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Data: 20 iunie 2013 

Ședința nr. 4 

Locul desfășurării: Sala mare de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Dna Sabina CERBU 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Monitorizarea modului de implementare al acțiunilor din Planul de Acțiuni:  

- 5.1.2.p.1 - Elaborarea unor studii privind funcţionarea instituţiei medierii  în domenii specifice (litigii 

familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind protecţia 

consumatorului) şi oportunitatea dezvoltării unui sistem de mediere comunitară şi a instituţiei 

arbitrajului; 

Raportor: Ministerul Justiţiei (Sabina Cerbu) 

Intervenţie: CEDR (Centrul Internaţional de Soluţionare a Litigiilor - Londra) 

 

- 5.1.2.p.2 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind funcționarea instituţiei 

medierii în domenii specifice (litigii familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios 

administrativ, privind protecţia consumatorului); 

Raportor: Ministerul Justiţiei (Diana Cucer) 

 

2. Discuții. 

 

3. Cu privire la raportarea intermediară a realizării acţiunilor din Planul de acţiuni pentru 

Pilonul V. 

Intervenţie: Natalia CRISTIAN 

 

4. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 

precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 11 membri cu drept de vot au fost prezenţi 9 membri 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

Subiectul 1. Monitorizarea modului de implementare al acțiunilor din Planul de Acțiuni. 

 

- 5.1.2. p. 1 – Elaborarea unor studii privind funcţionarea instituţiei medierii  în domenii specifice 

(litigii familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind protecţia 

consumatorului) şi oportunitatea dezvoltării unui sistem de mediere comunitară şi a instituţiei 

arbitrajului; 

 

Sabina CERBU: 

A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului V, prezentînd 

 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                               

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Rolul justiției în dezvoltarea economică” 
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subiectele pe ordinea de zi. Partenerii noștri de la Centrul de Soluționare a Litigiilor, vor face o 

prezentare a conceptului de mediere a litigiilor comerciale în istanțele de judecată a Republicii 

Moldova.  

Cu privire la acest concept s-a discutat și în cadrul ședințelor anterioare. Acest concept cade sub 

incidența unei acțiuni din Pilonul V. Acest proiect urmărește să atingă cîteva rezultate, și anume, 

perfecționarea cadrului legal în ceea ce privește medierea, arbitrajul, de asemenea perfecționarea 

cadrului legal în materie comercială, recunoașterea și executarea hotărîrilor arbitrale străine,  

consolidarea cunoștințelor și instruirea unui grup de mediatori și consolidarea cunoștințelor 

judecătorilor în materia medierii și arbitrajului. Acesta este scopul proiectului, iar acum se oferă cuvînt 

domnului Ranse HOWELL pentru prezentarea conceptului de mediere a litigiilor comerciale în 

istanțele de judecată a Republicii Moldova. 

 

Ranse HOWELL: 

În procesul de reformă al sectorului justiției sunt mai multe aspecte care necesită a fi îmbunătățite prin 

inițierea discuțiilor, sugerarea de idei. Ca elemente cheie ale proiectului sunt îmbunătățirea bazelor 

legislative, suportul în dezvoltarea capacității instituționale, comunicarea și sensibilizarea opiniei 

publice. 

Prezentul raport a fost elaborat ca parte a unui proiect finanţat de către Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru oferirea asistenţei la Reforma Sectorului Justiţiei din 

Republica Moldova, în mod special prin consolidarea sistemului de soluţionare alternativă a litigiilor 

(SAL) din Republica Moldova şi promovarea utilizării acestuia, în special în comunitatea de afaceri. 

Scopul acestui raport constă în elaborarea recomandărilor pentru structura optimă de mediere a litigiilor 

comerciale în instanţele de judecată din Republica Moldova, inclusiv elaborarea unui program pilot 

pentru o schemă de pe lângă instanţele de judecată. 

Medierea din Republica Moldova are mulţi susţinători de nivel înalt, inclusiv fiind puternic susţinută 

atît de actualul Ministru al Justiţiei cît şi de către Preşedintele Republicii Moldova.  

