convenirea la un consens: principalul scop al medierii este 

evitarea procedurii complicate şi de o lungă durată de judecată, substituind-o pe 

aceasta cu o procedură mai simplă, lipsită de solemnitate şi la un nivel mai uşor de 

conceput pentru părţi. Finalitatea acestei metode de apărare este ajungerea la un 

numitor comun de către părţile aflate în conflict. 

8) Confidenţialitatea: este o condiţie obligatorie a medierii, care vine şi 

ca o garanţie a protecţiei intereselor părţilor aflate în conflict. Articolul 11, în 

alineatul (1), vine întru apărarea acestei condiţii: „Informaţia obţinută în procesul 

de mediere nu poate fi divulgată şi invocată de către părţi şi mediator în alt proces 

sau în faţa altor instanţe, nici nu poate fi folosită inadecvat în scopuri proprii”. 

Legea nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere a fost inclusă în 

procesul de monitorizare datorită importanţei instituţiei medierii ca metodă 

alternativă de soluţionare a conflictelor, concept care este  recunoscut şi promovat 

la nivel internaţional şi în toate sistemele naţionale de drept. 

Concept. Metoda alternativă de soluţionare a conflictelor presupune o 

soluţionare a litigiilor de orice natură (civile, comerciale, familiale, de muncă, 

penale, administrative, etc.) într-o formă alta decît cea utilizată de instanţele de 

judecată. Drept principale metode alterative sunt identificate arbitrajul, medierea, 

concilierea etc. Aplicarea metodelor alternative de soluţionare a litigiilor (SAL) 

reprezintă o necesitate în vederea îmbunătăţirii actului justiţiei şi creşterii nivelului 

de încredere a populaţiei în corectitudinea şi profesionalismul actorilor implicaţi în 

procesul de înfăptuire a justiţiei. Reglementarea amiabilă a disputelor are prioritate 

deoarece soluţiile tranzacţiilor de împăcare sunt mult mai durabile şi implică 

cheltuieli financiare minime faţă de procedura judiciară. Astfel, acestea au 

potenţialul de a produce un impact pozitiv asupra sistemului judiciar, de unde se 

vrea a se impune o manifestare mai activă de interes din partea instanţelor de 

judecată, a exponenţilor profesiei juridice şi a societăţii civile - justiţiabili şi 

organizaţii neguvernamentale.  
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1.2. Avantajele şi dezavantajele medierii: 

 

Avantaje. Economisire – în dependenţă de condiţiile din ţara în care se 

desfăşoară, medierea poate contribui la economisirea de bani. De asemenea, se 

economiseşte mult timp, datorită faptului că medierea necesită mult mai puţină 

solemnitate, proceduralitate prescrisă, cît şi timp pentru soluţionarea litigiului 

propriu-zis. Dacă procesul de judecată durează luni sau ani de zile, medierea poate 

dura doar cîteva ore. Chiar în ipoteza cînd una din părţi angajează un avocat, 

plăţile pe şedinţe sau pe ore în cadrul procesului de judecată vor fi însemnate, iar 

medierea va reduce considerabil aceste cheltuieli din contul timpului economisit, 

deci, ca urmare, şi a cheltuielilor. 

Confidenţialitatea – dacă în incinta sălii de judecată, în baza principiului 

publicităţii (considerînd excepţiile prezentate de lege), poate fi admis orice 

persoană, atunci medierea se evidenţiază cu caracterul său strict confidenţial. 

Nimeni în afară de părţile în litigiu şi mediatorul (sau mediatorii) nu vor fi la 

curent cu litigiul şi evoluţia medierii. Confidenţialitatea în contextul medierii are o 

atît de mare importanţă, încît, în majoritatea sistemelor de drept, statul nu este în 

drept să oblige mediatorul la depunerea mărturiilor în instanţă referitor la 

conţinutul sau etapa la care se află medierea. Mulţi mediatori distrug notiţele luate 

pe parcursul medierii, odată cu finisarea acesteia. 

Control – medierea oferă părţilor posibilitatea unui control efectiv mai 

mare asupra rezultatelor dezbaterilor, delegînd părţilor responsabilitatea de a fi 

creativi în identificarea şi explorarea opţiunilor pentru o înţelegere cît mai rapidă şi 

optimă. În instanţa de judecată, părţile obţin hotărîrea  judecătorească, deliberată 

de către judecător, care ia în consideraţie doar faptele pe care le consideră el 

necesare. Deseori, judecătorul, în baza legii, nu poate oferi soluţiile izvorîte în 

urma medierii. Din această perspectivă, medierea este un proces creat şi îndreptat 

către persoanele care doresc personal a se implica în luarea deciziei şi soluţionarea 

conflictului, datorită, în fapt, posibilităţii ambelor părţi, personal sau prin 

reprezentanţi, să discute, direct şi deschis, problemele apărute, şi să genereze 
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soluţii convenabile ambelor părţi. Astfel, în rezultatul medierii, este mai mare 

probabilitatea obţinerii unui rezultat satisfăcător pentru ambele părţi aflate în 

conflict.  

Conformitate – drept urmare a faptului că obţinerea rezultatului survine ca 

urmare a implicării, participării şi conlucrării ambelor părţi, rezultatul este 

binevenit ambelor părţi, ambele părţi fiind de acord cu acesta. Aceasta reduce şi 

costurile, deoarece părţile nu mai sunt nevoite să angajeze avocaţi pentru a genera, 

forţat faţă din cealaltă parte, hotărîrea judecătorească (fie că cealaltă parte este sau 

nu de acord cu ea). 

Reciprocitate – părţile procesului de mediere sunt, de obicei, gata pentru a 

conlucra, la necesitate, a ceda, pentru a ajunge la un rezultat acceptabil. In 

majoritatea cazurilor, simplul fapt că părţile sunt de acord să utilizeze medierea ca 

mijloc de hotărîre a diferendelor, înseamnă că părţile sunt gata de a ceda. Deci, ele 

sunt gata să înţeleagă punctul de vedere al „adversarului” şi să lucreze asupra 

evidenţierii problemele disputei. În afară de aceasta, aceasta poate contribui la 

păstrarea relaţiilor avute de părţi anterior apariţiei neînţelegerii. 

Suport – mediatorii sunt profesionişti calificaţi, obişnuiţi cu condiţiile de 

lucru în situaţii dificile. Mediatorul activează drept un arbitru neutru, care ghidează 

părţile pe parcursul procesului. El ajută părţile să vadă căile cele mai eficiente de 

rezolvare a pricinii, evidenţiind aceste căi. 

Încredere – de obicei, părţile aleg drept mediator o persoană (sau nişte 

persoane) în care au încredere. Aceasta le ajută să se simtă mai liber în cadrul 

procesului de mediere, fapt care aduce la o gîndire mai constructivă şi la soluţii 

mai bune pentru ambele părţi. 

