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PREAMBUL 

 

Prezentul Studiu este elaborat la solicitarea Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova. 

Scopul general al Prezentului Studiu constă în:  

 Cercetarea standardelor etice prevăzute de codurile de etică şi deontologie ale mediatorilor 

din diferite state;  

 efectuarea unei analize ale standardelor etice prevăzute de codurile de etică şi deontologice 

ale mediatorilor din diferite state;   

 formularea recomandărilor în vederea ajustării prevederilor Codului deontologic al 

mediatorului, adoptat de Consiliul de mediere din Republica Moldova (Anexa Nr.4 la 

Hotărârea Consiliului de mediere Nr.1 din 16 iunie 2008) la standardele europene şi 

internaţionale. 

 

Scopul principal al Studiului constă în cercetarea, în linii generale, a standardelor etice 

prevăzute de codurile de etică şi deontologie ale mediatorilor din diferite state şi identificarea 

tendinţelor, dificultăţilor şi problemelor din domeniul dat.  

Astfel, pentru elaborarea Prezentului Studiu au fost analizate un număr impunător de surse, 

dintre care menţionăm următoarele: 

1. Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind 

anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială. 

2. Recomandarea 2002/10 privind medirea în materie civilă a Comitetului de Miniştri şi a 

Consiliului Europei. 

3. Liniile directorii referitoare la ameliorarea punerii în aplicare a Recomandării existente cu 

privire la medierea în materie penală, elaborate de Comisia Europeană pentru eficacitatea 

justiţiei la 7.12.2007 – CEPEJ(2007)13. 

4. Liniile directorii referitoare la ameliorarea punerii în aplicare a Recomandării existente cu 

privire la medierea în materie civilă şi familială, elaborate de Comisia Europeană pentru 

eficacitatea justiţiei  la 7.12.2007 - CEPEJ(2007)14. 

5. European code of conduct on mediation. 

6. Legea României nr.192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 

mediator. 

7. Austrian Mediation Act (Law on Mediation in Civil Law Matters), Published 6 June 2003. 
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8. Germany Mediation Act of 21 July 2012 (Federal Law Gazette I, p. 1577). 

9. Law on conciliatory mediation in civil disputes of the Republic of Lithuania of15 July 2008 – 

No X-1702. 

10. Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, España, Boletin 

Oficial del estado. Num.162. Sec.1, pag.49224. 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)".   

12. Belgian Judicial Code.  

13. Legea Republicii Moldova cu privire la mediere nr.134-XVI din 14.06.2007, Publicată în 

Monitorul Oficial nr.188-191/730 din 07.12.2007. 

14. The Turkish Law on mediation in civil disputes, Official Gazzette No:28331, 22 June 2012,. 

15. The ICOM-WIPO Mediation Rules. 

16. UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, 24 June 2002. 

17. Rules for Certified and Court Appointed Mediators of a Florida Supreme Court, may 1992. 

18. Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, adoptat de Consiliul de mediere a 

României. 

19. Codul deontologic al mediatorului, adoptat de Consiliul de mediere (Anexa Nr.4 la Hotărârea 

Consiliului de mediere Nr.1 din 16 iunie 2008). 

20. Ethical guidelines for mediators, adopted by The Supreme Court of Texas, 13 June 2005. 

21. Standards of ethics and profesional responsibility for certified mediators, Adopted by the 

Judicial Council of Virginia April 5, 2011. 

22. Revised Standards of Professional Conduct for Mediators, approved by The North Carolina 

Supreme Court, 13 January 2014. 

23. Code of Ethics of Polish Mediators, adopted by Council for the Alternative Methods of 

Disputes and Conflicts Resolution – ADR Council, Ministry of Justice. 

24. Кодекс Этики и Деонтологии Медиаторов АНО "Международный Институт 

Медиации", Россия, г. Москва, принят на Генеральной Ассамблее 24 июня 2006. 

25. MII Code of Ethics and Practice, approved by The Mediators' Institute of Ireland on 16 

December 2009. 

26. Code of Ethics for Mediators, addopted by Ministry of Labour, Industrial Relations, Tourism 

and Environment, 2007. 
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27. The Model Standards of Conduct for Mediators, adopted by American Arbitration 

Association, American Bar Association, Association for Conflict Resolution, 2005.   

28. CEPANI Rules of Arbitration, adopted by the Belgian Centre for Arbitration and Mediation  

in force as from the 1st of January 2013. 

29. Кодекс этики медиатора, принят Украинский центр медиации (УЦМ) основан при 

Киево-Могилянской Бизнес Школе. 

30. LCIA Mediation Rules, adopted by The London Court of International Arbitration, effective 

1 July 2012. 

31. Michigan Standards of Conduct for Mediators, adopted by the Michigan Supreme Court, 

effective February 1, 2013. 

32. Uniform Mediation Act, adopted by the Senate and General Assembly of the State of New 

Jersey, November 22, 2004. 

33. Código de conducta de los mediadores del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de 

abogados de Valencia. 

34. Illinois Uniform Mediation Act 710 ILCS 35/1. 

35. Code of Ethics for Mediators, adopted by The Mediation Center of the Chinese Arbitration 

Association, Taipei, Effective as of March 26, 2009. 

36. Code of ethics in mediation, Center for Arbitration and Mediation of Santiago, Santiago 

Chamber of Commerce. 

37. Maryland Standards of Conduct For Mediators, Arbitrators and Other ADR Practitioners. 

38. Code d’éthique des médiateurs de l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada Inc. 

39. Mediator Code of Conduct and Ethics for Alberta Justice.  

40. Code of Professional Conduct Family Mediation Canada. 

 

Domeniile de cercetare ale Prezentului Studiu sunt următoarele: 

 aspectele practice şi teoretice privind standardele etice prevăzute de codurile de etică şi 

deontologie ale mediatorilor din diferite state; 

 analiza cadrului normativ existent care reglementează standardele etice ale mediatorilor; 

 cercetarea celor mai bune practici şi standarde internaţionale ale mediatorilor;  

 formularea recomandărilor şi propunerilor de lege ferenda privind îmbunătăţirea prevederilor 

Codului deontologic al mediatorului, adoptat de Consiliul de mediere din Republica 

Moldova (Anexa Nr.4 la Hotărârea Consiliului de mediere Nr.1 din 16 iunie 2008).  
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CAPITOLUL I. OBIECTIVELE CODURILOR DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE ALE 

MEDIATORILOR.   

  

SECŢIUNEA 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE  

  

 Principalele reguli după care mediatorii autorizaţi îşi desfăşoară activitatea sunt prevăzute în 

legile naţionale cu privire la mediere şi în codurile de etică şi deontologie ale mediatorilor. Pe plan 

internaţional, regulile de etică şi deontologie ale mediatorilor sunt prevăzute în legislaţia Uniunii 

Europene dar şi în documentele elaborate sub egida Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul 

Comercial Internaţional (în continuare – UNCITRAL), care este organismul legal central din 

sistemul Naţiunilor Unite în domeniul dreptului comerţului internaţional.  

Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind 

anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială (în continuare - Directiva 2008/52/CE), 

în art.4, alin.(1), intitulat „Asigurarea calităţii medierii”, dispune că Statele membre încurajează, 

prin orice mijloace pe care le consideră potrivite, elaborarea unor coduri voluntare de conduită şi 

acceptarea acestora de către mediatori şi organizaţiile care furnizează servicii de mediere, precum şi 

a altor mecanisme eficace de control al calităţii privind furnizarea serviciilor de mediere. 

Codurile de etică şi deontologie ale mediatorilor sunt elaborate fie de o autoritate statală, de 

exemplu Consiliul de mediere, Curtea Supremă de Justiţie, fie la nivelul Uniunii Europene, de către 

organizaţii internaţionale – Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, UNCITRAL sau de 

către asociaţii profesionale ale mediatorilor.  

Parte integrantă a mecanismelor de asigurare a calităţii instituţionale, Codul de etică şi 

deontologie profesională are menirea de a contribui la îmbunătăţirea continuă a procesului de 

formare profesională, morală şi civică, la punerea în act a unor atitudini şi comportamente cât mai 

aproape de exemplaritate, în temeiul integrităţii mediatorului. 

Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, deontologia constituie doctrina privitoare 

la normele de conduită şi la obligaţiile etice ale unei profesiuni şi este sinonim cu etica profesională.  

În codurile de etică şi deontologie profesională ale mediatorilor sunt incluse ansamblul 

normelor şi caracteristicilor care definesc calitatea activităţii profesionale.  

Scopul codurilor de etică şi deontologie profesională a mediatorilor este de a servi ca linie de 

conduită obligatorie a mediatorilor, astfel încât aceştia să desfăşoare o activitate competenta şi 
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responsabilă, în conformitate cu etica profesiei. De exemplu, Codul etic al mediatorilor polonezi
1
 - 

Code of Ethics of Polish Mediators – adoptat de Consiliul pentru Metodele Alternative de 

Soluţionare a Conflictelor de pe lângă Ministerul Justiţiei al Poloniei (Council for the Alternative 

Methods of Disputes and Conflicts Resolution – ADR Council), prevede în preambul că obiectivele 

codului etic sunt de a promova în rândul mediatorilor polonezi cele mai înalte standarde etice pentru 

a consolida credibilitatea profesiei de mediator între părţile la mediere şi a publicului, precum şi 

pentru a ajuta mediatorii să rezolve problemele ce rezultă din practica lor. Menţionăm că acest cod 

se bazează pe Standardele pentru desfăşurarea medierii şi standardele de conduită pentru mediatori, 

adoptate în iunie 2006 şi modificate la 6.09.2013
2
 de către Consiliul pentru Metodele Alternative de 

Soluţionare a Conflictelor de pe lângă Ministerul Justiţiei al Poloniei.  

Codul de etică şi deontologie a mediatorilor - Кодекс Этики и Деонтологии Медиаторов  

АНО "Международный Институт Медиации", Россия, г. Москва - adoptat la 24.06.2006 de 

Asambleea Generală a Institutului Internaţional al Medierii
3
 din Federaţia Rusă, în preambul, 

menţionează că în cod sunt prezentate obligaţiile mediatorului în relaţiile cu clienţii săi, cu publicul, 

cu mediul înconjurător şi cu alţi profesionişti implicaţi în procesul de mediere, precum şi cu 

reprezentanţi ai profesiilor înrudite, implicate în prevenirea şi soluţionarea conflictelor. Codul 

constituie fundamentul prestării serviciilor de calitate de către mediatori. În accepţiunea acestui cod, 

pct.4.4.2., comportamentul etic se exprimă în respectul faţă de sine şi faţă de alţii, în limitele 

demnităţii şi libertăţii fiecăruia. Reprezentantul profesiei de mediere este obligat să fie un model de 

comportament. El se comportă în viaţa personală şi în societate, respectând oamenii şi mediul, care 

constituie valori (pct.5.1.1.). Potrivit pct.4.5.1., deontologia denotă cadrul activităţii şi competenţei 

mediatorului şi constituie un set de principii şi reguli de bază de comportament şi atitudine a 

mediatorului în raport cu clienţii, clienţii potenţiali, consilierii, reprezentanţii profesiilor înrudite şi 

cu colegii.   