Unul dintre şapte piloni ai Strategiei este rolul justiţiei în dezvoltarea economică, în cadrul căruia mai 

multe măsuri sunt luate în consideraţie în vederea îmbunătățirii eficienţei sectorului judiciar şi astfel 

influenţând creşterea economică. O astfel de măsură este 

destinată consolidării sistemului SAL în Republica Moldova şi promovării utilizării acestuia, în special 

în comunitatea de afaceri. 

Implementarea sistemelor ADR, în mod special medierea, apare ca o prioritate pentru creşterea 

accesului la justiţie, majorarea încrederii în sistemul justiției, diminuarea dependenţei de instanţele de 

judecată şi promovarea activă a investiţiilor străine directe. 

Cu toate acestea, pentru ca ADR să prospere, este esenţial ca acesta să funcţioneze într-un mediu 

propice legal și comercial. 

 

Cadrul legislativ. 

În prezent, Republica Moldova are o lege nr. 134 din 14.06.2007 privind medierea, însă în timpul 

Mesei Rotunde privind Medierea, a existat un consens general precum că această lege nu este eficientă. 

În timpul unei discuţii, un fost judecător de la Judecătoria Comercială (Curtea Economică) a proclamat 

că în cei patru ani de la introducerea legii medierii iniţiale ”nu am văzut nici un caz care să treacă prin 

mediere”, iar scopul legii privind medierea nu a fost realizat. 

În mod evident, cei din cadrul Ministerului Justiţiei care au elaborat legea au ținut cont de legile privind 

medierea şi practica din alte jurisdicţii similare de drept civil, şi ca rezultat, legislaţia propusă, în 

general, pare să fie bună și consecventă cu normele internaţionale. Deşi, întru evitarea dubiilor, nu 

facem nici-un comentariu privind Capitolul 7 din proiectul de lege, care se referă la medierea în 

cazurile penale şi, prin urmare, depășește domeniului de aplicare a acestui proiect. 

Proiectul Legii privind medierea cuprinde multe articole, care sunt utilizate în cele mai bune practici 

din lume și care trebuie să ofere o bază solidă pentru ca medierea să crească în Republica Moldova. 

Proiectul de lege în mod specific abordează probleme cum ar fi reglementarea şi organizarea medierii şi 

formarea mediatorilor. 

CEDR are mai multe comentarii imediate pe ambele domenii. Conform Capitolului 2 al proiectului de 
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 lege, Consiliul de Mediere devine instituţia centrală pentru promovarea, organizarea şi administrarea 

medierii în cadrul jurisdicției. Proiectul de lege oferă detalii cu privire la şapte membri ai Consiliului, şi 

 precizează că un secretariat tehnic poate fi creat, însă în caz contrar, nu menționează nimic despre 

metodologia în care Consiliul urmează să se ocupe de activitatea sa şi, în special, nivelul infrastructurii 

de suport care poate fi necesară. 

Pentru cimentarea rolului său de organizaţie pilot pentru elaborarea medierii până la cultura juridică şi 

de afaceri din Republica Moldova, se recomandă în mod special ca Consiliul să aibă o voce cheie în 

timpul reuniunilor inter-departamentale în ceea ce priveşte varietatea de abordări care urmează să fie 

adoptate în procesul de implementare politicilor aferente medierii. 

Recomandare: Revizuirea capacității Consiliului de Mediere de îndeplinire a rolului prevăzut în 

proiectul legii privind medierea. 

Deşi în mare parte funcţionează într-un context juridic, instruirea eficientă în domeniul medierii 

necesită o abordare foarte diferită de educaţie juridică – normele de mediere pot fi învăţate într-un 

format formal de clasă, însă provocarea cheie de dezvoltare a aptitudinilor profesionale "soft", precum 

comunicarea, interogarea, ascultarea şi ghidarea negocierii pot fi dezvoltate prin formarea 

competenţelor, care are un element foarte puternic de practicare, feedback şi îndrumare (adică a învăţa 

exersând, nu a învăţa doar ascultând ce ți se spune). 

Dificultatea privind încrederea într-o nouă lege privind medierea sau amendamentele la legislaţia 

actuală constă în faptul că este necesar timp pentru a naviga prin procesul de promulgare. O tracţiune 

mai mare poate fi atinsă în cazul în care programul de pe lângă instanţele de judecată urmează să fie 

accesat prin amendamente la Codul de Procedură Civilă. 