 Această modalitate de soluţionare a conflictelor funcţionează cu succes în 

mai multe state europene (printre care Marea Britanie, Franţa, Belgia, Austria, 

Italia, Elveţia, Finlanda, Slovacia, Olanda, Portugalia, Norvegia, Irlanda, Ungaria 

etc.), precum şi în Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic etc.  

Medierea civilă îşi face o reputaţie drept una dintre cele mai favorabile 

modalităţi de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, directă şi constructivă. În 
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această ordine de idei, este de menţionat că demersul pro-mediere al comunităţii 

moldoveneşti este mai mult decît salutabil, acest lucru fiind şi un pas nou de 

modernizare a justiţiei noastre, inclusiv unul de racordare, ajustare a cadrului 

normativ la cel european, la cultura şi spiritul justiţiei europene moderne.  

Procesul dat are tendinţa de a evita lacunele unui proces civil în faţa 

instanţei, o direcţie spre care Republica Moldova este binevenită a păşi, datorită 

situaţiei de suprasolicitare a instanţelor judecătoreşti, precum şi a fenomenelor 

nepotismului şi corupţiei. Un mare plus este simplitatea procesului, care tinde să 

reducă din formalitate şi să se întoarcă la situaţia anterioară conflictului dintre 

părţi, o modalitate de a aplana situaţia tensionată, prin intermediul unei pătrunderi 

pînă la rădăcina problemei, privită, în cadrul medierii, din toate aspectele, 

circumstanţele survenirii şi oferind posibilitatea de a negocia toate laturile acesteia, 

iar, ulterior, soluţionarea convenabilă tuturor participanţilor.   

Medierea civilă este o cale alternativă (deci, în afara unui proces de 

judecată) de rezolvare a conflictului pe cale amiabilă. Medierea se bazează pe arta 

negocierii, utilizat cu scopul restabilirii relaţiilor existente anterior conflictului 

între părţi, fie creării unor noi relaţii. Specific pentru mediere este implicarea unui 

terţ imparţial, independent şi neutru, denumit mediator, care este un intermediator 

în proces, un moderator al negocierilor, care aplică anumite tehnici şi metode 

pentru a aduce părţile la un consens. Medierea operează cu capacităţile de a 

comunica şi interacţiona între părţi, angajînd concepţii şi antrenări diverse, acestea 

constînd dintr-o masă variată de metode. 

 

Este evident că, unde există avantaje, sunt şi dezavantaje: 

Caracterul neobligatoriu – cu referire la hotărîrile obţinute în urma 

medierii, pentru acestea nu pot fi aplicate mijloacele de asigurare a acţiunii şi 

executare silită, decît prin intermediul instanţelor de judecată. 

Hotărîri inatacabile – este imposibilă exercitarea căilor de atac asupra 

hotărîrii medierii. Acestea pot doar să fie desfiinţate, în conformitate cu prevederile 

Codului de Procedură Civilă, articolele 477-481. 
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Instabilitatea – procesul de cooperare poate fi oricînd întrerupt sau 

tărăgănat în absenţa unui control din partea unei părţi  independente. De asemenea, 

nu există mecanismul aducerii forţate, care poate crea neplăceri pentru partea care 

este interesată în soluţionarea cît mai rapidă a pricinii. 

Nu există garanţia unei soluţionări de succes, aceasta depinzînd de 

capacitatea părţilor de a ajunge la un acord. Sunt cunoscute cazurile cînd 

mediatorul, văzînd că situaţia nu va putea fi rezolvată prin mediere, este nevoit să 

recunoască eşecul medierii pentru litigiul dintre anumiţi subiecţi.  

 

 

 

2. Principiile fundamentale ale medierii 

 

 

În activitatea sa, mediatorii se conduc de anumite principii, care evidenţiază 

individualitatea acestei instituţii şi pun temelia unui proces echitabil şi contribuie la 

obţinerea unui rezultat pe cale amiabilă. Aceste principii sunt: 

 accesului liber şi egal la această procedură – principiul izvorăşte din 

constituţie, cuvîntul căreia, datorită caracterului suprem al legii, le 

cristalizează. Articolul 16 consfinţeşte egalitatea tuturor în faţa legii: „Toţi 

cetăţenii  Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor  

publice,  fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, 

sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau  de origine socială.”. O 

continuare logică a acestui principiu se găseşte  în fiecare ramură a 

dreptului moldav, inclusiv şi în Codul de Procedură Civilă (articolul 22 

alineatul (1)): „Justiţia în pricinile civile se înfăptuieşte pe principiul 

egalităţii tuturor persoanelor, independent de cetăţenie, rasă, naţionalitate, 

origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere, origine 

socială, serviciu, domiciliu, loc de naştere, precum şi al egalităţii tuturor 

organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare 

juridică, subordonare, sediu şi de alte circumstanţe”.  
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Articolul 20 al Constituţiei evocă accesul liber la justiţie, iar medierea este 

privită ca o cale alternativă de stabilire a justiţiei. „Orice persoană  are  

dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor  judecătoreşti  

competente împotriva actelor  care  violează drepturile, libertăţile şi 

interesele sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie”. 

Această afirmaţie a servit ca temei pentru apariţia principiului dat şi în 

contextul medierii. 

 principiul liberului consimţămînt -  medierea este posibilă atît timp, cît 

părţile rămîn stăpînii conflictului lor şi atîta, cît persoanele implicate în 

acesta îşi manifestă dorinţa de a fi parte la soluţionarea acestuia şi de a găsi 

punctul de echilibru perfect. Astfel, medierea, prin intermediul 

mediatorului, supraveghează ca acest caracter voluntar să fie bine înţeles şi 

acceptat de părţi, atît în ceea ce priveşte fondul cauzei care a transmis 

conflictul spre mediere, cît şi în rezultatul care urmează a fi atins prin 

străduinţele comune. Codul deontologic al mediatorului oferă o tratare 

amplă a acestui principiu: 

1) Liberul consimţămînt este un principiu important al medierii şi 

presupune abilitatea părţilor de a participa voluntar şi fără 

constrîngere la procesul de mediere. 

2) Părţile au dreptul să aleagă mediatorul, sau să ceară înlocuirea 

acestuia în orice etapă a procesului. 

3) Mediatorul nu trebuie să constrîngă nici una din părţi să participe la 

procesul de mediere sau să elaboreze acordul de împăcare. 

4) Mediatorul nu va lua decizii în numele nici uneia dintre părţi. 

5) Mediatorul va respecta şi va încuraja dreptul părţilor de a lua orice 

decizie liberă şi în cunoştinţă de cauză care să soluţioneze 

divergenţele dintre ele. 

6) Mediatorul va informa părţile de la început, în ce va consta activitatea 

sa şi asupra faptului că decizia finală le aparţine în mod exclusiv şi că 

se pot retrage oricînd din procesul de mediere. 
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 principiul confidenţialităţii – confidenţialitatea este unul din avantajele 

principale datorită cărui părţile pot alege medierea în locul procesului 

public. Cadrul legal care ţine de mediere subliniază importanţa şi 

imperativitatea confidenţialităţii.  