 

SECŢIUNEA 2. DEFINIŢIA MEDIERII ŞI MEDIATORULUI 

Potrivit Directivei 2008/52/CE, art.3, medierea înseamnă un proces structurat, indiferent 

cum este denumit sau cum se face referire la acesta, în care două sau mai multe părţi într-un litigiu 

încearcă, din proprie iniţiativă, să ajungă la un acord privind soluţionarea litigiului dintre ele, cu 

                                                           
1
 http://ms.gov.pl/en/mediation/adr-civic-council/code-of-ethics-of-polish-mediators 

2
 http://ms.gov.pl/en/mediation/adr-civic-council/standards-for-conducting-mediation-and-standards-for-the-conduct-of-

mediators/ accesat la 6.12.2013. 
3
 http://www.institute-mediation.com/news/3.html accesat la 26.12.2013. 

http://ms.gov.pl/en/mediation/adr-civic-council/code-of-ethics-of-polish-mediators
http://ms.gov.pl/en/mediation/adr-civic-council/standards-for-conducting-mediation-and-standards-for-the-conduct-of-mediators/
http://ms.gov.pl/en/mediation/adr-civic-council/standards-for-conducting-mediation-and-standards-for-the-conduct-of-mediators/
http://www.institute-mediation.com/news/3.html
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asistenţa unui mediator. Acest proces poate fi iniţiat de către părţi, recomandat sau impus de instanţă 

sau prevăzut de dreptul unui stat membru. Conform aceleaşi reglementări, mediatorul înseamnă 

orice terţ chemat să conducă procesul de mediere într-o manieră eficace, imparţială şi competentă, 

indiferent de denumirea sau de profesia terţului în statul membru respectiv şi de modul în care terţul 

a fost numit sau i s-a solicitat să efectueze medierea.  

Legea Republicii Moldova cu privire la mediere nr.134-XVI din 14.06.2007
4
 (în continuare 

– Legea Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007), în art.2, alin.(1) defineşte medierea ca o 

modalitate alternativă de soluţionare a conflictului dintre părţi pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe 

persoane, iar potrivit art.6, alin.(1), mediator este persoana care asistă părţile în procesul de mediere 

în vederea soluţionării conflictului dintre acestea.  

Toate codurile analizate dispun că prevederile se aplică mediatorilor autorizaţi de autoritatea 

competentă. 

 

SECŢIUNEA 3. OBIECTIVELE CODURILOR DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE ALE 

MEDIATORILOR   

 

Orice mediator este obligat să respecte normele deontologice stabilite de codurile de etică şi 

deontologie ale mediatorilor, care sunt destinate să garanteze buna îndeplinire de către mediator a 

misiunii sale. Nerespectarea normelor date are drept consecinţă aplicarea unei sancţiuni disciplinare 

faţă de mediator. 

Obiectivele codurilor de etică şi deontologie ale mediatorilor sunt de a oferi mediatorilor 

liniile de conduită directoare în activitatea de mediere, de a apăra interesul public şi de a promova 

încrederea în mediere ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor. 

De exemplu, Regulile pentru mediatorii atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a statului 

Florida - Rules for Certified and Court Appointed Mediators of a Florida Supreme Court, în vigoare 

din mai 1992, în Partea II, intitulată Standarde de conduită profesională, Regula 10.200
5
 prevăd că 

scopul Regulilor este atât de a ghida mediatorii în prestarea serviciilor, cât şi de a insufla încrederea 

publicului în procesul de mediere. Utilizarea şi înţelegerea medierii de către public, precum şi 

satisfacţia publicului poate fi realizată numai dacă mediatorii vor aplica cele mai înalte principii 

etice.  

                                                           
4
 Publicată în Monitorul Oficial nr.188-191/730 din 07.12.2007.  

5
 http://http://www.flcourts.org/core/fileparse.php/422/urlt/Mediator-Rules-Tab-3.pdf , accesat la 10.12.2013. 

http://www.flcourts.org/core/fileparse.php/422/urlt/Mediator-Rules-Tab-3.pdf
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Prevederile codurilor de etică şi deontologie ale mediatorilor trebuie să fie respectate de către 

toţi mediatorii atestaţi de organele abilitate ale statelor cu acest drept, de exemplu de consiliile de 

mediere (în Republica Moldova, România), de comisiile de soluţionare a litigiilor (în Carolina de 

Nord SUA,) ori de alte instituţii abilitate.   

 

 SECŢIUNEA 4. MISIUNEA MEDIATORULUI  

  

 Succesul medierii este datorat, în cea mai mare parte, încrederii pe care o acordă părţile 

mediatorului. Într-un stat de drept, mediatorul are misiunea de a încerca soluţionarea conflictelor pe 

cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, confidenţialitate şi imparţialitate. Mediatorul are o obligaţie 

de mijloace, şi nu una de rezultat. Soluţionarea conflictului depinde exclusiv de acordul părţilor, iar 

misiunea principală a mediatorului constă în a depune toată diligenţa şi tot efortul de care este 

capabil şi abilitatea de care dispune pentru a sprijini părţile să ajungă la un acord.  

Mediatorul nu este în drept să impună o soluţie părţilor. În acest sens, Legea Republicii 

Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007 art.8, alin.(1), lit.(e) prevede expres, că mediatorul este obligat 

să depună toată diligenţa pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil într-un termen 

rezonabil. Prevederi similare întâlnim în Actul de mediere al Germaniei din 21.07.2012, Secţiunea 

1, alin.(1) - Mediation Act of 21 July 2012
6
; în Legea medierii în materie civilă nr.6235 a Turciei din 

7.06.2012, art.17, alin.(3) – Law on mediation in civil disputes
7
; în Legea României nr.192 din 16 

mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, art.30; în Regulile de Mediere a 

Consiliului Internaţional al Muzeelor şi  Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale art.17 - 

The ICOM-WIPO Mediation Rules
8
, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Publicată în Federal Law Gazette I, p. 1577. 

7
 Publicată în Official Gazzette No: 28331 

8
 Textul poate fi vizualizat pe site-ul www.wipo.org   

http://www.wipo.org/
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CAPITOLUL II. STANDARDELE ETICE STABILITE ÎN CODURILE DE ETICĂ ŞI 

DEONTOLOGIE ALE MEDIATORILOR DIN DIFERITE STATE. 

 

SECŢIUNEA 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

 

Standardele stabilite pentru mediatori pot fi clasificate în: 

a) standarde de formare a mediatorilor şi 

b) standarde etice utilizate în procesul de mediere. 

Standardele de etică şi deontologie care trebuie să fie respectate de către mediatori derivă 

atât din prevederile codurilor de etică şi deontologie, cât şi din prevederile legilor naţionale 

referitoare la mediere, fapt care reiterează importanţa respectării acestor standarde. Ţinem să 

menţionăm că standardele de etică şi deontologie stabilite pentru mediatori trebuie respectate pe tot 

parcursul procesului de mediere. 

Majoritatea codurilor de etică şi deontologie stabilesc standarde etice similare pentru 

mediatori. În unele coduri de etică şi deontologie sunt denumite standarde, în altele – principii, iar în 

unele coduri sunt numite reguli, dar majoritatea codurilor analizate prevăd următoarele standarde 

pentru mediatori: 

 independenţa, neutralitatea şi imparţialitatea; 

 secretul profesional - confidenţialitatea; 

 autodeterminarea; 

 evitarea conflictulelor de interese; 

 calitatea şi integritatea procesului de mediere; 

 competenţa şi dezvoltarea profesională continuă a mediatorului; 

 taxe şi alte cheltuieli; 

 acţiunile mediatorului pînă la încheierea contractului de mediere; 

 promovarea medierii; 

 publicitatea. 
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SECŢIUNEA 2. STANDARDUL 1. INDEPENDENŢA, NEUTRALITATEA ŞI 

IMPARŢIALITATEA 

În literatura de specialitate
9
, s-a menţionat că neutralitatea şi imparţialitatea sunt două 

concepţii diferite în sensul că prin neutralitate se va înţelege că mediatorul nu are nici un interes în 

rezultatul medierii, pe când imparţialitatea semnifică împrejurarea că mediatorul nu are nici o 

legătură anterioară cu vreuna din părţile aflate în conflict. 

Aceste standarde sunt prevăzute atât în legile naţionale ale unor state, cât şi în codurile de 

etică şi deontologie.  

Astfel, potrivit Actului de mediere al Germaniei, Secţiunea 1, alin.(2), mediatorul este o 

persoană independentă şi imparţială, fără nici o putere de decizie, care ghidează părţile prin mediere. 

Legea Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, în art.3, la principiile medierii, 

enumeră şi independenţa, neutralitatea şi imparţialitatea, iar în art.9, dispune, că mediatorul se va 

abţine de la soluţionarea unui conflict dacă există anumite circumstanţe ce l-ar împiedica să fie 

neutru şi imparţial. În cazul în care pe parcursul medierii, apare o circumstanţă de natură să afecteze 

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.  

Potrivit Codului european de conduită pentru mediatori, pct.2.1., în cazul în care există 

circumstanţe care pot afecta independenţa mediatorului sau care pot da naştere unui conflict de 

interese, sau care pot fi percepute ca atare, mediatorul trebuie să dezvăluie părţilor acele 

circumstanţe înainte de a acţiona sau de a continua să acţioneze, după caz. Drept exemplu de 

circumstanţe care pot afecta independenţa mediatorului sunt enumerate expres: 

 orice relaţie personală sau de afaceri cu una sau mai multe din părţi; 

 orice interes financiar sau de altă natură, direct sau indirect, în legătură cu rezultatul 

medierii; 

 faptul că mediatorul, sau orice membru al firmei sale, a acţionat în altă calitate decât cea de 

mediator pentru una sau mai multe din părţi.  

Este necesar de remarcat, că circumstanţele enumerate nu interzic mediatorului să 

soluţioneze conflictul, dar este impusă respectarea următoarelor cerinţe cumulative: 

                                                           
9
 J.Von Christiansen. Ritual and resolution: the role of reconciliation in the mediation process. Lessons from a 

Traditional Chinese Village. Dispute Resolution Journal, 1997, p.71.  
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a. în asemenea cazuri, mediatorul să accepte să acţioneze sau să continue să acţioneze doar 

dacă este sigur de faptul că este capabil să efectueze medierea în deplină independenţă, 

pentru asigurarea unei imparţialităţi totale, şi  

b. dacă părţile îşi dau acordul expres. 

În ceea ce priveşte principiul imparţialităţii, Directiva 2008/52/CE în art.3, lit.(b), atunci 

când defineşte mediatorul, menţionează că mediatorul este orice terţ chemat să conducă procesul de 

mediere într-o manieră eficace, imparţială şi competentă.  

Codul european de conduită pentru mediatori în pct.2.2. referindu-se la imparţialitate, 

înaintează faţă de mediatori următoarele cerinţe:  

a. să acţioneze întotdeauna imparţial;  

b. să depună eforturi pentru a fi percepuţi ca imparţiali în raport cu părţile implicate şi  

c. trebuie să se angajeze să servească toate părţile într-un mod echitabil în cadrul procesului 

de mediere.  

Legea României nr.192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 

mediator, în art.30, alin.(2), dispune că mediatorul trebuie să conducă procesul de mediere în mod 

nepărtinitor şi să asigure un permanent echilibru între părţi. De asemenea, conform art.31, 

mediatorul este obligat să refuze preluarea unui caz, dacă are cunoştinţă despre orice împrejurare ce 

l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, precum şi în cazul în care constată că drepturile în discuţie 

nu pot face obiectul medierii.  

Potrivit Legii Model UNCITRAL privind concilierea comercială internaţională din 24 iunie 

2002 (în continuare – Legea Model UNCITRAL), art.6, alin.(3), conciliatorul pe tot parcursul 

procedurii va acorda părţilor un tratament echitabil. În comentariul oficial aferent acestui articol
10

 se 

menţionează, că aceasta nu înseamnă că mediatorul trebuie să acorde părţilor neapărat timp egal 

pentru întâlnirile separate. Însă, mediatorul trebuie să explice în prealabil părţilor că ar putea exista 

discrepanţe de timp reale sau imaginare, dar care trebuie interpretate doar în sensul că mediatorul are 

nevoie de timp ca să analizeze toate problemele, interesele şi posibilităţile de soluţionare a 

conflictului.  