Acest amendament ar facilita introducerea medierii în baza instanţelor de judecată pentru oferirea 

judecătorilor unui mecanism eficient pentru transmiterea efectivă a cazurilor, permiterea promovării 

medierii prin comunicarea cu părţile, şi reglementarea rolului şi statutului mediatorului.  

Orice modificări a CPC referitoare la implementarea unui sistem pe lângă instanțele de judecată trebuie 

fie lăsate până după implementarea sistemului pilot, din motiv că nu va exista infrastructură suficientă 

pentru extinderea acestuia la toate instanţele de judecată în special la prima etapă. Cu toate acestea, 

poate fi necesar ca Ministerul Justiţiei sau Consiliul Superior al Magistraturii să emită un decret privind 

organizarea unui sistem pilot în instanţele de judecată desemnate din motiv că sistemul pilot ar trebui să 

fie corelat cu reglementările existente.  

Recomandare: Trebuie să fie examinat mecanismul de trimitere/referire spre mediere din CPC pentru 

judecători. 

Recomandare: Trebuie să fie analizate toate condiţiile necesare în care sistemul pilot va activa. 

Pentru instanţele de judecată, medierea poate reduce substanţial poverile aferente volumului de cazuri 

pe rol, îmbunătăţirea ratelor de eliberare de sub învinuire, şi ameliorarea eficienţei administrării 

justiţiei; acest lucru poate permite statului să eficientizeze costurile administrative din sectorul justiţiei. 

Motivul cheie pentru dificultatea recurentă de majorare a cererii pentru serviciile de mediere constă în 

faptul că o iniţiativă se confruntă cu două provocări: 

1. În primul rând, există necesitatea educării audienţei sale cheie în ceea ce are de oferit – acest lucru 

înseamnă adesea explicarea conceptului de mediere, subliniind beneficiile acesteia şi demonstrarea 

modului în care aceasta funcţionează; 

2. Cu toate acestea, acest lucru de ridicare a gradului de conştientizare nu generează nici o iniţiere 

semnificativă de servicii, şi o campanie de vânzări mai bine direcţionată, prin urmare, este necesară, în 

general, pentru a convinge părţile şi consilierii acestora să cumpere o soluţie de mediere pentru orice 

litigiu în parte. 

Conştientizarea medierii pentru judecătorii ar putea fi adoptată prin intermediul formării lor 

profesionale continue la Institutul Naţional de Justiţie, şi încorporată în curriculum-ul iniţial pentru 

programele de instruire pentru judecători. 

Mesajele cheie care urmează să fie livrate sistemului judiciar se referă la avantajele sociale în ansamblu 

ale proceselor. Acestea pot fi completate cu beneficii suplimentare de interes mai personal pentru 

sistemul judiciar – în special, utilizarea medierii poate duce la o reducere a volumului de muncă a 

instanţei de judecată, îmbunătăţind astfel eficienţa şi permiţând soluționarea mai multor cazuri în mai 

puţin timp. 
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Recomandare: Conştientizarea medierii urmează să fie parte componentă a formării profesionale 

continue a judecătorilor care participă la proces şi a curriculumului pentru judecătorii stagiari.  

În multe jurisdicţii, medierea poate fi văzută ca o ameninţare pentru rolul avocaților în procesul de 

judecată. Motivarea avocaților să încurajeze clienţii săi spre mediere şi nu blocarea trimiterilor la 

programul de mediere este un lucru esenţial pentru succesul oricărui program/pilot. 

Avocații pot avea un efect multiplicator – în cazul în care o singură firmă de avocatură poate fi 

convinsă să informeze toţi clienţii săi cheie din cazuri privind litigiile despre mediere, apoi un număr 

mai mare de organizaţii poate fi atins mult mai rapid decât dacă acestea ar fi abordate individual. 

Mesajul-cheie pentru a fi livrat avocaților este că procesul este benefic pentru clienţii lor.  

Avocații trebuie să fie reasiguraţi că introducere tehnicilor mai noi, mai rapide şi cu costuri mai mici de 

soluţionare a litigiilor nu va pune în pericol propriile lor interese comerciale. Prin urmare, un mesaj 

cheie suplimentar pentru avocați este faptul că, medierea poate de fapt oferi o oportunitate pentru o 

afacere mai mare prin creşterea satisfacţiei clientului şi încrederea în abilităţile avocaților de obţinere a 

sluţiilor eficiente din punct de vedere al costurilor pentru litigiile în care sunt implicați, și nu reprezintă 

un pericol pentru viitoarele sale venituri. 