Datorită importanţei sporite a acestui principiu, Legea nr. 134-XVI din 14 

iunie 2007 cu privire la mediere reglementează o protecţie a cunoştinţelor 

confidenţiale ale mediatorului: „Informaţia obţinută în cadrul medierii este 

confidenţială şi nu poate fi folosită fără acordul scris al părţilor. În scopul 

asigurării confidenţialităţii procesului de mediere, în temeiul şi în condiţiile 

legii, mediatorul nu poate fi audiat în privinţa faptelor sau actelor de care a 

luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere. În cazuri excepţionale, cu 

consimţămîntul scris al părţilor, mediatorul este în drept să facă declaraţii în 

favoarea părţilor mediate, însă darea declaraţiilor, în aceste cazuri, exclude 

participarea lui ulterioară în procesul de mediere.” 

Mai mult ca atît, articolul 11 prevede, concret, reglementări cu privire la 

confidenţialitate, din care deducem că toată informaţia obţinută pe calea 

medierii nu poate fi divulgată sau invocată de către participanţii la mediere, 

atît părţi, cît şi mediatori, în alt proces sau în faţa instanţei, şi nici nu poate fi 

folosită cu alte scopuri decît cele în care a fost obţinută. Mediatorul are 

anumite atribuţii de confidenţialitate ca, de exemplu:  

a) să atenţioneze participanţii la procesul de mediere asupra obligaţiei de 

păstrare a confidenţialităţii informaţiei, fiind în drept, după caz, să solicite 

semnarea unui acord de confidenţialitate;  

b) la solicitarea expresă a uneia dintre părţi, să asigure confidenţialitatea 

informaţiei comunicate în raport cu cealaltă parte.  

Totuşi, legea înscrie şi o excepţie de la principiul confidenţialităţii, care 

constă în faptul că, în pofida prevederilor principiului analizat, mediatorul 

este ţinut, în mod obligatoriu, să informeze autorităţile competente referitor 

la o infracţiune iminentă, despre care ia cunoştinţă în cadrul procesului de 

mediere. 
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Codul deontologic al mediatorului desfăşoară acest principiu şi mai mult: 

1.  Mediatorul trebuie să asigure confidenţialitatea procesului. Mediatorul 

nu va divulga nici o informaţie obţinută în cadrul medierii, precum şi cu 

privire la documentele întocmite sau care i-au fost oferite de către părţi 

pe parcursul medierii, chiar şi după încetarea funcţiei sale, cu excepţia 

cazului în care legea prevede contrariul.  

2. Limitele principiului confidenţialităţii apar în cazurile cînd: 

- părţile au dat permisiunea; 

- este cerută de lege; 

- informaţia dezvăluie un risc real pentru participanţii la mediere sau 

pentru altă persoană; 

- informaţia se utilizează anonim în comunitatea profesională cu scop 

instructiv sau schimb de experienţă. 

3. Mediatorul trebuie să informeze părţile în cadrul primei şedinţe despre 

limitele confidenţialităţii enunţate în punctul 2). 

4. Mediatorul trebuie să informeze părţile despre necesitatea de a oferi 

informaţia cu privire la rezultatele medierii şi/sau stadiul la care se află 

procesul de mediere - instituţiei specializate pentru mediere, procurorului 

şi/sau instanţei de judecată.  

5. Documentele ce se referă la mediere trebuie să fie depozitate astfel ca la 

ele să aibă acces doar mediatorii. 

6. Mediatorul răspunde, conform legislaţiei, pentru încălcarea principiului 

confidenţialităţii. 

 principiul imparţialităţii – pentru a obţine un rezultat convenabil pentru 

ambele părţi, mediatorul trebuie să fie imparţial. Părţile participante, în baza 

principiului egalităţii, au drepturi egale, şi, ca urmare, trebuie să fie tratate 

la acelaşi nivel. Mediatorul este obligat să evite favorizarea uneia dintre 

părţi, fie să-şi exprime părtinirea vreuneia dintre părţi, exprimată atît prin 

cuvinte, cît şi prin fapte. Mediatorul trebuie să ocolească prejudecăţile sau 

simpatia, izvorîte din vîrsta, statut social, rasă, culoare, sex, limbă, religie, 
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opinie politică sau orice altă opinie, originea naţională sau socială, avere sau 

orice alte împrejurări. Mediatorul poate refuza medierea, dacă înţelege 

faptul că, în situaţia pe care urmează a o media, riscă să ia partea unei părţi. 

 principiul neutralităţii – dacă părţile, în procesul de mediere au un interes şi 

acesta este direct, atunci mediatorul nu poate să aibă un alt interes decît 

rezolvarea corectă şi în timp cît mai rapid a speţei. El nu poate urmări 

beneficii personale în timpul medierii, nici nu poate să aibă interese 

personale cu privire la acordul de împăcare, modul, formele în care acesta 

urmează a fi semnat. Mediatorul este obligat să le prezinte părţilor toate 

circumstanţele care ar putea influenţa rezultatul medierii şi, într-o 

eventualitate, care ar putea genera apariţia anumitor conflicte de interese. 

Un alt fapt despre care trebuie să ştie părţile este caracterul medierii şi 

consecinţele pe care le va isca aceasta. Mediatorul este obligat să renunţe la 

mediere în cazul cînd provenienţa sa, experienţa sau alte condiţii ar putea 

prejudicia calitatea medierii. Acest fapt se aduce la cunoştinţa părţilor, iar 

dacă ele consimt asupra faptului ca el  să continue medierea, în pofida lui, 

părţile împreună cu mediatorul, vor purcede la negocieri.  

 principiul independenţei – pentru a fi în prezenţa unui proces de mediere 

just, nici una din părţi, şi, în special, mediatorul, nu trebuie să fie sub 

influenţa factorilor care ar putea modifica rezultatul medierii. Dacă 

mediatorul poate, în oarecare fel, să fie influenţat de către una dintre părţi, 

fie prin poziţia pe care o ocupă cel din urmă, fie prin anumite circumstanţe 

de ordin etic, moral, religios, etc., mediatorul va fi pus în situaţia să renunţe 

la mediere.  

 principiul liberei alegeri a mediatorului – început din principiul liberului 

consimţămînt, libera alegere a mediatorului presupune că părţile aflate în 

conflict pot să aleagă oricare persoană introdusă în Tabelul Mediatorilor. 

Nimeni nu poate fi silit să aleagă un anumit mediator, părţile fiind obligate 

să-l aleagă de comun acord. 
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Codul deontologic suplineşte principiile medierii cu nişte principii 

referitoare la persoana mediatorului. În continuare sunt menţionate toate 

principiile, dar sunt descrie doar pe cele neabordate anterior: 

1. Principiul profesionalismului – este principiul fundamental al activităţii 

unui mediator, deoarece se referă la competenţă, capacitatea şi 

pregătirea profesională a mediatorului. 