Conform Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, adoptat de Consiliul de 

mediere a României, pct.2.3., mediatorii trebuie să fie independenţi, neutri faţă de dispute şi părţi şi 

să conducă procesul de mediere într-un mod imparţial. În exercitarea atribuţiilor lor profesionale 

mediatorii trebuie să se bucure de deplina independenţă faţă de entităţi care ar putea avea interese în 

                                                           
10 UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation with Guide to Enactment and Use 2002. UNITED 

NATIONS. New York, 2004, p.37.  
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cauzele în care are loc medierea. Această independenţă trebuie să fie de natură a le garanta 

imparţialitatea, neutralitatea şi echidistanţa faţa de cauza, rezultatele acesteia şi părţile implicate în 

dispută. 

Şi Ghidul de etică pentru mediatori nr.05-9107 din 13.06.2005 – Ethical guidelines for 

mediators, adoptat de Curtea Supremă din Texas în art.9 dispune că un mediator trebuie să fie 

imparţial faţă de toate părţile. 

Standardele de etică şi răspundere profesională pentru mediatorii atestaţi, adoptate de 

Consiliul Judiciar din Virginia la 5.04.2011
11

 - Standards of ethics and profesional responsibility for 

certified mediators – lit.G, prevăd că mediatorul trebuie să conducă medierea într-o manieră 

imparţială, iar potrivit aceleiaşi reglementări, imparţialitatea înseamnă libertatea de favoritism, 

părtinire, acţiune (conduită) şi aspect. Prevederi similare întâlnim în următoarele acte:  

 Standardele revăzute de conduită profesională pentru mediatori, art.II, lit.A. – Revised 

Standards of Professional Conduct for Mediators - adoptate la 25.01.2014 de Curtea 

Supremă a Carolinei de Nord
12

;  

 Codul de etică şi practici, art.56, - Code of Ethics and Practice, adoptat la 16.12.2009 de 

Institutul de Mediere din Irlanda
13

;  

 Codul de etică pentru mediatori din 2007, art.5.2., - Code of ethics for Mediators - adoptat de 

Ministerul Muncii, Relaţiilor Industriale, Turismului şi Mediului al Republicii Insulelor Fiji.  

În comentariul aferent secţiunii referitoare la imparţialitate a Standardelor de etică şi 

răspundere profesională pentru mediatorii atestaţi, adoptate de Consiliul Judiciar din Virginia la 

5.04.2011, se menţionează că un mediator nu ar trebui să dea, nici să accepte un cadou, o favoare, 

un împrumut sau alt element de valoare, care ridică o întrebare cu privire la imparţialitatea  

mediatorului sau ridică un aspect de părtinire în viziunea părţilor. Cu toate acestea, se menţionează 

că un mediator poate accepta sau oferi cadouri de minimis sau de articole ori servicii conexe, care 

sunt oferite pentru a facilita o mediere sau cu scopul de a respecta normele culturale, atâta timp cât 

astfel de practici nu ridică întrebări cu privire la imparţialitatea sau părtinirea mediatorului. 

O prevedere similară există în Standardele model de conduită pentru mediatori - The Model 

Standards of Conduct for Mediators, aprobate de către Asociaţia Americană de Arbitraj (American 

Arbitration Association), Asociaţia Avocaţilor Americani (American Bar Association) şi de 

                                                           
11

 http://www.courts.state.va.us/courtadmin/aoc/djs/programs/drs/mediation/soe.pdf    
12

 http://www.nccourts.org/Courts/CRS/Councils/DRC/Documents/StandardsConduct.pdf  
13

 http://www.themii.ie/code-of-ethics.jsp  

http://www.courts.state.va.us/courtadmin/aoc/djs/programs/drs/mediation/soe.pdf
http://www.nccourts.org/Courts/CRS/Councils/DRC/Documents/StandardsConduct.pdf
http://www.themii.ie/code-of-ethics.jsp


15 
 

Asociaţia pentru Soluţionarea Disputelor (Association for Conflict Resolution) în septembrie 2005 şi 

anume la Standardul II
14

. 

În privinţa imparţialităţii, Regulile pentru mediatorii atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a 

statului Florida în vigoare din mai 1992 sunt mai stricte. Astfel, potrivit Regulii 10.330, lit.(c), într-

un proces de mediere, un mediator nu va da şi nici nu va accepta un cadou, o favoare, împrumut sau 

alt element de valoare. În timpul procesului de mediere, mediatorul nu va solicita şi nu va încerca să 

procure pentru viitor servicii profesionale.   

Standardele de etică şi răspundere profesională pentru mediatorii atestaţi, adoptate de 

Consiliul Judiciar din Virginia la 5.04.2011, lit. G, alin.2 prevăd că un mediator trebuie să dezvăluie 

prompt orice fapte, inclusiv orice conflicte de interes potenţiale sau efective, care devin cunoscute 

mediatorului şi care ar putea fi considerate de părţi în mod rezonabil ca creând o aparenţă de 

părtinire.  

Şi Codul deontologic al mediatorului, adoptat de Consiliul de mediere din Republica 

Moldova (Anexa Nr.4 la Hotărârea Consiliului de mediere Nr.1 din 16 iunie 2008) reglementează 

principiul imparţialităţii (pct.3) şi principiul neutralităţii (pct.4). Potrivit reglementării, mediatorul 

este obligat să fie imparţial în relaţia cu ambele părţi, iar codul defineşte imparţialitatea ca fiind 

“lipsa protecţiei favorizate sau a preferinţelor prin cuvinte sau prin fapte”. De asemenea, codul 

obligă mediatorul să evite parţialitatea şi prejudecăţile bazate pe caracteristicile personale ale 

părţilor, cum ar fi, de exemplu, vârsta, statutul social, rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie 

politică sau orice altă opinie, originea naţională sau socială, avere sau orice alte împrejurări. 

Mediatorul va media doar cazurile în care el poate rămâne imparţial. În privinţa neutralităţii, codul 

deontologic al mediatorului dispune că mediatorul nu poate să urmărească anumite beneficii în 

timpul negocierilor sau să aibă vreun interes personal în semnarea acordului de împăcare, modul şi 

formele în care se preconizează a fi încheiat.  

Standardele de independenţă, neutralitate şi imparţialitate sunt prevăzute şi în alte legi cu 

privire la mediere şi coduri de etică şi deontologie, dintre care menţionăm:  

 Legea Lituaniei cu privire la concilierea conflictelor civile nr.X-1702 din 15.07.2008, art.4;  

 Legea medierii în materie civilă nr.6235 a Turciei din 7.06.2012, art.9;  

 Legea Spaniei 5/2012 din 6 iulie 2012 cu privire la mediere în materie civilă şi comercială - 

Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles
15

, art.7 şi 8;  

                                                           
14

 http://www.adr.org/aaa/ShowProperty?nodeId=%2FUCM%2FADRSTG_010409&revision=latestreleased  
15

 http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf  

http://www.adr.org/aaa/ShowProperty?nodeId=%2FUCM%2FADRSTG_010409&revision=latestreleased
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf
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 Codul de conduită a mediatorilor Centrului de mediere al Colegiului distins al avocaţilor din 

Valencia – Código de conducta de los mediadores del Centro de Mediación del Ilustre 

Colegio de abogados de Valencia
16

 – Secţiunea 2, pct.8;  

 Actul Uniform de Mediere, pct.9
17

 – Uniform Mediation Act, adoptat la 22.11.2004 de 

Senatul şi Asambleea Generală a Statului New Jersey; 

 Regulile de Mediere a Consiliului Internaţional al Muzeelor şi Organizaţiei Mondiale a 

Proprietăţii Intelectuale art.10;  

 Legea Federaţiei Ruse cu privire la procedura alternativă de soluţionare a conflictelor cu 

participarea unui terţ (procedura medierii) nr. 193-ФЗ din 27.07.2010, art.3;  

 Actul Uniform de Mediere al statului Ilinois - Uniform Mediation Act 710 ILCS 35/1, 

Secţiunea 9
18

;  

 Codul etic pentru mediatori din 26.03.2009 al Centrului de Mediere a Asociaţiei Chineze de 

Arbitraj, Taipei
19

;  

 Codul etic al mediatorilor polonezi adoptat de Consiliul pentru Metodele Alternative de 

Soluţionare a Conflictelor de pe lângă Ministerul Justiţiei al Poloniei, în pct.6;  

 Codul etic al mediatorilor Centrului de Arbitraj şi Mediere din Santiago, instituit  pe lângă 

Camera de Comerţ din Santiago – Code of ethics in mediation, Center for Arbitration and 

Mediation of Santiago, Santiago Chamber of Commerce
20

, art.4. 

 

SECŢIUNEA 3. STANDARDUL 2 SECRETUL PROFESIONAL-

CONFIDENŢIALITATEA  

Confidenţialitatea este însăşi esenţa medierii. În acest sens, consacrarea în legislaţiile 

naţionale şi în reglementările Uniunii Europene a principiului confidenţialităţii a devenit obligatorie 

şi respectarea lui este de necontestat. 

Directiva 2008/52/CE consacră principiul confidenţialităţii, menţionând şi situaţiile 

excepţionale în care s-ar putea deroga de la acesta. Astfel, potrivit art.7, alin.(1),  statele membre se 

asigură că, cu excepţia cazului în care părţile hotărăsc altfel, nici mediatorii, nici cei implicaţi în 

administrarea procesului de mediere să nu fie obligaţi să aducă probe în cursul procedurilor judiciare 

                                                           
16

 http://www.mediacion.icav.es/archivos/contenido/361.pdf  
17

 http://www.judiciary.state.nj.us/legis/2004c157.pdf  
18

 http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=2489&ChapterID=51  
19

 http://www.arbitration.org.tw/english/image/Mediation/CAA%20Mediator%20Code%20of%20Ethics.pdf  
20

 http://www.camsantiago.com/en/codigom.htm  

http://www.mediacion.icav.es/archivos/contenido/361.pdf
http://www.judiciary.state.nj.us/legis/2004c157.pdf
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=2489&ChapterID=51
http://www.arbitration.org.tw/english/image/Mediation/CAA%20Mediator%20Code%20of%20Ethics.pdf
http://www.camsantiago.com/en/codigom.htm
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civile şi comerciale sau în cursul procedurilor arbitrale privind informaţii rezultate din sau în 

legătură cu procesul de mediere, cu excepţia cazului în care: 

a) acest lucru este necesar pentru considerente imperioase de ordine publică ale statului 

membru respectiv, în special pentru a asigura protecţia interesului superior al copilului sau pentru a 

împiedica vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unei persoane; sau 

b) divulgarea conţinutului acordului rezultat în urma medierii este necesară punerii în 

aplicare sau executării acestuia. 

  În alin.(2) al aceluiaşi articol este oferită posibilitatea statelor membre de a adopta măsuri 

mai stricte pentru a proteja confidenţialitatea medierii. 

Modalitatea în care principiul confidenţialităţii a fost consacrat în Directiva 2008/52/CE a 

fost criticat, în special, pentru faptul că obligaţia de confidenţialitate este impusă doar mediatorului 

şi celor implicaţi în administrarea procesului de mediere, dar nu şi părţilor
21

. 

Potrivit art. 4 al Codului european de conduită pentru mediatori, mediatorul trebuie să 

păstreze confidenţialitatea în ceea ce priveşte toate informaţiile care rezultă din mediere sau având 

legătură cu aceasta, inclusiv faptul că medierea urmează să aibă loc sau a avut loc deja, cu excepţia 

cazurilor în care există o obligaţie legală sau întemeiată pe motive de ordine publică de a dezvălui 

aceste informaţii. Nici o informaţie dezvăluită mediatorului de către una din părţi, cu titlu 

confidenţial, nu trebuie comunicată celorlalte părţi fără permisiune. Excepţie constituie cazul în care 

există o obligaţie legală de divulgare.  