Recomandare: O campanie intensivă de ridicare a gradului de conştientizare a avocaților despre 

beneficiile medierii pentru ei şi pentru clienţii acestora trebuie să fie întreprinsă, menţionând suportul 

campionilor de profil înalt din comunitatea juridică. 

În prezent, deşi un serviciu de mediere este oferit de câteva instituţii, cum ar fi Camera de Comerţ şi 

Industrie, puţine au fost întreprinse. Feedback-ul din partea reprezentanţilor comunităţii de afaceri la 

Camera Americană de Comerţ constă în faptul că lipsa conştientizării este un factor important. Prin 

urmare, este recomandabilă o campanie semnificativă de mobilizare pentru implicarea companiilor în 

acest proces. 

În timpul promovării medierii, mesajul-cheie pentru a fi livrat companiilor este că procesul aduce 

beneficii comerciale semnificative. În mod specific: 

- Utilizarea medierii poate duce la economii semnificative în ceea ce ţine de timpul necesar pentru 

rezolvarea litigiilor – o rezoluţie mai rapidă duce la reducerea incertitudinii şi, prin urmare, reduce 

riscul de afaceri. 

-  De asemenea, sunt posibile economii semnificative de costuri, nu doar reducând comisioanele legale, 

dar, de asemenea, prin evitarea timpului irosit al managementului cauzat de distragerea litigiilor pe 

termen lung. 

- Procesele mai puţin formale, de asemenea, oferă oportunităţi de menţinere a relaţiilor de afaceri 

individuale, care în caz contrar ar putea fi deteriorate în mod semnificativ de litigiile prelungite. 

- Pe termen lung, o utilizare sporită a medierii de către companii are potenţialul de îmbunătăţire a 

climatului de afaceri general, nu doar prin oferirea oportunităţilor pentru îmbunătăţirea dialogului şi 

soluţionării timpurii a litigiilor, dar şi prin eliberarea instanţelor, astfel încât acestea să-şi poată 

concentra resursele sale asupra câtorva probleme care necesită atenţia lor. 

- Diversitatea publicului corporativ înseamnă că este foarte dificil să le acceseze pe o bază reciprocă de 

la unul la unul. În consecinţă, este, în general, mai eficient din punct de vedere al costurilor în cadrul 

unei piețe interne de lucrat prin intermediul organizaţiilor „multiplicator”, precum Camerele de Comerţ 

şi alte asociaţii industriale. 

Recomandare: O campanie de mobilizare semnificativă pentru companii despre beneficiile medierii şi 

indicarea campionilor cheie ai sectorului cu suportul Camerelor de Comerţ şi Industrie Americane şi 

din Republica Moldova. 

Recomandare: O campanie de sensibilizare mai largă orientată spre publicul larg şi potenţialii 

participanţi la litigii ar trebui luată în consideraţie. 

Noua Lege propusă privind medierea prevede în mod clar dezvoltarea unui grup profesional 

corespunzător de mediatori certificaţi şi organizaţii de mediere în Republica Moldova. Astfel, o atenţie 

anumită trebuie să fie acordată nu doar naturii instruirii/formării, dar, de asemenea, întrebării privind 

modul în care formarea şi abilităţile mediatorilor care aspiră urmează să fie evaluate şi monitorizate. 

Mediatorilor care au fost calificaţi în cadrul sistemului precedent, li se recomandă să treacă cursul de 

dezvoltare profesională continuă (DPC) obligatoriu în aplicarea competenţelor lor. Adiţional, DPC ar 
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 trebui să fie obligatorie pentru mediatori calificaţi în baza sistemelor noi în proces de elaborare. În 

ambele cazuri, acest lucru nu ar asigura doar calitatea dar şi faptul că medierea este stabilită drept o 

profesie cu reputaţie în jurisdicţie. 

Consiliul de Mediere, de asemenea, ar trebui să promoveze dezvoltarea unui forum cu titlu de membru 

pentru mediatorii stabiliţi în scopul încurajării mentoratului acestora de mediatori pentru mediatorii noi 

acreditaţi şi, de asemenea, pentru crearea unei reţele de partajare a cunoştinţelor. 