2. Principiul corectitudinii – presupune menţinerea de către mediator a 

echilibrului între interesele părţilor şi căutarea unor obiective corecte 

pentru soluţionarea litigiului mediat. 

3.  Principiul acceptării – Mediatorul trebuie să fie acceptat de părţi. 

Nimeni nu poate să oblige mediatorul să presteze serviciul atunci cînd 

cel puţin una din părţi nu-l acceptă. Mediatorul nu poate refuza 

prestarea serviciilor de mediere solicitate de părţi, decît în cazurile 

expres reglementate. Regulile procedurii de mediere sunt aplicate doar 

cînd sunt acceptate de către părţi. Mediatorul poate să propună regulile 

şi apoi ele trebuie să fie confirmate de către părţi.  Mediatorul trebuie să 

explice părţilor că soluţia acceptabilă pentru rezolvarea conflictului nu 

înseamnă în mod obligatoriu satisfacerea totală a intereselor. 

4. Principiul imparţialităţii mediatorului; 

5. Principiul neutralităţii; 

6. Principiul confidenţialităţii; 

7. Principiul liberului acces şi egal la mediere; 

8. Principiul liberului consimţămînt.  
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3.  Participanţii la procesul de mediere 

 

3.1 Mediatorul. 

 

În conformitate cu art. 4 din Legea cu privire la mediere participanţii la 

procesul de mediere sînt părţile şi mediatorul. Părţi în procesul de mediere pot fi 

atît persoane fizice, cît şi persoane juridice, inclusiv autorităţi publice. 

Tot art. 4 din Legea prenotată statuează că mediere poate avea loc între două 

sau mai multe părţi şi se poate realiza de către unul sau mai mulţi mediatori. Părţile 

pot participa la procesul de mediere personal sau prin reprezentant. 

Cum am menţionat şi în primul capitol, persoana care asistă părţile în 

procesul de mediere în vederea soluţionării conflictului dintre acestea este 

mediatorul (alin. (1) al art. 6 din Lege). Potrivit art. 12 din aceeaşi lege,  poate fi 

mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) are capacitate deplină; 

b) nu are antecedente penale. 

Persoana care doreşte să desfăşoare în mod profesionist activitate de 

mediator, are obligaţia, conform art. 13 din Lege, de a absolvi cursurile de 

pregătire iniţială a mediatorilor şi de a fi atestată de către Consiliul de mediere. 

Legea cu privire la mediere consacră crearea unei noi profesii reglementate - 

cea de mediator, dar instituie duble standarde pentru cei ce practică medierea, 

dintre care unii (cei înscrişi în Tabelul mediatorilor) sunt riguros reglementaţi, iar 

alţii pot practica medierea liber, fără a fi supuşi procedurii de certificare şi 

supraveghere, nefiind în drept să se numească mediatori autorizaţi, fiind astfel 

consideraţi, indirect, neprofesionişti. Aceste concluzii rezultă din prevederile art. 

13. Legea necesita a fi supusă modificării pentru a institui un regim juridic unic de 

accedere în profesia de mediator, ponderat de flexibil, care ar favoriza răspândirea 

mai largă a activităţii de mediere şi creşterea numărului mediatorilor, inclusiv a 

celor specializaţi, precum şi ar stimula activitatea de voluntariat în mediere, care 

constituie un element important în ridicarea gradului de accesibilitate a serviciilor 

de mediere, în particular la nivel comunitar. 
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În practica de mediator ne întîlnim cu aşa concept ca etica profesională. În 

cazul mediatorului, aceasta presupune întrunirea anumitor calităţi personale 

psihologice: 

a) onestitatea – mediatorul trebuie să fie onest faţă de sine, faţă de părţi şi de 

comunitatea profesională.  

b) concentrarea – mediatorul trebuie să aibă capacitatea de a urma gîndurile în 

aşa fel ca să fie capabil să se concentreze pe o problemă, faptă, circumstanţă 

specifică cu care se confruntă la momentul dat şi de a nu lăsa alte probleme 

să-l preocupe. 

c) rapiditatea şi disponibilitatea – mediatorul trebuie să posede capacitatea de a 

pune întrebări potrivite la momentul potrivit, ceea ce va ajuta părţile să 

înţeleagă motivele comportării lor.  

d) toleranţă – mediatorul va accepta şi respecta opiniile diferite ale celor din 

jur, chiar şi contrare celei proprii. 

e) încredere – mediatorul trebuie să fie o persoană care are încrederea că 

fiecare persoană este capabilă să se schimbe şi să progreseze. 

f) respect – mediatorul trebuie să respecte demnitatea părţilor şi să asigure ca 

părţile să se comporte respectuos una cu alta. 

g) răbdare – nu se permite impunerea şi forţarea părţilor să încheie procesul de 

mediere cu acordul de împăcare. Cînd părţile reflectă asupra problemei ele 

nu trebuie grăbite. Soluţiile trebuie să fie depistate de către părţi, în aşa fel 

ele vor fi mult mai trainice şi vor aduce satisfacţii mult mai mari. 

h) empatie – mediatorul trebuie să fie capabil să creeze un climat de 

bunăvoinţă, înţelegere, să manifeste compasiune faţă de părţile în conflict şi 

să aibă abilitatea de a înţelege starea emoţională şi socială a unei alte 

persoane.  

i) capacitatea de a păstra confidenţialitatea informaţiei care i-a devenit 

cunoscută: 

j) comunicabilitate – această abilitate va facilita stabilirea relaţiilor cu 

beneficiarii.  
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Mediatorul trebuie să medieze doar în cazurile cînd are calificarea şi 

capacităţile personale necesare pentru a satisface aşteptările raţionale ale părţilor. 

Codul deontologic interzice cumularea activităţi de mediator cu activităţi care ar 

prejudicia activitatea sa, ar limita capacitatea de a fi imparţial şi neutru, sau ar 

perturba autoritatea sa morală. 

Mediatorul trebuie să dirijeze procesul de mediere corect, sîrguincios, în 

concordanţă cu principiul liberului consimţămînt, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei din domeniul medierii. Mediatorul trebuie să depună toată diligenţa 

necesară în vederea prestării unui serviciu de calitate în condiţii de siguranţă, 

respect reciproc, egalitate de şanse, respectarea diversităţii, corectitudine 

profesională şi procedurală. Mediatorul se va pregăti cu seriozitate de desfăşurarea 

şedinţelor de pre-mediere, prin pregătirea locului de desfăşurare a medierii, 

colectarea şi studierea informaţiei despre părţile medierii, contactarea experţilor în 

cauzele exprese, pregătirea strategiei de mediere. 