Remarcăm, că legislaţiile naţionale ale statelor consacră în mod diferit principiul 

confidenţialităţii. Unele legislaţii reglementează obligaţia de confidenţialitate în acelaşi mod ca şi 

Directiva 2008/52/CE, adică obligaţia de confidenţialitate incumbă doar mediatorului şi celor 

implicaţi în administrarea procesului de mediere, dar nu şi părţilor, iar alte legislaţii impun obligaţia 

de confidenţialitate atât în sarcina mediatorului şi celor implicaţi în administrarea procesului de 

mediere, cât şi în sarcina părţilor. În continuare prezentăm câteva exemple. 

O prevedere similară celei din art.7 al Directivei 2008/52/CE întâlnim în art.18 al Actului de 

mediere din Austria (Legea cu privire la mediere în domeniul dreptului civil) din 6 iunie 2003 - 

Austrian Mediation Act (Law on Mediation in Civil Law Matters). 

Şi potrivit art.32 al Legii României nr.192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea 

profesiei de mediator, mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care ia 

cunoştinţă în cursul activităţii sale de mediere, precum şi cu privire la documentele întocmite sau 

                                                           
21

 F. Peter Phillips. The European Directive on Commercial Mediation: What it Provides and What it Doesn’t. 

http://www.businessconflictmanagement.com/pdf/BCMpress_EUDirective.pdf site accesat la 4.12.2013. 

http://www.businessconflictmanagement.com/pdf/BCMpress_EUDirective.pdf
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care i-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii, chiar şi după încetarea funcţiei sale. Prin 

Legea nr.370/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi 

organizarea profesiei de mediator
22

 a fost modificat art.45, lit.d), astfel încât printre clauzele care 

trebuie inserate în contractul de mediere urmează a fi inclusă şi „obligaţia mediatorului de a păstra 

confidenţialitatea şi decizia părţilor privind păstrarea confidenţialităţii, după caz”. Observăm, însă, 

că păstrarea confidenţialităţii de către părţi este o opţiune a acestora şi nu o obligaţie. 

Codul de procedură civilă francez în art.131-14 dispune: constatările mediatorului şi 

declaraţiile pe care le primeşte nu pot fi nici prezentate, nici invocate în continuarea procedurii fără 

acordul părţilor, şi sub nici o formă în cadrul altei instanţe
23

. 

Din art.1728-§1 al Codului Judiciar al Belgiei rezultă că obligaţia de confidenţialitate 

incumbă atât mediatorului, cât şi părţilor. Potrivit reglementării, dacă obligaţia de confidenţialitate 

este încălcată de către una din părţi, o instanţă de judecată sau un tribunal arbitral decide dacă vor fi 

acordate despăgubiri.  

Legea Spaniei 5/2012 din 6 iulie 2012 cu privire la mediere în materie civilă şi comercială în 

art.9, alin.1 instituie obligaţia de confidenţialitate atât în sarcina mediatorului, instituţiei de mediere, 

cât şi părţilor. 

Standardul V din Standardele model de conduită pentru mediatori, aprobate de către 

Asociaţia Americană de Arbitraj, Asociaţia Avocaţilor Americani şi de Asociaţia pentru 

Soluţionarea Disputelor este consacrat confidenţialităţii. Standardul dat, în lit.A prevede expres 

obligaţia mediatorului de a păstra confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor care i-au devenit 

cunoscute în procesul de mediere, dacă părţile nu au stabilit altfel. Dacă părţile au stabilit că 

mediatorul poate să divulge informaţiile obţinute în procesul de mediere, mediatorul poat face acest 

lucru.  

Potrivit aceluiaşi standard, lit.B, mediatorul nu trebuie să comunice unui terţ, care nu a 

participat la mediere despre modul în care părţile au acţionat în procesul de mediere. Un mediator 

poate raporta, în caz de necesitate, dacă părţile s-au prezentat la o mediere programată şi dacă au 

ajuns sau nu la o soluţie. Un mediator care se întruneşte cu orice persoană în sesiune privată în 

timpul procesului de mediere, nu trebuie să comunice în mod direct sau indirect unei alte persoane 

orice informaţie care a fost obţinută în timpul sesiunii private fără acordul persoanei care a participat 

în sesiunea privată. În lit.C a standardului V, este stipulată obligaţia mediatorului de a promova o 

                                                           
22

 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.831 din 3 decembrie 2009. 
23

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0F5C5DDA56876C7EB05F8D952DA3B257.tpdjo16v_3?idS

ectionTA=LEGISCTA000006117227&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20131204  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0F5C5DDA56876C7EB05F8D952DA3B257.tpdjo16v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006117227&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20131204
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0F5C5DDA56876C7EB05F8D952DA3B257.tpdjo16v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006117227&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20131204
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înţelegere între părţi referitoare la măsura în care acestea vor păstra confidenţialitatea informaţiilor 

obţinute în procesul de mediere. În continuare, standardul V, lit.D dispune că, în funcţie de 

circumstanţele medierii, părţile pot avea aşteptări diferite referitoare la confidenţialitatea pe care 

mediatorul trebuie să o abordeze. Părţile pot stabili propriile reguli de confidenţialitate sau pot 

accepta practica unui mediator individual, sau instituţia ar putea impune propriile reguli de 

confidenţialitate. 

Codul de etică pentru mediatori din 2007, adoptat de Ministerul Muncii, Relaţiilor 

Industriale, Turismului şi Mediului al Republicii Insulelor Fiji în art.5.4.3. dispune că părţile pot 

stabili regulile proprii de respectare a confidenţialităţii.  

Legea Model UNCITRAL în art.9 prevede că doar dacă părţile nu convin altfel, orice 

informaţie privind procedura concilierii este strict confidenţială, exceptând situaţia în care 

divulgarea este cerută de lege sau este necesară aplicării sau executării unui acord născut din 

conciliere. Regula dată conţine o excepţie, care se referă la situaţia în care comunicarea informaţiilor 

este cerută de lege. În comentariul oficial aferent acestui articol
24

, se oferă o listă indicativă şi nu 

una  exhaustivă de excepţii posibile la regula generală a confidenţialităţii. Astfel, printre dispoziţiile 

care derogă de la regula generală a confidenţialităţii putem menţiona, cu titlu de exemplu, 

dispoziţiile care obligă mediatorul sau părţile să dezvăluie informaţiile dacă o persoană riscă să-şi 

piardă viaţa sau să suporte grave leziuni corporale în cazul în care această obligaţie nu ar fi 

îndeplinită şi dispoziţiile care obligă la divulgare dacă aceasta poate ajuta interesul general, de 

exemplu pentru alertarea populaţiei referitor la un risc cu privire la sănătate, la mediul înconjurător 

sau la securitate. 

Legea Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, stabileşte în mod expres în art.11, 

obligaţia de păstrarea a confidenţialităţii asupra informaţiilor obţinute în procesul de mediere atât în 

sarcina mediatorului, cât şi în sarcina părţilor. Prevederi similare întâlnim în: 

 Legea Lituaniei cu privire la concilierea conflictelor civile nr.X-1702 din 15.07.2008, art.7; 

 Actul de mediere al Germaniei, Secţiunea 4;  

 Legea Federaţiei Ruse cu privire la procedura alternativă de soluţionare a conflictelor cu 

participarea unui terţ (procedura medierii) nr.193-ФЗ din 27.07.2010, art.5.  

Codul deontologic al mediatorului, adoptat de Consiliul de mediere din Republica Moldova 

instituie în art.6 obligaţia mediatorului de a păstra confidenţialitatea informaţiei obţinute în cadrul 

medierii chiar şi după încetarea funcţiei sale, excepţie constituind cazurile în care legea prevede 

                                                           
24

 UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation with Guide to Enactment and Use 2002. UNITED 

NATIONS. New York, 2004, p.42. 
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altfel. Prin urmare, obligaţia de confidenţialitate care incumbă mediatorului nu este limitată în timp, 

în opinia noastră o astfel de reglementare o considerăm reuşită.   

Standardele de etică şi răspundere profesională pentru mediatorii atestaţi, adoptate de 

Consiliul Judiciar din Virginia la 5.04.2011, lit.H dispun că, în scopul de a informa părţile 

procesului de mediere cu privire la confidenţialitate, mediatorul va folosi un acord de mediere care 

conţine termeni legali (statutory language) referitor la confidenţialitate şi toate cerinţele de raportare 

obligatorie, care sunt aplicabile medierii. În astfel de acord, mediatorul şi părţile pot conveni în 

formă scrisă, pentru a stabili orice dispoziţii de confidenţialitate suplimentare, care nu contravin 

legilor, precum şi orice excepţii suplimentare de confidenţialitate.  

Rolul obligaţiei de confidenţialitate este menţionat şi în Liniile directorii referitoare la 

ameliorarea punerii în aplicare a Recomandării existente cu privire la medierea în materie penală, 

elaborate de Comisia Europeană pentru eficacitatea justiţiei la 7.12.2007 – CEPEJ(2007)13
25

. 

Astfel, în pct.17 se menţionează că obligaţia de confidenţialitate ar trebui să se impună mediatorului 

la toate etapele procesului de mediere şi chiar în afara încheierii sale. Atunci când aceasta obligaţie 

conţine excepţii, ele trebuie să fie clar definite în lege. O abordare mai largă întâlnim şi în Liniile 

directorii referitoare la ameliorarea punerii în aplicare a Recomandării existente cu privire la 

medierea în materie civilă şi familială, elaborate de Comisia Europeană pentru eficacitatea justiţiei  

la 7.12.2007 - CEPEJ(2007)14
26

, care apreciază în pct.16 că principiul confidenţialităţii este esenţial 

pentru instituirea încrederii între părţile în procesul de mediere şi rezultatele sale. Potrivit pct.17, 

pentru situaţia în care întinderea confidenţialităţii este determinată de un simplu acord, acesta va 

trebui să precizeze faptele care pot fi difuzate terţilor odată cu terminarea procesului de mediere.  

Prevederi referitoare la confidenţialitate există în toate codurile de etică şi deontologie ale 

mediatorilor care au fost analizate. Cu titlu de exemplu, menţionăm:  

 Standardele revăzute de conduită profesională adoptate la 25.01.2014 de Curtea Supremă a 

Carolinei de Nord, Secţiunea III;  

 Actul Uniform de Mediere al statului Ilinois, Secţiunea 8;  

 Codul etic pentru mediatori, elaborat de către Consiliul Director al Centrului de Soluţionare 

a Disputelor din Texas
27

, art.6;  

                                                           
25

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1152376&Sec

Mode=1&DocId=1361890&Usage=2  
26

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1152376&Sec

Mode=1&DocId=1361890&Usage=2.  
27

 http://www.co.jefferson.tx.us/ , accesat la 5 decembrie 2013. 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1152376&SecMode=1&DocId=1361890&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1152376&SecMode=1&DocId=1361890&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1152376&SecMode=1&DocId=1361890&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1152376&SecMode=1&DocId=1361890&Usage=2
http://www.co.jefferson.tx.us/
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 Regulile de mediere a Curţii de arbitraj internaţional de la Londra (LCIA - The London Court 

of International Arbitration), art.10
28

;  

 Codul de conduită a mediatorilor Centrului de mediere al Colegiului distins al avocaţilor din 

Valencia, secţiunea II, pct.9 etc.   