Recomandare: A atenţie anumită trebuie să fie acordată standardizării unui curriculum de mediere în 

baza competenţelor interactive de formare; și standardizarea criteriilor de evaluare pentru formatorii în 

domeniul medierii. Dezvoltarea/formarea profesională continuă (DPC) să fie obligatorie pentru 

mediatorii calificaţi în conformitate cu toate sistemele de evaluare pentru contribuirea la crearea unei 

propuneri de calitate pentru mediatorii din Republica Moldova. 

 

Administrarea programului pilot. 

În scopul eficientizării programelor pilot propuse, va exista, de asemenea, o cerinţă de selectare şi 

dezvoltare a capacităţilor personalului care să administreze aceste programe. 

În general există două opţiuni privind modul în care programul de pe lângă instanţele de judecată pot fi 

administrate, în special, pentru asocierea personalului existent din cadrul instanțelor de judecată pentru 

a se ocupa de cazuri, sau să aibă un personal separat în cadrul unui sistem pilot de mediere de pe lângă 

instanțele de judecată. Avantajele şi dezavantajele relative fiecărei abordări sunt după cum urmează: 

- Personalul existent care se ocupă de toate cazurile; 

- Acest lucru ar centraliza procesul şi ar permite uşurarea schimbului de informaţii între instanţa de 

judecată şi sistemul pilot de mediere; 

- Personalul ar avea o largă înţelegere a proceselor şi astfel ar putea oferi un suport persoanelor 

implicate în litigii în cazul în care este necesar.  

Cu toate acestea, folosind acelaşi personal, s-ar putea reduce capacitatea schemei de mediere de 

dezvoltare a propriei identităţi şi culturi. Instanţa de judecată s-ar putea să nu fie la fel de flexibilă în ce 

privește încadrarea cu personal, şi ar putea deveni confuz pentru utilizatorii sistemului pilot de mediere, 

în cazul în care personalul este acelaşi care lucrează pentru instanţa de judecată. Acest lucru ar putea 

adăuga, de asemenea, o povară de lucru suplimentar pentru personalul existent, cât şi va cere acestora 

să fie instruiţi în domeniul gestionării unui proces cu care nu sunt familiarizaţi şi destul de diferit de 

gestionarea cazurilor prin sistemul judiciar obişnuit. Persoanele fizice responsabile de administrarea 

cazurilor trebuie să fie instruite în domeniul managementului cazurilor de mediere. 

 

Domeniul de aplicare și caracterul oportun al cazului. 

Întrebarea privind ce cazuri sunt oportune pentru mediere adesea cauzează o mare parte din discuţii. În 

acest caz, cu toate acestea, a existat un acord pe scară largă a tuturor participanţilor la atelierul de lucru 

precum că toate tipurile de cazuri comerciale identificate de studiul de diagnosticare ar fi potrivite 

pentru mediere. În timp ce alte tipuri de cazuri pot fi, de asemenea, potrivite pentru mediere (spre 

exemplu cauzele matrimoniale şi anumite cauze penale), acestea nu trebuie incluse în domeniul de 

aplicare al programului pilot propus. 

Recomandare: Programul de mediere în cadrul instanţei de judecată ar trebui să se concentreze doar 

pe cazuri de natură comercială. 

 

Relația cu instanțele de judecată. 

Unul din considerentele-cheie în orice program pilot de mediere de pe lângă instanţa de judecată constă 

în întrebarea de poziţionare şi relaţia acestuia cu sistemul judecătoresc.  

Unul dintre avantajele cheie ale unui sistem de trimitere din instanţa de judecată este că centrul ADR 

este perceput ca activând separat de instanța de judecată şi va avea mai multă flexibilitate în abordare şi 

funcţionare. Prin propria definiţie, medierile care vor fi referite la centru vor fi voluntare, adică părţile 

vor fi libere să decidă dacă doresc să accepte sau nu această posibilitate. Această separare poate, totuși, 

prezenta și o provocare prin faptul că ar putea exista reticenţă din partea unei părți de a face trimitere la 

un centru care este în afara instanţei de judecată. De asemenea, părţile tind să creadă că instanţa de 

judecată oferă o rezoluţie imparţială a litigiilor. Tot ce se află în afara acestui loc ar putea fi privit cu 

suspiciune. 
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Procesul sugerat de către CEDR ar permite părţilor să vină la procesul judecătoresc în termen de o lună 

de mediere. Judecătorul ar confirma cu părţile faptul că acordul de soluţionare reflectă rezultatul 

convenit şi ar garanta semnăturile lor. De fapt, judecătorul ulterior ar confirma acordul de soluţionare 

ca o decizie judiciară. 