Mediatorul trebuie să analizeze abilitatea şi dorinţa părţilor de a participa 

la mediere, nediscriminarea părţilor, precum şi calificarea şi capacităţile personale 

ale sale. Părţile, de comun acord, pot fi asistate de avocat, traducător, interpret, 

precum şi de alte persoane, dacă legislaţia nu prevede altfel. Mediatorul are dreptul 

de a se abţine de la soluţionarea unui conflict dacă există anumite circumstanţe ce 

l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial. Dacă, pe parcursul medierii, apare o 

circumstanţă de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparţialitatea 

mediatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoştinţa părţilor care vor decide, 

de comun acord, asupra acceptării în continuare a serviciilor mediatorului sau 

renunţării la ele.  

În cazul în care mediatorul a fost determinat să se retragă din mediere în 

virtutea unor împrejurări ce l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, el este obligat 

să restituie plăţile efectuate de către părţi. 

Codul deontologic obligă mediatorul să respecte auto-determinarea părţilor 

(independenţa, expunerea liberă), capacitatea părţilor de a ajunge voluntar la un 

acord, el are obligaţia să asigure organizarea echitabilă şi imparţială a procesului şi 
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desfăşurarea fiecărei etape a acestuia, precum şi să dea consultaţii tuturor 

participanţilor la proces, la cererea acestora, să răspundă la întrebări, în cazul în 

care este competent.  

 În afară de relaţiile cu părţile aflate în conflict, legea are un articol separat 

care reglementează relaţiile mediatorilor între ei. Mediatorii sunt ţinuţi să respecte 

principiul solidarităţii, loialităţii dintre mediatori, să respecte experienţa, pregătirea 

profesională şi eficacitatea muncii colegilor săi, să lărgească colaborarea necesară 

pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului de mediere. 

Raporturile de colaborare dintre mediatori şi a mediatorilor cu alţi 

profesionişti au drept scop stabilirea anumitor modalităţi şi mijloace de consolidare 

a instituţiei medierii şi statutului mediatorului. 

În relaţia cu mass-media, mediatorul trebuie să se conducă după principiul 

confidenţialităţii. 

Mediatorul trebuie să faciliteze comunicarea între părţi, în acest scop fiind 

dator să se asigure de o bună cunoaştere a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. El este 

dator să se asigure că realizarea drepturilor şi intereselor legitime nu vor fi 

tergiversate prin folosirea abuzivă a medierii.  

  

3.2. Drepturi, obligaţii şi responsabilităţi ale participanţilor la procesul de 

mediere. 

  

O altă trăsătură importantă pentru existenţa stabilă a instituţiei medierii este 

elucidarea legală a drepturilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor participanţilor la 

procesul de mediere. Legea cu privire la mediere oferă un capitol întreg întru 

atingerea acestui scop, capitolul II. Articolul 5 din Legea menţionată oferă părţilor 

următoarele drepturi: 

a) să accepte sau să refuze medierea;  

b) să solicite un mediator sau să renunţe la mediator;  

c) să-şi aleagă în mod liber mediatorul din rîndul persoanelor pe care le consideră 

apte de a desfăşura medierea chiar dacă acestea nu sînt înscrise în Tabelul 

mediatorilor;  
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d) să fie informate cu privire la procesul de mediere, la efectele medierii, la 

efectele semnării unui acord de împăcare;  

e) să fie informate cu privire la consecinţele nerespectării prevederilor acordului 

de împăcare;  

f) să se retragă, în orice moment, din procesul de mediere;  

g) să semneze un acord de împăcare.  

Părţile sînt responsabile de rezultatele medierii şi de conţinutul acordului 

de împăcare semnat. Alineatul 3 al articolului analizat menţionează faptul că 

părţile au şi alte drepturi şi responsabilităţi prevăzute de legislaţie, adică drepturile 

enumerate anterior nu sunt limitate. 

O mare parte din responsabilitate pentru derularea procesului cade pe 

umerii mediatorului, care are următoarele drepturi: 

1. dreptul la onorariu, stabilit prin negociere cu părţile, în funcţie de natura şi 

obiectul conflictului, precum şi la compensarea cheltuielilor ocazionate de 

mediere;  

2. dreptul să informeze publicul referitor la desfăşurarea activităţii sale, cu 

respectarea principiului confidenţialităţii;  

3. dreptul să aplice propriile reguli de organizare a procedurii de mediere, cu 

respectarea dispoziţiilor stipulate de Legea cu privire la mediere; 

4. alte drepturi prevăzute de legislaţie sau de contractul de mediere.  

 

Obligaţiile mediatorului: 

a) să asigure respectarea principiilor medierii;  

b) să se abţină de la mediere în cazul unor incompatibilităţi prevăzute de art. 34 

al Legii cu privire la Mediere sau în alte cazuri prevăzute de legislaţie;  

c) să informeze părţile cu privire la procesul de mediere, la scopul şi efectele 

acesteia;  

d) să dirijeze procesul de mediere în mod neutru şi imparţial;  

e) să depună toată diligenţa pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc 

convenabil într-un termen rezonabil;  
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f) în cazul în care medierea s-a soldat cu un acord de împăcare, să depună toată 

diligenţa pentru a nu admite ca acesta să conţină clauze contrare legii sau 

bunelor moravuri;  

g) să restituie documentele ce i-au fost încredinţate de părţi în cadrul procedurii 

de mediere;  

h) să nu admită săvîrşirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probităţii 

profesionale sau bunelor moravuri;  

i) să respecte normele deontologice;  

j) alte obligaţii prevăzute de legislaţie.  

 

Mediatorul poartă răspundere civilă, în condiţiile legii, pentru cauzarea de 

prejudicii prin încălcarea obligaţiilor sale. În afară de aceasta, mediatorul este ţinut 

să respecte Codul deontologic al mediatorului, iar, în caz de nerespectare a lui, îi 

pot fi aplicate sancţiuni, aplicate la propunerea Consiliului de mediere prin ordinul 

ministrului justiţiei. Sancţiunile sunt: 

1) avertisment; 

2) mustrare sau mustrare aspră; 

3) suspendarea exercitării activităţii de mediator pentru o durată de la o lună la 

6 luni;  

4) retragerea împuternicirilor pentru exercitarea activităţii de mediator. 

 

 

 

 

4. Formarea mediatorilor 

 

 

4.1. Instruirea iniţială 

 

 

Deţinerea certificatului de pregătire iniţială a mediatorilor este una dintre 

condiţiile obligatorii prevăzute de lege pentru ca o persoană să devină mediator ce 

exercită activitatea în mod profesionist. Astfel, pregătirea profesională iniţială are 
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drept scop instruirea persoanelor în domeniul soluţionării conflictelor prin metode 

alternative în conformitate cu programul de studii aprobat de către Consiliul de 

mediere. În urma acestei pregătiri persoanele dobîndesc calitatea de mediator 

atestat odată cu susţinerea examenului de atestare în vederea desfăşurării activităţii 

de mediere.  