Atât legile naţionale ale statelor cât şi codurile de etică şi deontologie prevăd excepţii de la 

principiul confidenţialităţii. De exemplu, Legea Spaniei 5/2012 din 6 iulie 2012 cu privire la 

mediere în materie civilă şi comercială în art.9, alin2 prevede ca excepţie situaţia în care părţile 

renunţă expres, în formă scrisă, la păstrarea confidenţialităţii sau atunci când printr-o decizie 

motivată a instanţei informaţia este solicitată de către judecători într-un dosar penal. Potrivit Legii 

Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, art.11, alin.(3), mediatorul, fără a ţine cont de 

principiul confidenţialităţii, este obligat să informeze autorităţile competente referitor la o 

infracţiune iminentă, despre care ia cunoştinţă în cadrul procesului de mediere.  

Şi Codul deontologic al mediatorului, adoptat de Consiliul de mediere din Republica 

Moldova stabileşte în pct.6 limitele principiului confidenţialităţii. Astfel, sunt enumerate 

următoarele excepţii de la principiului confidenţialităţii:  

 părţile au dat permisiunea;  

 dezvăluirea informaţiilor este cerută de lege;  

 informaţia dezvăluie un risc real pentru participanţii la mediere sau pentru altă persoană. Cu 

titlu de exemplu putem menţiona următoarele situaţii:  o persoană riscă să-şi piardă viaţa sau 

să suporte grave leziuni corporale dacă această obligaţie nu ar fi îndeplinită sau dacă această 

divulgare poate ajuta interesul general, de exemplu pentru alertarea populaţiei referitor la un 

risc cu privire la sănătate, la mediul înconjurător sau la securitate; când informaţiile 

comunicate conţin un plan de comitere a unei infracţiuni sau despre comiterea unei 

infracţiuni; 

 informaţia se utilizează anonim în comunitatea profesională cu scop instructiv sau schimb de 

experienţă.  

Liniile directorii referitoare la ameliorarea punerii în aplicare a Recomandării existente cu 

privire la medierea în materie civilă şi familială, elaborate de Comisia Europeană pentru eficacitatea 

justiţiei  la 7.12.2007 - CEPEJ(2007)14 prevăd expres în pct.18 că obligaţia de confidenţialitate ar 

trebui să se impună mediatorului la toate etapele procesului de mediere şi chiar după încheierea sa. 

Pentru cazurile în care această obligaţie conţine excepţii (dacă mediatorul este chemat în calitate de 

                                                           
28

 http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/LCIA_Mediation_Rules.aspx , accesat la 5 decembrie 2013. 

 

http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/LCIA_Mediation_Rules.aspx
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martor al unei crime aflate în proces de mediere sau dacă participarea mediatorului este cerută în 

calitate de martor într-un proces în interesul superior al copilului sau în scopul de a împiedica o 

atingere adusă integrităţii fizice sau psihice a unei persoane) aceste excepţii trebuie să fie clar 

definite prin lege, prin reglementare sau acord. 

 Standardele de etică şi răspundere profesională pentru mediatorii atestaţi, adoptate de 

Consiliul Judiciar din Virginia la 5.04.2011, lit.H, pct.1 prevăd expres excepţiile de la păstrarea 

confidenţialităţii asupra informaţiilor obţinute în cadrul medierii. Potrivit reglementării, constituie 

excepţii de la principiul confidenţialităţii următoarele situaţii: 

 atunci când părţile renunţă expres, în formă scrisă, la păstrarea confidenţialităţii;  

 într-o acţiune ulterioară între mediator şi o parte la mediere pentru daunele rezultate din 

mediere;  

 atunci când informaţiile comunicate conţin un plan de comitere a unei infracţiuni sau 

despre comiterea unei infracţiuni;  

 în cazul în care o parte sau un terţ depune o plângere etică împotriva mediatorului, 

informaţiile pot fi prezentate în măsura în care este necesar ca reclamantul să dovedească 

abaterile iar mediatorul să-şi prezinte poziţia de apărare împotriva acestei plângeri. 

Considerăm, că şi în cazul procedurilor disciplinare în faţa Consiliului de Mediere, 

mediatorul trebuie să dezvăluie doar informaţia strict necesară pentru prezentarea poziţiei 

de apărare. Mediatorul este, în esenţă, un confident necesar şi, din această perspectivă, 

legislaţiile naţionale îl pot menţiona printre persoanele obligate să păstreze secretul 

comercial;  

 atunci când informaţiile sunt căutate sau oferite pentru a confirma sau infirma o cerere 

sau o plângere de abateri sau de incompetenţă intentată împotriva reprezentantului legal 

al unei părţi, bazat pe comportamentul acestuia din timpul medierii. 

În cadrul şedinţelor de mediere, mediatorul trebuie să informeze părţile despre orice 

raportare necesară a informaţiilor, în condiţiile stabilite de lege, instanţelor de judecată sau altor 

instituţii.  

Obligaţia de confidenţialitate este una fermă atât în ce-i priveşte pe mediatori, pe terţii 

participanţi la mediere (avocaţi, experţi, consilieri), cât şi pentru părţi. În acest sens, Legea model 

UNCITRAL dispune în art.10, că participanţii la procedura de conciliere (părţile, conciliatorul, alte 

persoane participante) nu pot invoca sau prezenta, într-o procedură judiciară sau arbitrală, ca 

elemente de probă informaţii de care au luat cunoştinţă pe parcursul procedurii de conciliere. 
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Informaţiile date pot viza declaraţiile făcute sau admise de părţi pe parcursul procedurii, propunerile 

făcute de conciliator, opiniile şi punctele de vedere exprimate.     

SECŢIUNEA 4. STANDARDUL 3. AUTODETERMINAREA   

Este incontestabil faptul că medierea poate exista şi se poate desfăşura doar pe baza liberului 

consimţământ al părţilor. 

Libertatea părţilor de a recurge la mediere şi de a lua o decizie este prevăzută în codurile de 

etică şi deontologie ale mediatorilor.  

Potrivit Regulilor pentru mediatorii atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a statului Florida 

în vigoare din mai 1992, Regula 10.310, lit.(a), deciziile luate în timpul medierii trebuie să aparţină 

părţilor. Mediatorul este responsabil pentru asistarea părţilor în luarea deciziilor voluntare şi în 

cunoştinţă de cauză, protejând în acelaşi timp dreptul lor la autodeterminare.  

Codul etic al mediatorilor polonezi adoptat de Consiliul pentru Metodele Alternative de 

Soluţionare a Conflictelor de pe lângă Ministerul Justiţiei al Poloniei, în pct.1 stabileşte că 

mediatorul trebuie să conducă medierea pe baza autodeterminării şi independenţei părţilor şi (pct.3) 

să asigure voluntariatul procesului de mediere.  

Potrivit Standardelor de etică şi răspundere profesională pentru mediatorii atestaţi, adoptate 

de Consiliul Judiciar din Virginia la 5.04.2011, lit.E, medierea este bazată pe principiul 

autodeterminării. Mediatorul poate să furnizeze informaţii şi să ridice probleme, dar nu are nici un 

interes legitim în rezultatul medierii. Prin urmare, mediatorul trebuie să încurajeze părţile să 

dezvolte propria soluţie pentru soluţionarea conflictului.  

Mediatorul poate sugera şi explora opinii pe care părţile să le ia în considerare, numai dacă 

sugestiile nu se interferează cu imparţialitatea mediatorului şi autodeterminarea părţilor. Mediatorul 

nu poate recomanda o anumită soluţie la oricare dintre disputele dintre părţi şi nu poate constrânge 

părţile să ajungă la un acord cu privire la unele sau la toate aspectele mediate.  

Şi Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, adoptat la 17.02.2007 de 

Consiliul de mediere a României, în pct.2.1.1. menţionează obligaţia mediatorului de a se asigura că 

părţile au recurs la procedura de mediere în mod voluntar, în cunoştinţă de cauză şi fără a fi 

constrânse. Constituie excepţie situaţiile în care medierea este o procedură obligatorie prevăzută de 

legile speciale. Pct.2.1.2. prevede că mediatorul trebuie să respecte şi să încurajeze dreptul părţilor 

de a lua orice decizie liberă şi în cunoştinţă de cauză care să soluţioneze divergenţele dintre ele.  
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Codul etic pentru mediatori, elaborat de către Consiliul Director al Centrului de Soluţionare 

a Disputelor din Texas în pct.5 intitulat non-advocacy prevede că mediatorul trebuie să asiste părţile 

în examinarea avantajelor şi dezavantajelor tuturor opiniilor sugerate în timpul medierii, dar nu 

trebuie să pledeze pentru o anumită soluţie. Mediatorul niciodată nu va constrânge părţile, nu va lua 

o decizie pentru părţi şi nu va impune propria hotărâre părţilor. La fel şi Regulile pentru mediatorii 

atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a statului Florida, în vigoare din mai 1992, Regula 10.310, 

lit.(b), dispun că mediatorul nu va constrânge sau influenţa în mod necorespunzător orice parte 

pentru a lua o decizie sau să participe la mediere involuntar.  

Şi Codul deontologic al mediatorului, adoptat de Consiliul de mediere din Republica 

Moldova consacră principiul autodeterminării, stipulând în art.8 că mediatorul nu trebuie să 

constrângă nici una din părţi să participe la procesul de mediere sau să elaboreze acordul de 

împăcare. De asemenea, mediatorul nu va lua decizii în numele nici uneia dintre părţi. 

În acelaşi sens, Standardele de etică şi răspundere profesională pentru mediatorii atestaţi, 

adoptate de Consiliul Judiciar din Virginia la 5.04.2011, lit.E stabilesc că rolul principal al 

mediatorului este de a facilita o soluţionare voluntară a conflictului. 

Standardele model de conduită pentru mediatori, aprobate de către Asociaţia Americană de 

Arbitraj, Asociaţia Avocaţilor Americani şi de Asociaţia pentru Soluţionarea Disputelor în 

septembrie 2005 în Standardul I, lit. A prevăd că mediatorul trebuie să conducă medierea pe baza 

principiului autodeterminării părţilor. Părţile îşi exercită autodeterminarea în orice etapă a medierii, 

inclusiv la alegerea mediatorului, planificarea procesului de mediere, participarea sau renunţarea la 

procesul de mediere, precum şi la rezultatul medierii. Un mediator nu poate personal să asigure că 

fiecare parte a făcut o alegere liberă şi în cunoştinţă de cauză pentru a ajunge la decizii speciale, dar, 

acolo unde este cazul, mediatorul trebuie să facă părţile să conştientizeze importanţa consultării altor 

profesionişti pentru a le ajuta să ia decizii în cunoştinţă de cauză. O prevedere similară există în 

Standardul I al Standardele de conduită pentru mediatori, adoptate de Curtea Supremă a statului 

Michigan (Mediator Standards of Conduct)
29

, în vigoare de la 1.02.2013, precum şi în Capitolul III, 

pct.4 al Codul etic al mediatorului (Code d’éthique des médiateurs), elaborat de Institutul de arbitraj 

şi mediere din Canada - Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada Inc. - la 13 iunie 2005
30

.  

Este interzisă subminarea de către mediator a autodeterminării unei părţi la procesul de 

mediere de către orice parte din motive cum ar fi ratele mai mari de decontare, ego-ul, creşterea 

                                                           
29

http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/standards/odr/Mediator%20Standards%20of%20Co

nduct%202.1.13.pdf, accesat la 9.12.2013  
30

 http://adrcanada.ca/francais/documents/codeofethics-FR.pdf, accesat la 26.03.2014  

http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/standards/odr/Mediator%20Standards%20of%20Conduct%202.1.13.pdf
http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/standards/odr/Mediator%20Standards%20of%20Conduct%202.1.13.pdf
http://adrcanada.ca/francais/documents/codeofethics-FR.pdf
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taxelor sau din cauza presiunilor exterioare din partea personalului instanţei, administratorilor de 

programe, mass-media sau altele. 