Îngrijorările posibile care apar în cadrul acestei abordări ar putea fi că o astfel de întârziere ar putea fi 

problematică în ceea ce priveşte schimbarea părerii părţilor despre soluţie. Aceasta ar putea fi văzută ca 

majorând povara administrativă şi de timp asupra instanţelor de judecată şi a părţilor, având necesitatea 

de a organiza o altă şedinţă de audiere la care vor trebui să participe. 

O posibilitate utilizată într-un alt program de pe lângă instanţa de judecată ar fi să avem un Judecător al 

Medierii de gradă, care nu este programat să audieze cazurile, în timpul realizării medierilor. Părţile ar 

putea să se adreseze acestui judecător imediat după ce ajung la un acord pentru a-l transforma în decizie 

judecătorească. Alternativ, o altă abordare utilizată în Anglia şi Ţara Galilor este că decizia 

judecătorească este oferită doar la cererea avocaților și nici-o audiere nu este necesară pentru acestea. 

 

Nesoluționarea. 

Ar putea exista ocazii când cazurile nu se rezolvă, şi în aceste situaţii, e nevoie de un proces formal, 

prin care acestea sunt transmise înapoi în instanța de judecată şi suspendarea procedurii este anulată (în 

cazul în care a fost acordată). Acest proces trebuie să analizeze situația în care cazul ar reveni la 

judecătorul desemnat iniţial, precum şi o metodă potrivită de revenire în sistemul judiciar. 

De asemenea, trebuie să existe mecanisme pentru asigurarea faptului că judecătorul cărui i-a fost 

atribuit un caz care nu a fot soluționat în urma medierii nu primeşte nici o informaţie despre ceea ce a 

avut loc în cursul medierii. 

Recomandare: Următoarele trebuie să formeze structura vastă a procesului de mediere din programul 

de mediere al instanţelor de judecată din Republica Moldova:  

Părțile trebuie să aibă 60 zile de la referirea spre mediere pentru soluţionarea cazului. Acest lucru ar 

putea fi prelungit cu o luna mai mult cu acordul ambelor părţi. Ar trebui să existe o perioadă de 30 de 

zile de la invitaţia la mediere pentru părțile care au ajuns la un acord privind medierea. Dacă nu se 

ajunge la niciun acord de mediere în această perioadă, cazul trebuie reîntors în instanţa de judecată 

pentru a fi pus pe rol. Sesiunea de mediere trebuie să dureze 3-4 ore, însă nu ar trebui să existe nici o 

limită privind numărul de sesiuni, care ar trebui să fie lăsată la decizia mediatorului. Medierile vor avea 

loc în spaţiile special desemnate de către instanţa de judecată. Minimum 4 camere trebuie să fie 

disponibile pentru mediere. Un acord de mediere va trebui să fi întocmit, pe care părţile îl vor semna în 

ziua primei sesiuni de mediere. Pentru confirmarea soluţionării în mediere, trebuie stabilită o metodă 

simplă şi eficientă de transformare a soluţiilor în decizii judecătoreşti. 

 

Subiectul 2. Dicuții. 

 

Dumitru VISTERNICEN: 

Aș avea mai multe întrebări aici, și anume care sunt modalitățile care stau la baza perfecționării Legii 

cu privire la mediere, cum se promovează programul pilot la cadrul normativ existent din Republica 

Moldova și care este activitatea instanțelor de judecată în acest sens, avînd în vedere că instanțele de 

judecată se bazează pe CPC și CPP, Legea cu privire la mediere în vigoare, pentru că o astfel de 

modalitate care a fost înaintată astăzi, în Republica Moldova nu există. 