Activitatea pe piaţa de servicii în domeniul pregătirii iniţiale/continue este 

una foarte restrictivă. Conform Legii cu privire la mediere art. 14, pregătirea 

continuă urmează a fi asigurată de către instituţiile superioare de învăţământ şi de 

către Institutul Naţional al Justiţiei. Totodată, conform art. 23 al aceleiaşi Legi, 

Consiliul de mediere elaborează  proiecte de standarde şi de programe-cadru  

pentru pregătirea continuă şi verifică modul de organizare şi desfăşurare a 

cursurilor de mediere, precum şi modul de respectare a standardelor de pregătire 

continuă. Cursurile de pregătire iniţială au fost organizate de către Institutul 

Naţional de Justiţie şi Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele 

RM. Această prevedere  îngrădeşte posibilitatea altor formatori de a dezvolta acest 

domeniu de instruire prin pregătirea trainerilor, unui curriculum diversificat, 

programelor practice, materialelor informative şi didactice, etc. O asemenea 

prevedere ar impulsiona dezvoltarea acestui domeniu şi ar ridica nivelul de 

profesionalism prin crearea unui spaţiu de concurenţă între prestatorii de servicii de 

instruire. Mai mult ca atât, în procesul monitorizării s-a făcut observată o absenţă 

de interes din partea instituţiilor superioare de învăţământ de a organiza cursuri de 

pregătire iniţială/continuă pentru mediatori.  

 

 Instruirea continuă 

 

Cît priveşte organizarea pregătirii continue, deşi Legea cu privire la mediere 

prevede garanţii minime pentru a asigura desfăşurarea acesteia, nu au fost 

identificate evenimente privind organizarea vreunui curs de pregătire continuă a 

mediatorilor din momentul intrării în vigoare a Legii, concluzie efectuată în baza 
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răspunsurilor din chestionarele adresate mediatorilor. Din aceste considerente este 

evident necesar de a perfecţiona reglementările privind instruirea continuă.   

În contextul standardelor de instruire există opinii că aptitudinile 

mediatorului sunt mai mult determinate de personalitatea sa decît de instruirea pe 

care a efectuat-o. În Austria şi Italia Ministerul Justiţiei este autoritatea competentă 

de a ţine lista instituţiilor de training şi cursuri în domeniul medierii în cauzele 

civile, care trebuie să corespundă unor anumite criterii. La nivel internaţional şi 

european este recunoscută necesitatea instruirii specializate fiind aplicate standarde 

diferite de training. 

Prin eficientizarea activităţii Institutului Naţional al Justiţiei în formarea de 

formatori (traineri naţionali) în domeniul medierii şi instruirea iniţială obligatorie 

(a celei subvenţionate de stat); instituirea sistemului de acreditare, în baza unor 

criterii clare, a instituţiilor cu drept de formare iniţială şi continuă în domeniul 

medierii (lista instituţiilor acreditate, publicată on-line); recunoaşterea dreptului 

instituţiilor de mediere de a efectua instruirea continuă pentru mediatori, inclusiv 

instruirea specializată în materie comercială, familială, penală etc., s-ar putea 

ajunge la o lărgire a bazei de instruire şi formare continuă a mediatorilor. 

 

 

 

 

5.  Organizarea şi funcţionarea mediatorilor.  

 

5.1. Consiliul de mediere 

 

În vederea organizării şi coordonării activităţii mediatorilor, pe lîngă 

Ministerul Justiţiei se înfiinţează Consiliul de mediere. În conformitate cu alin. (2) 

art. 21 al legii nr.134, Consiliul de mediere este compus din 9 membri desemnaţi 

prin ordinul ministrului justiţiei, în baza rezultatelor concursului public organizat 

de Ministerul Justiţiei. Cel puţin 7 membri ai Consiliului de mediere trebuie să fie 
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din rîndul mediatorilor sau să facă parte din corpul ştiinţifico-didactic ori din 

cadrul unor organizaţii necomerciale.  

Consiliul îşi realizează activitatea întrunindu-se în şedinţe în cadrul cărora 

adoptă hotărîri. Consiliul de mediere adoptă hotărîri cu majoritatea simplă a 

voturilor membrilor săi. Membrii care fac opinie separată au dreptul să o anexeze 

în scris la hotărîrea Consiliului. Consiliul de mediere poate invita la şedinţele sale 

persoane care nu sunt membri ai acestuia. Atribuţiile Consiliului de mediere sunt 

prevăzute de art. 23 din Legea nr. 134. 

În vederea executării prevederilor din Legea nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 

cu privire la mediere şi în scopul stabilirii atribuţiilor, organizării şi funcţionării 

sale, prin Hotărîrea nr. 1 din 16 iunie 2008 Consiliul a aprobat Regulamentul 

Consiliului de mediere.  

Practica statelor care au avansat în implementarea sistemului de aplicare a 

metodelor alternative de soluţionare a litigiilor (SAL - traducerea în limba română 

a acronimului ADR în limba engleză (alternative dispute resolution), utilizată în 

documentele de politici ale UE) confirmă necesitatea unor eforturi conjugate ale 

tuturor actorilor cheie din sectorul justiţiei, totuşi unor instituţii le revin funcţii 

principale de promovare, reglementare şi administrare a acestui sector. 

În majoritatea statelor Europene ministerele de justiţie sunt autorităţile 

responsabile de elaborarea şi implementarea politicilor SAL. În 2001 Guvernul 

Portugaliei a creat în cadrul Ministerului de Justiţie un departament (cabinet) 

dedicat exclusiv SAL („GRAL‟) 

Cît priveşte delegarea unor atribuţii de reglementare şi control către alte 

instituţii, practica internaţională la acest capitol este foarte diferită atît în ceea ce 

priveşte statutul instituţiilor publice şi/sau private cu competenţă specială în 

domeniul SAL, cît şi privitor la funcţiile atribuite acestor structuri de administrare 

a sectorului alternativ în general şi a medierii, în particular. 

În Franţa, spre exemplu, unde practicile de mediere a cauzelor civile au fost 

legiferate încă în 1996, nu există vreo instituţie specială care s-ar preocupa de 

reglementarea medierii şi a mediatorilor, în schimb sectorul asociativ al 
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practicienilor în mediere este activ în promovarea calităţii serviciilor profesioniste 

de mediere. O astfel de instituţie nu a fost creată în Italia unde Ministerul Justiţiei 

are atribuţii privind ţinerea registrului prestatorilor de servii de mediere şi a 

instituţiilor ce organizează cursuri de formare profesională în domeniul medierii. 

La fel, legea  Lituaniei nu prevede crearea unei structuri speciale de reglementare a 

medierii. 

Unele state Europene precum Austria şi Belgia instituie consilii 

naţionale/comisii naţionale de mediere, similare Consiliului de mediere în RM, cu 

competenţă de asistenţă şi consiliere a Ministerului Justiţiei/Consiliului de Stat în 

domeniul dezvoltării şi aplicării medierii. 

  Alte ţări precum România, Rusia, Kazahstan recunosc drept parteneri de 

reglementare organele de autoadministrare profesională a mediatorilor - instituţii 

autonome care au drept scop dezvoltarea şi reglementarea profesiei de mediator. 