Principiul autodeterminării este prevăzut şi în legile naţionale ale statelor, dar şi în alte 

coduri de etică şi deontologie. Cu titlu de exemplu menţionăm:  

 Legea medierii în materie civilă nr.6235 a Turciei din 7.06.2012, art.3;  

 Standardele revăzute de conduită profesională adoptate la 25.01.2014 de Curtea Supremă a 

Carolinei de Nord, Secţiunea V;  

 Legea Spaniei 5/2012 din 6 iulie 2012 cu privire la mediere în materie civilă şi comercială, 

art.6 - Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles; 

 Principiile de conduită pentru mediatori ale Institutului arbitrilor şi mediatorilor din 

Australia, Principiul 1, - The Institute of Arbitrators and Mediators Australia, adoptate de 

Consiliul Naţional la 6.02.2003
31

; 

 Standardele de conduită pentru mediatorii Institutului Mondial al Muncii - The Standards of 

Conduct for ILO mediators
32

. 

 Standardele de conduit pentru mediatori, arbitri şi alţi practicieni ADR din Maryland, 

Standardul 1 - Maryland Standards of Conduct For Mediators, Arbitrators and Other ADR 

Practitioners
33

. 

 

SECŢIUNEA 5. STANDARDUL 4. EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE  

 

Evitarea conflictelor de interese este un standard prevăzut în toate codurile de conduită etică 

şi deontologice ale mediatorilor care au fost analizate. 

Potrivit Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, adoptat la 17.02.2007 de 

Consiliul de mediere a României, pct.2.6., mediatorul trebuie să refuze preluarea unui caz dacă ştie 

că există împrejurări care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, precum şi atunci când constată că 

drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii. 

Standardele de conduită pentru mediatori, adoptate de Curtea Supremă a statului Michigan, 

în vigoare de la 1.02.2013, reglementează conflictul de interese în Standardul III. Potrivit 

reglementării, un mediator trebuie să evite un conflict de interes sau apariţia unui conflict de interes, 

atât în timpul medierii, cât şi ulterior. În accepţiunea acestor Standarde, un conflict de interese este  
                                                           
31

http://www.iama.org.au/sites/default/files/resources/rulesguidelines/principles%20of%20conduct%20for%20mediators

.pdf  
32

 http://www.ilo.org/public/english/mediate/download/mediators_conduct.pdf  
33

 http://www.courts.state.md.us/macro/pdfs/standardsfinal.pdf  

http://www.iama.org.au/sites/default/files/resources/rulesguidelines/principles%20of%20conduct%20for%20mediators.pdf
http://www.iama.org.au/sites/default/files/resources/rulesguidelines/principles%20of%20conduct%20for%20mediators.pdf
http://www.ilo.org/public/english/mediate/download/mediators_conduct.pdf
http://www.courts.state.md.us/macro/pdfs/standardsfinal.pdf
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o relaţie care ar putea fi considerată în mod rezonabil ca creând o impresie de părtinire sau ar putea 

apărea întrebarea cu privire la imparţialitatea sau interesul mediatorului. Un mediator trebuie să facă 

o cerere rezonabilă pentru a stabili dacă există factori, pe care o persoană rezonabilă i-ar considera 

de natură a crea un conflict de interese potenţial sau real pentru mediator. 

Codul etic pentru mediatori, elaborat de către Consiliul Director al Centrului de Soluţionare a 

Disputelor din Texas, în art.4 prevede că, înainte de începerea medierii, mediatorul trebuie să facă o 

prezentare completă a oricăror relaţii cunoscute cu părţile sau cu avocatul părţilor, care pot afecta 

sau crea aparenţe de a afecta neutralitatea mediatorului. Un mediator nu trebuie să medieze, dacă 

una din părţi face o obiecţie mediatorului, bazată pe un conflict sau pe un conflict perceput.  

Şi codul de etică pentru mediatori din 2007 adoptat de Ministerul Muncii, Relaţiilor 

Industriale, Turismului şi Mediului al Republicii Insulelor Fiji în art.5.3.1. dispune că mediatorul, 

înainte de a începe medierea, trebuie să comunice toate conflictele de interes actuale şi potenţiale. 

De asemenea, dacă pe parcursul medierii apar conlicte de interes, mediatorul trebuie să le dezvăluie.  

Potrivit Standardelor de conduită pentru mediatori, adoptate de Curtea Supremă a statului 

Michigan, în vigoare de la 1.02.2013, Standardul III, lit.C, mediatorul, atunci când este posibil, în 

timpul procesului de mediere, trebuie să comunice părţilor din timp conflictele de interese, astfel 

încât acestea să aibă posibilitatea să aleagă un alt mediator. Obligaţia de dezvăluire a conflictului de 

interese este una permanentă în timpul procesului de mediere. Codul de etică şi deontologie 

profesională a mediatorilor, adoptat la 17.02.2007 de Consiliul de mediere a României, în pct.2.6. 

precizează că, comunicarea conflictelor de interese se face atât către părţile în conflict cât şi, dacă 

este cazul, entităţii care a referit cazul. 

Din prevederile codurilor etice şi de deontologie ale mediatorilor rezultă că existenţa unui 

conflict de interese nu înseamnă neapărat şi neînceperea sau încetarea procesului de mediere. 

Procesul de mediere poate începe sau continua, după caz, cu respectarea următoarelor condiţii 

cumulative: 

 mediatorul a dezvăluit existenţa conflictelor de interese; 

 toate părţile sunt de acord ca mediatorul să medieze conflictul, în acest sens fiind încheiat 

un acord scris; 

 mediatorul este convins că, conflictul de interese nu va împiedica exercitarea 

corespunzătoare a atribuţiilor de mediator. 

 Cu toate acestea, în cazul în care mediatorul consideră că existenţa conflictului de interese ar 

putea afecta imparţialitatea sa, el trebuie să se retragă, indiferent de dorinţa exprimată a părţilor. 
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Cu titlu de exemplu menţionăm: Codul de etică pentru mediatori din 2007 adoptat de 

Ministerul Muncii, Relaţiilor Industriale, Turismului şi Mediului al Republicii Insulelor Fiji, 

pct.5.3.3. În acelaşi sens, Standardele de conduită pentru mediatori, adoptate de Curtea Supremă a 

statului Michigan, în vigoare de la 1.02.2013, Standardul III, lit.D dispun că, după comunicarea 

conflictelor de interese, mediatorul trebuie să refuze medierea, cu excepţia cazului în care toate 

părţile aleg să păstreze mediatorul. În cazul în care toate părţile convin să medieze după ce au fost 

informate despre existenţa conflictului de interese, mediatorul poate proceda la mediere. Acelaşi 

standard, la lit.E prevede că, în cazul în care conflictul de interese al mediatorului ar putea fi 

considerat în mod rezonabil ca subminând integritatea procesului de mediere, mediatorul se retrage 

sau refuză medierea, indiferent de acordul expres al părţilor privind contrariul.  

La fel şi Regulile pentru mediatorii atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a statului Florida 

în vigoare din mai 1992, Regula 10.340, lit.(c) dispun că, după comunicarea existenţei conflictului 

de interese, mediatorul poate media dacă toate părţile sunt de acord. Cu toate acestea, dacă un 

conflict de interese afectează în mod clar imparţialitatea mediatorului, mediatorul se va retrage 

indiferent de acordul expres al părţilor. O prevedere similară există în standardul III, lit.E al 

Standardelor model de conduită pentru mediatori aprobate de către Asociaţia Americană de Arbitraj, 

Asociaţia Avocaţilor Americani şi de Asociaţia pentru Soluţionarea Disputelor. 

Potrivit Standardelor de conduită pentru mediatori, adoptate de Curtea Supremă a statului 

Michigan, în vigoare de la 1.02.2013, Standardul III, lit.F, un mediator nu trebuie să stabilească, fără 

consimţământul tuturor părţilor, o altă relaţie cu oricare din participanţii la procesul de mediere, care 

ar ridica întrebări rezonabile cu privire la integritatea procesului de mediere sau la imparţialitatea 

mediatorului. În continuare Standardele explică la lit.G că, în considerarea dacă stabilirea unei relaţii 

profesionale sau personale cu oricare dintre participanţi după încheierea procesului de mediere, ar 

putea crea un conflict de interese perceput sau real, mediatorul ar trebui să ia în considerare factori 

cum ar fi timpul scurs de la mediere, acordul părţilor, natura relaţiei stabilite şi serviciile oferite. O 

prevedere similară există în standardul III, lit.F al Standardelor model de conduită pentru mediatori 

aprobate de către Asociaţia Americană de Arbitraj, Asociaţia Avocaţilor Americani şi de Asociaţia 

pentru Soluţionarea Disputelor.  

Prevederi referitoare la conflictul de interese întâlnim şi în alte coduri de etică sau standarde 

de conduită etică, de exemplu:  

 Standardele revăzute de conduită profesională adoptate la 25.01.2014 de Curtea Supremă a 

Carolinei de Nord, Standardul VII; 
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 Codul etic al mediatorului elaborat de Centrul ucrainean de mediere de pe lângă Şcoala de 

business Kiev-Moghileansc
34

, secţiunea III;  

 Actul Uniform de Mediere al statului Ilinois - Uniform Mediation Act 710 ILCS 35/1, 

Secţiunea 9;  

 Ghidul de etică pentru mediatori nr.05-9107 din 13.06.2005, adoptat de Curtea Supremă din 

Texas, art.4. 

 

SECŢIUNEA 6. STANDARDUL 5. CALITATEA ŞI INTEGRITATEA PROCESULUI 

DE MEDIERE  

 

Atunci când acceptă să medieze un caz, mediatorul trebuie să fie disponibil şi să poată 

consacra timpul necesar pimirii părţilor şi studierii situaţiei în toate aspectele. Mediatorul nu poate fi 

o persoană presată de timp, dar tot el este cel care va impune un ritm în desfăşurarea medierii, ritm 

care va fi dictat de amploarea şi dificultatea problemei, precum şi de psihologia părţilor. 

Potrivit Standardelor de etică şi răspundere profesională pentru mediatorii atestaţi, adoptate 

de Consiliul Judiciar din Virginia la 5.04.2011, lit.K, mediatorul trebuie să conducă procesul de 

mediere într-o manieră care promovează diligenţa, promtitudinea, siguranţa, corectitudinea 

procedurală şi respectul reciproc între toţi participanţii. Mediatorul trebuie să accepte să medieze 

doar atunci când este pregătit să acorde timp şi atenţie esenţială pentru o mediere eficientă. O 

prevedere similară există în Standardul VI din Standardele model de conduită pentru mediatori 

aprobate de către Asociaţia Americană de Arbitraj, Asociaţia Avocaţilor Americani şi de Asociaţia 

pentru Soluţionarea Disputelor.  

Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, adoptat la 17.02.2007 de Consiliul 

de mediere a României, pct.2.10., dispune că mediatorii trebuie să depună toate diligenţele necesare 

în vederea prestării unui serviciu de calitate în condiţii de siguranţă, respect reciproc, egalitate de 

şanse, respectarea diversităţii, corectitudine profesională şi procedurală.  

Şi Standardele revăzute de conduită profesională adoptate la 25.01.2014 de Curtea Supremă 

a Carolinei de Nord, Secţiunea VIII consacră protecţia şi integritatea procesului de mediere, 

dispunând că mediatorul trebuie să încurajeze respectul mutual între părţi şi să ia măsuri rezonabile, 

supuse principiului de autodeterminare, pentru a limita abuzurile în procesul de mediere.  