 

Zinaida GUȚU: 

Avînd în vedere că preluarea cazurior va fi voluntară, adică parțile vor participa voluntar la mediere, iar 

tranzacția de împăcare va fi conform art. 212 CPC, impedimente legale nu se prevăd și probabil nu 

există nici o contradicție care ar împiedica implementarea proiectului. 

 

Dumitru VISTERNICEAN: 

Cred că se lucrează în doua directii diferite, iar programul pilot diferă de conceptul nostru și cred că 

scopul propus nu este atins. 

 

Zinaida GUȚU: 
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Ca și membru al Consiliului de mediere, vreau să menționez că profesia de mediator încă nu este 

consolidată, ei sunt practic dispersați. Desemnarea mediatorilor prin concurs, va asigura participarea lor 

în acest organ, dar în momentul cînd se vor constitui atunci se vor modifica prevederile legale.  

Cred că trebuie de menționat faptul ca este o diferență între proiectul actual mare și anume se introduce 

în instituții o verigă de autoadministrare, care va asigura o eficiență referitor la consolidarea nu a 

solidarității profesiei de mediator, dar anume a respectării unor standarte. Instituția de mediere sau 

asociația, cînd va dori să capteze un mediator, sau cînd mediatorii vor alege sa adere la o asociație , aici 

va fi o verigă de mijloc care va asigura și calitatea și organizarea inițială a acestei profesii. Ulterior, 

este posibilă o asociere între diferite domenii a instituției medierii, ca cel cel comercial, familal, iar din 

acest considerent nu cred ca trebuie să existe o îngrijorare în acest sens, deoarece profesia de mediator 

este una deosebită și se aliniază la alte activități, nu este una independentă așa cum este avocatura sau 

notariatul. În concluzie, cred că trebuie să fim mai flexibili în a reglementa această profesie. 

 

Sabina CERBU: 

Ministerul Justiției este responsabil de promovarea proiectului de lege menționat, însă cu toate acestea 

vom lua în considerație comentariile făcute pe marginea acestui subiect, de asemenea, vom respecta 

termenii prevăzuți pentru realizarea acestei acțiuni, astfel încît să asigurăm eficacitatea în acest sens. În 

concluzie, vreau să menționez că sunt de acord cu ideea expusă că este corect ca întîi să existe un 

studiu, iar ulterior să se intervină cu modificari în legislație. 

 

Subiectul 3. - 5.1.2. p. 2 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind 

funcționarea instituţiei medierii în domenii specifice (litigii familiale, civile şi comerciale, de 

muncă, de contencios administrativ, privind protecţia consumatorului). 

 

Sabina CERBU: 

Cu privire la elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind funcționarea instituţiei 

medierii în domenii specifice, litigii familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios 

administrativ, privind protecţia consumatorului, se oferă cuvînt reprezentantului Ministerului Justiției, 

Diana Cucer. 

 

Diana CUCER: 

Conform pct. 5.1.2 (2) din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012, 

Ministerul Justiţiei este responsabil de elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind 

funcţionarea instituţiei medierii în domenii specifice (litigiile familiale, civile şi comerciale, de muncă, 

de contencios administrativ, privind protecţia consumatorului). 

Această acţiune urmează a fi realizată prin intermediul noului proiect de Lege cu privire la mediere.  

Ca urmare a includerii Legii nr. 134 din 14 iunie 2007 cu privire la mediere în lista actelor normative 

care urmau să fie supuse monitorizării, în conformitate cu Metodologia adoptată prin Hotărîrea de 

Guvern nr. 1181 din 22 decembrie 2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei, 

a fost elaborat Raportul de monitorizare privind implementarea Legii nr. 134 din 14 iunie 2007 cu 

privire la mediere. Ulterior, a demarat procesul de elaborare a unui nou proiect de Lege cu privire la 

mediere. Versiunea iniţială a proiectului a fost elaborată de dna Guţu Zinaida, expert UNDP şi 

coordonată cu conducerea Ministerului Justiţiei. 

Proiectul a fost remis spre avizare şi coordonare autorităţilor interesate şi reprezentanţilor societăţii 

civile prin scrisoarea nr. 03/300 din 15 ianuarie 2013.  De asemenea, proiectul a fost plasat pe pagina 

web a Ministerului Justiţiei, la rubrica Transparenţa decizională, directoriul Proiecte remise spre 

coordonare. 