  Pentru Statele Unite ale Americii este caracteristic înfiinţarea unor oficii în 

cadrul consiliilor judiciare statale, pe lîngă Curţile Supreme, precum şi în cadrul 

curţilor, care elaborează şi implementează politicile ce ţin de soluţionarea 

alternativă a disputelor ce fac obiectul cauzelor transmise spre soluţionare 

instanţelor de judecată, stabilesc criteriile şi condiţiile de antrenare a 

profesioniştilor în această activitate. Astfel de oficii funcţionează şi in cadrul 

structurilor administraţiei de stat. Instituirea competenţei instituţiilor din cadrul 

sistemului judecătoresc de a administra scheme SAL în cadrul procedurii civile 

este caracteristică pentru Slovenia şi  Belorus. 

  Programul de guvernare ” Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 

Bunăstare” 2010-2014, la capitolul dezvoltarea măsurilor alternative de 

soluţionare a conflictelor instituie prioritatea modificării statutului Consiliul de 

mediere în vederea eficientizării activităţii acestuia şi ridicării gradului de 

implicare a Consiliului în acţiuni de dezvoltare şi promovare a profesiei. În acest 

context este necesar de a modifica/consolida statutul Consiliul de mediere care ar 

trebui să devină unul dintre cei mai importanţi actori responsabil de promovarea şi 

implementarea Legii cu privire la mediere, astfel încât atribuţiile Consiliului să nu 
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se limiteze doar la reglementarea activităţii profesionale de mediator, dar să 

includă şi activităţi de elaborare şi realizare de politici. 

 

5.2. Formele de organizare a activităţii de mediator. 

 

 Conform art. 16 al Legii cu privire la mediere, mediatorul atestat îşi poate 

desfăşura activitatea doar prin birou individual (persoană fizică) sau prin birou 

asociat de mediatori (persoană juridică), înregistrate la Consiliul de mediere.  

În biroul individual al mediatorului îşi exercită profesia un singur mediator 

atestat (fondatorul biroului). Biroul individual al mediatorului funcţionează şi se 

prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică.  

Biroul asociat de mediatori poate fi fondat de doi sau mai mulţi mediatori 

atestaţi (fondatori ai biroului), care îşi exercită profesia de sine stătător. Biroul 

asociat de mediatori este persoană juridică.   

Mediatorul sau mediatorii asociaţi pot angaja sau contracta traducători, 

jurişti, alt personal de specialitate sau de serviciu. Regulamentul cu privire la 

înregistrarea birourilor mediatorilor se aprobă de către Consiliul de mediere.  

Aceste prevederi nu se aplică avocaţilor şi notarilor care au dobîndit 

calitatea de mediatori atestaţi şi care intenţionează să desfăşoare activitate 

profesionistă de mediator în cadrul exercitării profesiei lor.  

  Regulamentul cu privire la înregistrarea birourilor mediatorilor (elaborat în 

conformitate cu art. 16 alin. 8) – reglementează procedura de înregistrare a 

birourilor care reprezintă unica formă de organizare a activităţii mediatorilor. 

Totodată, acesta conţine modelul de cerere de înregistrare a birourilor individuale 

şi asociate de mediatori.  

  Prezentul act are un grad slab de aplicativitate conform datelor cu privire la 

înregistrarea birourilor de mediatori: din 288 mediatori atestaţi doar 12 birouri 

individuale şi 2 birouri asociate sunt înregistrate la moment. 33% dintre mediatorii 

respondenţi au stabilit că activitatea de mediere este /va fi complementară la o altă 

activitate.  
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Aceste prevederi ale Legii cu privire la mediere fac dificilă perceperea 

legalităţii activităţii de mediere desfăşurate sub egida unor organizaţii (persoane 

juridice) care administrează serviciile de mediere prestate de mediatori (persoane 

fizice). Astfel de organizaţii sunt identificate drept instituţii/centre de mediere în 

majoritatea statelor care au adoptat legi speciale cu privire la mediere. Operarea 

unor modificări la acest capitol în Legea nr. 134 este necesară, avînd în vedere că 

instituţii de mediere deja există şi în Republica Moldova (lista arbitrilor şi 

mediatorilor a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de 

Comerţ şi Industrie) sau trebuie instituite (Comisia de mediere din cadrul Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală).  

 

 

 

6. Procedura de mediere 

 

 

Cît despre procedura de mediere, ea este descrisă în Capitolul V din Lege. 

Medierea poate fi solicitată de către oricare dintre părţi, cu acordul părţilor, şi de 

către instanţa judecătorească sau, după caz, de organul de urmărire penală.  

În cazul în care una dintre părţi a propus lansarea procedurii de mediere, iar 

acceptul din partea celeilalte părţi nu a parvenit într-un termen de 15 zile, se 

consideră că medierea nu a fost acceptată. Medierea poate fi solicitată repetat în 

modul prevăzut de lege pentru iniţierea medierii.  

În cazul în care părţile acceptă medierea, ele vor încheia un contract de 

mediere. Contractul de mediere se încheie în scris între mediator, pe de o parte, şi 

părţile aflate în conflict, pe de altă parte, după prezentarea acestora din urmă 

împreună la mediator sau după acceptarea medierii de către cealaltă parte.  

Contractul de mediere va cuprinde: identitatea părţilor aflate în conflict şi, 

după caz, a reprezentanţilor lor; obiectul conflictului mediat; angajamentul părţilor 

de a achita onorariu mediatorului, precum şi cuantumul sau modul de calcul al 

acestuia. 
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Procedura medierii începe la data în care părţile aflate în conflict încheie 

contractul de mediere. Cursul termenelor de prescripţie se suspendă pe durata 

desfăşurării medierii, de la data încheierii contractului de mediere.  

    

Desfăşurarea medierii: 

După cum am menţionat anterior, propunerea medierii poate surveni din mai 

multe direcţii. 

 

6.1. Pînă la intentarea procesului. 

 

În cazul cînd medierea este propusă anterior adresării în instanţa de judecată, 

procedura este una simplă.  În primul rînd, se va suspenda termenul de prescripţie a 

dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii, pe durata desfăşurării 

procedurilor de mediere, de la data semnării acordului de mediere si pînă la data 

întocmirii procesului verbal de încheiere a medierii. Autentificarea acordului la 

notar este opţională, legea necondiţionînd existenţa acordului nici măcar de forma 

scrisă, fiind suficientă înţelegerea verbală a părţilor. 

Părţile pot să se prezinte cu acordul de mediere în faţa unui notar. Notarul, 

după ce va efectua controlul de legalitate, va proceda la autentificarea acordului, în 

acest sens urmînd să emită încheierea de declarare ca autentic a acordului de 

mediere.  

Părţile se prezintă în mod obligatoriu cu acordul la notar, sub sancţiunea 

nulităţii absolute, daca legea impune asta (ex. se vizează transferul dreptului de 

proprietate asupra unor bunuri imobile). 