                                                           
34

 http://ukrmediation.com.ua/ru/about_center/mediator_code_of_ethics/ 

http://ukrmediation.com.ua/ru/about_center/mediator_code_of_ethics/
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Regulile pentru mediatorii atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a statului Florida în vigoare 

din mai 1992, în Regula 10.410 dispun că mediatorul trebuie să promoveze respectul reciproc între 

toţi participanţii la procesul de mediere şi să încurajeze participanţii să se comporte într-o manieră 

de colaborare, necoercitivă şi necontradictorie. Şi din prevederile Regulii 10.690, intitulată 

promovarea medierii, rezultă cerinţa privind calitatea serviciului de mediere. Astfel, potrivit 

reglementării, mediatorii sunt obligaţi să ofere servicii competente persoanelor care solicită ajutorul 

lor, inclusiv celor care nu au posibilitatea de a plăti pentru serviciile de mediere. Un mediator 

trebuie să presteze servicii de mediere pro bono sau la o rată redusă de compensare ori de câte ori 

este necesar. 

O altă obligaţie a mediatorului este de a promova onestitatea şi sinceritatea între toţi 

participanţii la procesul de mediere. Potrivit Standardelor de etică şi răspundere profesională pentru 

mediatorii atestaţi, adoptate de Consiliul Judiciar din Virginia la 5.04.2011, lit.K, mediatorul va 

înceta medierea atunci când, în opinia sa, medierea este compromisă. Sunt enumerate şi unele 

exemple, şi anume:  

 incapacitatea sau refuzul unei părţi de a participa în mod efectiv la mediere;  

 există o inegalitate evidentă a capacităţilor de negociere;  

 există o obligaţie legală de a comunica informaţii din cadrul medierii.  

Mediatorul poate explica motivul pentru care medierea încetează, cu condiţia ca explicaţia 

dată să fie în concordanţă cu obligaţiile care recurg din Standarde, inclusiv dar fără a se limita la 

obligaţia de confidenţialitate. 

Prin comparaţie, Legea Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007 enumeră în art.28 

următoarele temeiuri de încetare a medierii: 

 prin convenirea asupra unui acord între părţi;  

 prin constatarea de către mediator că părţile nu pot ajunge la un accord, precizându-se că 

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;  

 prin renunţarea la mediere;  

 dacă una dintre părţi, persoană fizică, a decedat sau, ca persoană juridică, a fost lichidată.  

Potrivit Codului European de conduită pentru mediatori, pct.3.2., mediatorul trebuie să 

asigure buna desfăşurare a procedurilor, luând în considerare circumstanţele cauzei, inclusiv 

eventualele dezechilibre ale raporturilor de forţe şi orice doleanţe exprimate de părţi, supremaţia 
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legii, precum şi necesitatea unei soluţionări rapide a litigiului. Părţile pot conveni cu mediatorul 

asupra manierei de desfăşurare a medierii, prin raportare la un set de norme sau în alt mod.  

Standardele de etică şi răspundere profesională pentru mediatorii atestaţi, adoptate de 

Consiliul Judiciar din Virginia la 5.04.2011, lit.K, dispun că mediatorii trebuie să se comporte într-o 

manieră care să insufle încredere în procesul de mediere şi în integritatea şi competenţa 

mediatorilor. De exemplu, mediatorul nu trebuie să comită un act ilicit sau criminal care s-ar reflecta 

în mod negativ asupra onestităţii şi încrederii mediatorului, asupra calităţii serviciilor de mediere sau 

asupra desfăşurării programelor de formare a mediatorilor. De asemenea, mediatorul nu trebuie să 

asiste o altă persoană să încalce Standardele de etică şi răspundere profesională pentru mediatorii 

atestaţi. 

 

SECŢIUNEA 7. STANDARDUL 6. COMPETENŢA ŞI DEZVOLTAREA 

PROFESIONALĂ CONTINUĂ A MEDIATORULUI   

Un alt standard stabilit în codurile de etică şi deontologie ale mediatorilor se referă la 

competenţa mediatorului. Standardele model de conduită pentru mediatori aprobate de către 

Asociaţia Americană de Arbitraj, Asociaţia Avocaţilor Americani şi de Asociaţia pentru 

Soluţionarea Disputelor în Standardul IV, lit.A dispun că mediatorul trebuie să medieze numai dacă 

are calificarea şi competenţa necesară pentru a satisface aşteptările rezonabile ale părţilor. Orice 

persoană poate fi selectată în calitate de mediator, cu condiţia că părţile sunt satisfăcute de 

competenţa şi calificarea mediatorului.  

De cele mai multe ori sunt considerate ca cerinţe necesare pentru competenţa mediatorului:   

 formarea profesională; 

 experienţa în domeniul medierii;  

 abilităţile şi înţelegerile culturale - cultural understandings.  

O persoană care se oferă să presteze servicii de mediere deja crează impresia că este 

competent să medieze în mod eficient.  O prevedere similară întâlnim în Codul etic al mediatorului 

elaborat de Centrul ucrainean de mediere de pe lângă Şcoala de business Kiev-Moghileansc, 

Secţiunea IV.    

Pe lângă cursurile de formare iniţială, necesare autorizării, mediatorul este obligat să-şi 

îmbunătăţească permanent cunoştinţele teoretice şi practice de mediere. Formarea continuă prezintă 

importanţă atât pentru mediator, cât şi pentru prestigiul profesiei.  
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Liniile directorii referitoare la ameliorarea punerii în aplicare a Recomandării existente cu 

privire la medierea în materie civilă şi familială, elaborate de Comisia Europeană pentru eficacitatea 

justiţiei  la 7.12.2007 - CEPEJ(2007)14 prevăd expres în pct.22 că cel puţin, următoarele elemente 

ar trebui să figureze în programele de instruire a agenţilor de mediere: 

 principiile şi obiectivele medierii; 

 conduita şi deontologia mediatorului; 

 fazele procesului de mediere; 

 modurile de reglementare tradiţională a litigiilor şi medierea; 

 cazurile în care medierea este indicată, structura şi desfăşurarea medierii; 

 cadrul juridic al medierii; 

 arta şi tehnicile de comunicare şi de negociere; 

 arta şi tehnicile medierii; 

 numărul corespunzător de exerciţii practice şi jocuri de rol; 

 particularităţile medierii în materie familială şi în interesul copilului (instruirea în domeniul 

medierii în materie familială), cât şi diferite tipuri de mediere în materie civilă (instruirea în 

domeniul medierii civilă); 

 evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor persoanelor instruite. 

Standardul de dezvoltare profesională continuă a mediatorului prevăzut în toate codurile de 

etică şi deontologie ale mediatorilor analizate, este consacrat şi în legile naţionale ale statelor. Atât 

din prevederile legilor, cât şi din prevederile codurilor de etică şi deontologie rezultă că obligaţia de 

dezvoltare profesională continuă incumbă mediatorului. De exemplu, Codul judiciar belgian în 

art.1726 dispune că mediatorii atestaţi se supun permanent unei formări continue al cărui program 

este agreat de comisia vizată la art.1727. Potrivit Legii medierii în materie civilă din Austria, art.20, 

mediatorul trebuie să se supună formării profesionale în mod potrivit, pentru o durată de cel puţin 

cincizeci de ore în decursul a cinci ani şi să demonstreze acest lucru Ministerului Federal al Justiţiei 

odată la cinci ani. Actul de mediere al Germaniei din 21.07.2012 în Secţiunea 5 prevede, că 

mediatorul însuşi va fi responsabil pentru asigurarea faptului că, în virtutea formării iniţiale 

corespunzătoare şi formării continue regulate, el posedă cunoştinţele teoretice şi experienţa practică 

pentru a-i permite să ghideze prin mediere părţile într-un mod competent. 

Regulile pentru mediatorii atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a statului Florida în vigoare 

din mai 1992, în Regula 10.630 dispun că mediatorul trebuie să dobândească şi să menţină 
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competenţa profesională în domeniul medierii. Mediatorul trebuie să participe regulat la activităţi 

educative, care promovează creşterea profesională.  

Codul de etică şi practici, adoptat la 16.12.2009 de Institutul de Mediere din Irlanda, în 

pct.81, prevede că dezvoltarea profesională continuă constituie o cerinţă esenţială şi obligatorie 

pentru toţi mediatorii atestaţi şi care practică medierea. Mediatorul trebuie să participe la programe 

educaţionale şi activităţi conexe pentru a menţine şi a perfecţiona cunoştinţele şi abilităţile sale în 

domeniul medierii. Mediatorul va continua educaţia sa profesională şi este personal responsabil de 

dezvoltarea sa profesională. O prevedere similară întâlnim în Standardul IV, alin.2 din Standardele 

model de conduită pentru mediatori aprobate de către Asociaţia Americană de Arbitraj, Asociaţia 

Avocaţilor Americani şi de Asociaţia pentru Soluţionarea Disputelor.   

Codul etic al mediatorilor polonezi adoptat de Consiliul pentru Metodele Alternative de 

Soluţionare a Conflictelor de pe lângă Ministerul Justiţiei al Poloniei, în pct.12, stabileşte că 

mediatorul trebuie să-şi îmbunătăţească în mod continuu abilităţile sale profesionale în scopul de a 

oferi servicii profesionale participanţilor la mediere în cel mai bun mod posibil. 

Potrivit Standardelor de etică şi răspundere profesională pentru mediatorii atestaţi, adoptate 

de Consiliul Judiciar din Virginia la 5.04.2011, lit.J, mediatorul care în procesul de mediere constată 

că nu are calificarea necesară sau cunoştinţe suficiente pentru medierea eficientă a unui litigiu, 

informează părţile desprea acesta şi trebuie să se retragă, cu excepţia cazului în care părţile convin 

altfel. O prevedere similară există în Standardele revăzute de conduită profesională adoptate la 

25.01.2014 de Curtea Supremă a Carolinei de Nord, Secţiunea I, lit.B.  

Standardele model de conduită pentru mediatori aprobate de către Asociaţia Americană de 

Arbitraj, Asociaţia Avocaţilor Americani şi de Asociaţia pentru Soluţionarea Disputelor în 

Standardul IV, lit.A prevăd că mediatorul trebuie să pună la dispoziţia părţilor informaţii relevante 

despre formarea, educaţia şi experienţa sa. 

 

SECŢIUNEA 8. STANDARDUL 7. TAXE ŞI ALTE CHELTUIELI  

 

Mediatorul are dreptul de a fi remunerat pentru activitatea desfăşurată. În cazul în care 

medierea este organizată ca serviciu public, mediatorul va fi remunerat în raport cu această situaţie. 

În caz contrar, mediatorul are dreptul la onorariu pentru activitatea pe care o desfăşoară în interesul 

părţilor.  
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Recomandarea 2002/10 privind medirea în materie civilă a Comitetului de Miniştri şi a 

Consiliului Europei dispune în art.3, pct.10 că în cazul în care medierea implică costuri, acestea 

trebuie să fie rezonabile şi în raport cu importanţa aspectelor aflate în dispută, precum şi să ia în 

calcul cantitatea de muncă depusă de mediator. În mod similar, dispoziţiile Codului european de 

conduită pentru mediatori prevăd în art.3.4. că în cazurile în care nu s-au furnizat anterior, 

mediatorul trebuie să ofere părţilor informaţiile complete asupra modului de remunerare pe care 

intenţionează să-l aplice. Nu va accepta medierea înainte ca toate părţile vizate să fi acceptat 

principiile remunerării sale.   