Conform prevederilor Legii nr. 780 din 27 decembrie 2001 privind actele legislative şi Hotărîrii 

Guvernului nr. 977 din 23 august 2006 privind expertiza coruptibilităţii proiectelor de acte legislative, 

proiectul Legii cu privire la mediere a fost remis Centrului Naţional Anticorupţie. 

Ca urmare a recepţionării şi analizei raportului de expertiză al CNA , precum şi a unei multitudini de 
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propuneri referitoare la proiect, acesta urmează a fi definitivat, iar ulterior va fi transmis spre 

coordonare şi avizare repetată instituţiilor interesate şi pînă la finele anului va fi remis Guvernului spre 

examinare. 

 

Sabina CERBU: 

Proiectul  Legii se va expedia a doua oară pentru vizare, însă cînd se preconizează organizarea unor 

dezbateri publice ca să oferim posibilitatea instituțiilor interesate să se expune anume pe conținutul 

textului legii? 

 

Diana CUCER: 

Proiectul legii va fi expediat pentru vizare, iar referitor la organizarea dezbaterilor publice vom reveni 

cu detalii pe parcurs. 

 

Subiectul 4. Cu privire la raportarea intermediară a realizării acţiunilor din Planul de acţiuni 

pentru Pilonul V. 
  

Sabina CERBU: 

Cu privire la raportarea intermediară a realizării acţiunilor din Planul de acţiuni pentru Pilonul V, se 

oferă cuvînt dnei Natalia CRISTIAN. 

 

Natalia CRISTIAN: 

Vreau să aduc la cunoștință grupului de lucru, că conform metodologiei aprobate, instituțiile 

responsabile  de realizarea acțiunilor urmează să prezinte secretariatului pînă la data de 15 iulie 2013, 

informaţia tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare. 

Ulterior, în baza cestor date prezentate, secretariatul va elabora raportul intermediar sectorial pînă la 

data de 15 august 2013. În acest sens, secretariatul va emite un demers cu privire la acțiunile care 

urmează a fi raportate de către toate instituțiile responsabile de implementarea acțiunilor. Informația 

prezentată trebuie să fie completă și remisă în timp util secretariatului grupurilor de lucru. 

 

Sabina CERBU: 

Dacă nu sunt alte sugestii, propuneri, ședința de astăzi se declară închisă.  

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Au fost făcute planificări în vederea obținerii rezultatelor; 

- A fost stabilită data următoarei şedinţe – 31 iulie 2013, ora 15:00; 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform 

Metodologiei aprobate.  

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 31 iulie 2013, ora 15:00 

- Locul desfășurării: Sala mare de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  
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VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                ____________________                                                        ____________________ 

 

                    Sabina CERBU                                                                     Natalia CRISTIAN           

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul V 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Sabina CERBU  Ministerul Justiţiei 

2 Dumitru VISTERNICEAN Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Zinaida GUȚU Consiliul de Mediere 

4 Eugenia CHISTRUGA Institutul Naţional al Justiţiei 

5 Adela HARUNJEN Camera de Comerț și Industrie 

6 Eugeniu CHISTOL Ministerul Economiei 

7 Sergiu FLOREA Ministerul Tehnologiei Informaționale și 

Comunicațiilor 

8 Vladimir BEZEDE Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

9 Dinu ARMAȘU Asociația Investitorilor Străini 

 B. Membrii observatori  

 Pavel POSTICĂ Asociația Promo-Lex 

C. Membrii invitați  

1 Ranse HOWELL CEDR (Centrul de Soluționare a Litigiilor) 

2 Cristina MARTIN AICI Partners 

3 Victor COJOCARI Mediator 

4 Artur RĂDUCANU Ambasada României în Republica Moldova 

5 Diana CUCER Ministerul Justiției 

6 Edward LUCACI Ministerul Justiției 

7 Tatiana CIAGLIC Consiliul de Mediere 

8 Roman TALMACI Președinte UNEJ 

9 Marcela ISAC Serviciul Asistență juridică calificată și mediere 

10 Olivia PÎRȚAC Ministerul Justiției 

D. Secretariat  

1 Natalia CRISTIAN Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Daniela SORAHMETOV Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Viorel PÎRVAN IDIS Viitorul 

2 Viorel RUSU Centrul de Guvernare Electronică 

 