 

6.2. După intentarea procesului 

 

În cazul în care există cerere de chemare în judecată şi a fost primită spre 

examinare, în faza de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare, judecătorul va 

fi obligat de a oferi părţilor calea alternativă de rezolvare a pricinii. Acest fapt este 

prevăzut de articolul 185 alin. (1) litera d) CPC. În acelaşi timp, judecătorul 
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stabileşte termenul de judecare a pricinii, termen care poate fi modificat la cererea 

ambelor părţi. În cazul dat, conform art. 191 alin. (1), litera b) CPC judecătorul va 

amîna şedinţa, acordînd părţilor un termen pentru încheierea tranzacţiei, pe calea 

medierii.  

În faza de dezbateri judiciare, după trecerea la etapa judecării pricinii în 

fond, preşedintele şedinţei clarifică dacă reclamantul îşi susţine pretenţiile, dacă 

pîrîtul recunoaşte pretenţiile reclamantului şi dacă părţile sînt de acord să încheie 

procesul cu o tranzacţie de împăcare. Judecătorul este obligat sa le explice părţilor 

dreptul lor de a-şi rezolva litigiul prin încheierea tranzacţiei, cît şi efectele acestui 

act, însa nu este în drept să se pronunţe asupra soluţiei care ar putea fi luată în 

cazul lipsei tranzacţiei de împăcare. În cazul în care părţile au convenit asupra 

încheierii tranzacţiei, instanţa judecătorească dispune încetarea procesului în 

condiţiile art. 265 şi art. 266 din CPC. Pentru a înceta procesul judiciar, tranzacţia 

trebuie să fie încuviinţată de instanţa de judecată în ordinea stabilită de art. 60 şi 

art. 212 CPC, adică se cere ca acordul încheiat să corespundă tuturor condiţiilor de 

valabilitate prevăzute de legislaţia civilă pentru încheierea actelor juridice, să nu 

încalce drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, interesele 

societăţii şi ale statului. 

Medierea se întemeiază pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către 

mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere. 

Medierea are loc la sediul mediatorului sau în alt loc convenit cu părţile.  

Medierea încetează:  

a) prin convenirea asupra unui acord între părţi;  

b) prin constatarea de către mediator că părţile nu pot ajunge la un acord;  

c) prin renunţarea la mediere;  

d) dacă una dintre părţi, persoană fizică, a decedat sau, ca persoană juridică, a 

fost lichidată.  

Mediatorul va putea constata că părţile nu pot ajunge la un acord în cazul în 

care conflictul mediat nu se soluţionează în cel mult 3 luni de la data acceptării 

medierii, iar părţile nu solicită continuarea procedurii de mediere.  
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În cazul intentării unui proces de judecată în legătură cu conflictul supus 

medierii, la încetarea procedurii de mediere, mediatorul va informa, printr-un 

raport scris, instanţa de judecată, părţile sau, după caz, organele de urmărire penală 

şi alte autorităţi interesate dacă părţile au ajuns sau nu la un acord.  

Dacă, în urma procedurii de mediere, părţile acceptă condiţiile formulate, ele 

semnează un acord de împăcare, care se contrasemnează de către mediator. 

Acordul de împăcare va include angajamentele asumate de părţi şi poate fi afectat 

de termene şi condiţii.  

În cazul neexecutării de către una dintre părţi a obligaţiilor asumate prin 

acordul de împăcare, cealaltă parte este în drept să se adreseze în instanţă cu o 

cerere prin care va solicita executarea silită în modul prevăzut de legislaţie.  

Acordul de împăcare este executoriu, în condiţiile legii civile, de la data 

indicată în el, iar în lipsa unui termen expres de executare – la expirarea termenului 

de 15 zile de la data semnării lui sau în conformitate cu prevederile legale exprese.  

Mediatorul nu are putere de decizie în privinţa conţinutului înţelegerii asupra 

căreia vor conveni părţile. Acordul de împăcare nu va conţine prevederi care aduc 

atingere legii, ordinii publice sau bunelor moravuri. Mediatorul poate să verifice 

îndeplinirea acestei condiţii, fiind în drept să solicite avizul unui specialist, fără a 

dezvălui identitatea părţilor. Acordul de împăcare poate fi autentificat de notar sau 

de o altă autoritate competentă, potrivit legii. 

Teoria şi practica de reglementare a medierii civile şi comerciale în alte state 

relevă că procesul medierii se bazează pe cîteva elemente esenţiale, a căror 

reglementare prin lege este necesară: clauza (acordul) părţilor privind medierea 

care pune începutul procesului, contractul părţilor cu mediatorul, principiile 

procesului de mediere, acordul (tranzacţia) de împăcare a părţilor şi executarea 

acestuia din urmă.  

  Efectele clauzei de mediere/conciliere: Eficienţa procesului de mediere 

depinde de modul în care prin lege este respectată şi executată voinţa părţilor de a 

încerca soluţionarea prejudiciară sau prearbitrală a litigiului. În acest scop, în legile  

mai multor state au fost transpuse prevederile art. 13 din Legea Model UNCITRAL 
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privind Concilierea Internaţională Comercială. Astfel de norme se conţin inclusiv 

în legile Lituaniei,  Rusiei. 

  Flexibilitatea şi echitatea procesului de mediere/conciliere: Însăşi definiţia 

medierii drept ”un proces” şi nu o procedură impune selectarea atentă a 

elementelor acestui proces care într-adevăr necesită de a fi reglementate prin lege. 

Flexibilitatea maximă a reglementărilor ce ţin de proces este absolut necesară 

pentru a lăsa loc pentru părţi şi mediatori de a selecta stilul cel mai potrivit al 

procesului pentru cazul mediat (facilitare, transformare, evaluare etc.). Nu 

întâmplător, în multe state legile adoptate fac referinţă doar la principiile 

fundamentale ale procesului de mediere, nu şi la procesul în sine. Legea Austriei, 

spre exemplu, nu conţine dispoziţii referitor la procesul medierii, în Franţa 

elementele procesului de mediere sau conciliere sunt înglobate în normele Codului 

de procedură civilă, legea Lituaniei conţine doar dispoziţii privind principiile 

procesului de mediere. 

Executarea acordului de împăcare: Practica unanim recunoscută este că 

acordul de împăcare are efectul juridic al unui contract între părţi, ceea ce 

determină anumite căi de efectuare a executării silite a acestui act. În cazul 

acordurilor semnate în cadrul unui proces de judecată procedura de omologare ţine 

de proces. Cît priveşte omologarea prin judecată a acordului de împăcare încheiat 

asupra unui litigiu care nu se află pe rol în instanţă, la nivel internaţional este 

vizibilă tendinţa de a prevedea proceduri speciale pentru omologarea acestor 

acorduri în instanţa de judecată (Canada, pentru litigii comerciale, Franţa, 

Portugalia, Lituania, Suedia, Germania (de rând cu posibilitatea   de aplicare a 

formulei executorii de către notari).  