Prevederi referitoare la stabilirea onorariului şi cheltuieli ocazionate de procesul de mediere 

există în majoritatea codurilor analizate. Potrivit Codului de etică şi deontologie profesională a 

mediatorilor, adoptat la 17.02.2007 de Consiliul de mediere a României, pct.2.7., mediatorul trebuie 

să informeze părţile cu privire la onorariu, iar valoarea însumată a onorariului şi cheltuielilor 

ocazionate de procedura medierii trebuie să fie echitabilă şi justificată. Mediatorii vor explica 

părţilor baza de calcul şi valoarea onorariilor, precum şi a decontărilor de cheltuieli. 

Potrivit Ghidului de etică pentru mediatori nr.05-9107 din 13.06.2005, adoptat de Curtea 

Supremă din Texax, art.3, mediatorul, înainte de începerea sesiunii de mediere, trebuie să explice 

toate taxele şi alte cheltuieli care urmează să fie percepute pentru mediere. 

Regulile pentru mediatorii atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a statului Florida în vigoare 

din mai 1992, în Regula 10.380 dispun că mediatorul deţine o poziţie de încredere, iar taxele 

percepute pentru serviciile de mediere trebuie să fie rezonabile şi în concordanţă cu natura cazului. 

Regulile date conţin şi principiile generale de determinare a taxelor, şi anume: 

 Orice taxă percepută pentru serviciul de mediere, calculată în dependenţă de timpul utilizat, 

nu trebuie să depăşească timpul efectiv petrecut sau alocat. 

 Taxele pentru costuri trebuie să fie stabilite doar pentru cele suportate efectiv. 

 Toate taxele şi costurile vor fi împărţite în mod corespunzător între părţi. 

 Când timpul sau cheltuielile implică două sau mai multe şedinţe de mediere sau călătorie, 

timpul şi cheltuielile trebuie să fie proporţionate în mod corespunzător. 

Potrivit aceloraşi Reguli, mediatorul trebuie să ofere părţilor sau reprezentanţilor lor o 

explicaţie scrisă referitoare la orice taxe şi costuri înainte de mediere. Explicaţia trebuie să 

cuprindă: 

 baza şi valoarea pentru orice taxe pentru serviciile ce urmează să fie prestate, inclusiv taxele 

minime şi timpul de călătorie; 
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 suma percepută pentru amânarea sau anularea sesiunilor de mediere şi circumstanţele în care 

aceste taxe vor fi evaluate sau anulate; 

 baza şi valoarea pentru orice alte elemente; şi  

 partea proporţională a taxei de mediere şi a cheltuielilor care revin părţilor dacă pot fi 

determinate anterior de către părţi sau de către instanţă. 

Şi Standardele de conduită a mediatorilor adoptate de Curtea Supremă a Statului Michigan, 

în vigoare de la 1.02.2013 conţin prevederi referitoare la taxe şi alte cheltuieli. Potrivit Standardului 

IX, mediatorul trebuie să comunice fiecărei părţi sau reprezentanţilor părţilor informaţii cu privire la 

taxele de mediere şi orice alte cheltuieli actuale sau potenţiale care ar putea fi suportate în legătură 

cu procesul de mediere. Mediatorul nu trebuie să perceapă sau să accepte taxe într-un mod care 

afectează sau ar putea să afecteze imparţialitatea mediatorului.  

Standardele model de conduită pentru mediatori aprobate de către Asociaţia Americană de 

Arbitraj, Asociaţia Avocaţilor Americani şi de Asociaţia pentru Soluţionarea Disputelor, Standardul 

VIII, lit.B dispun că dacă mediatorul percepe taxe, acesta trebuie să le explice în lumina tuturor 

factorilor relevanţi, inclusiv tipul şi complexitatea problemei, calificările mediatorului, timpul 

necesar şi ratele obişnuite pentru asemenea servicii de mediere. 

Codul de etică şi practici, adoptat la 16.12.2009 de Institutul de Mediere din Irlanda, în 

pct.66, prevede şi modalităţi de stabilire a taxei pentru mediere. Astfel, potrivit reglementării, unii 

mediatori ar putea stabili taxele pe ore, alţii pentru jumătate de zi, unii pentru o zi întreagă iar alţii 

combinând aceste modalităţi. Unii mediatori nu vor percepe comisioane sau vor percepe comisioane 

minime, iar alţi mediatori ar putea solicita plata în avans. 

Atât Standardele de etică şi răspundere profesională pentru mediatorii atestaţi, adoptate de 

Consiliul Judiciar din Virginia la 5.04.2011, lit.L, cât şi Standardele de conduită a mediatorilor 

adoptate de Curtea Supremă a Statului Michigan, în vigoare de la 1.02.2013, Standardul IX, lit.B, 

dispun că mediatorul nu va încheia un acord privind taxa pentru mediere, care să fie condiţionată de 

rezultatul medierii sau de suma de decontare. Prevederi similare există în: 

 Standardele model de conduită pentru mediatori aprobate de către Asociaţia Americană de 

Arbitraj, Asociaţia Avocaţilor Americani şi de Asociaţia pentru Soluţionarea Disputelor, 

Standardul VIII, lit.B;  

 în Codului de etică şi practici, adoptat la 16.12.2009 de Institutul de Mediere din Irlanda, 

pct.67;  
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 în Ghidul de etică pentru mediatori nr.05-9107 din 13.06.2005, adoptat de Curtea Supremă 

din Texas, art.3.   

Potrivit Standardelor de conduită a mediatorilor adoptate de Curtea Supremă a Statului 

Michigan, în vigoare de la 1.02.2013, Standardul IX, lit.B, mediatorul este în drept să accepte plăţi 

de taxe inegale de la părţi, cu excepţia cazului în care un asemenea acord de plăţi ar avea un impact 

negativ asupra capacităţii mediatorului de a media într-un mod imparţial.  

 

 SECŢIUNEA 9. STANDARDUL 8. ACŢIUNILE MEDIATORULUI PÂNĂ LA 

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE MEDIERE  

Codurile de etică şi deontologie profesională ale mediatorilor prevăd şi standarde referitoare 

la obligaţia mediatorului de informare a părţilor cu privire la efectul contractului de mediere şi 

impactul acestuia asupra unor persoane terţe neparticipante în procesul de mediere. Astfel, 

Standardele de etică şi răspundere profesională pentru mediatorii atestaţi, adoptate de Consiliul 

Judiciar din Virginia la 5.04.2011, lit.I dispun că, înainte ca părţile să încheie un contract de 

mediere, mediatorul încurajează părţile să ia în considerare semnificaţia şi diversificarea contractului 

de mediere şi interesele terţilor care ar putea fi afectate de acesta. Asemenea prevederi sunt stabilite, 

deoarece deseori contractul de mediere va avea un impact asupra terţilor care nu participă la 

mediere. De exemplu, în cazul medierii familiale, aceasta va avea un impact asupra copiilor, 

buneilor, iar în cazul medierii comerciale, impactul se va reflecta asupra acţionarilor, fondatorilor. 

Mediatorul este responsabil ca părţile să devină conştiente de eventualele interese ale acestor părţi-

neparticipante.  

Şi Regulile pentru mediatorii atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a statului Florida în 

vigoare din mai 1992, în Regula 10.320 dispun că mediatorul trebuie să contribuie la conştientizarea 

de către părţi a intereselor persoanelor care nu participă în procesul de mediere, dar care ar putea fi 

afectate de acordurile actuale sau potenţiale.   

Standardele de etică şi răspundere profesională pentru mediatorii atestaţi, adoptate de 

Consiliul Judiciar din Virginia la 5.04.2011, lit.I menţionează că mediatorul trebuie să încurajeze, 

înainte de semnarea contractului de mediere de către părţi, revizuirea acestuia de un avocat 

independent pentru fiecare parte, iar dacă mediatorul are o nesiguranţă în privinţa consecinţelor 

posibile ale unui acord propus sau că una din părţi nu înţelege pe deplin termenii sau consecinţele 

contractului de mediere, poate discuta aceste preocupări cu părţile şi se poate retrage din mediere.  
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SECŢIUNEA 10. STANDARDUL 9. PROMOVAREA MEDIERII  

Un asemenea standard este prevăzut de majoritatea codurilor de etcă şi deontologie ale 

mediatorilor analizate. Astfel, potrivit Standardului X al Standardelor de conduită pentru mediatori, 

adoptate de Curtea Supremă a statului Michigan
35

, în vigoare de la 1.02.2013, mediatorul trebuie să 

acţioneze în maniera de a promova practica medierii, menţionându-se expres că mediatorul 

promovează acest standard prin următoarele acţiuni: 

 Promovează diversitatea în domeniul medierii. 

 Depune toată diligenţa pentru a face medierea accesibilă pentru persoanele care decid să 

recurgă la ea, inclusiv furnizând servicii la o rată redusă sau chiar pro bono, după caz. 

 Participă la cercetare atunci când există oportunitate. 

 Participă la eforturile de mobilizare şi de educaţie a publicului în scopul unei înţelegeri 

mai bune a medierii şi aprecierii acesteia. 

 Asistă mediatorii prin formare, îndrumare şi crearea de reţele. 

 Participă în programe de auto-evaluare şi consultare de la egal la egal. 

 Un mediator trebuie să demonstreze respect pentru diferite puncte de vedere în domeniu, 

învaţă de la alţi mediatori şi lucrează împreună cu alţi mediatori în scopul îmbunătăţirii profesiei şi 

pentru a acorda servicii mai bune persoanelor aflate în conflict. O prevedere similară întâlnim în 

Standardul IX al Codului etic al mediatorului elaborat de Centrul ucrainean de mediere de pe lângă 

Şcoala de business Kiev-Moghileansc. 

 Regulile pentru mediatorii atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a statului Florida în vigoare 

din mai 1992, în Regula 10.660 dispun că mediatorul trebuie să respecte relaţiile profesionale cu alţi 

mediatori. În acelaşi sens, Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, adoptat la 

17.02.2007 de Consiliul de mediere a României, pct.4.1., stabileşte că practicienii în mediere îşi 

datorează amabilitate şi respect reciproc. Acestea exclud vulgaritatea şi manifestările 

necuviincioase. Ei trebuie să se abţină de la orice atitudine jignitoare ori imputări rău voitoare, în 

general să se abţină de la orice acţiune susceptibilă de a aduce daune altor colegi mediatori. 

 În continuare, în Regula 10.690 intitulată Promovarea medierii, se menţionează expres că 

mediatorul are responsabilitatea de a oferi servicii competente persoanelor care solicită ajutorul lor, 

inclisiv celor care se află în imposibilitate de a plăti pentru servicii. Mediatorul trebuie să presteze 

servicii de mediere pro bono sau la o rată redusă ori de câte ori este cazul. Această regulă prevede, 

că un mediator cu experienţă trebuie să coopereze în formarea noilor mediatori, inclusiv ca un 
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mentor. Un mediator trebuie să sprijine dezvoltarea medierii prin încurajarea şi participarea la 

cercetare, evaluare sau alte forme de dezvoltare profesională şi de educaţie publică. 

Codul de etică şi practici, adoptat la 16.12.2009 de Institutul de Mediere din Irlanda, în 

pct.84 dispune că mediatorul trebuie să contribuie la dezvoltarea medierii şi la sensibilizarea opiniei 

publice către mediere ca o modalitate de soluţionare a litigiilor. 

Şi potrivit Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, adoptat la 17.02.2007 

de Consiliul de mediere a României, pct.3.2., mediatorul trebuie să adopte un comportament apt de a 

contribui la creşterea prestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie să fie devotat profesiei, să-şi 

îmbunătăţească tehnicile şi practicile profesionale, urmând în acest scop cursuri de formare 

continuă. Mai mult decât atât, mediatorul trebuie să se asigure că şi personalul angajat sau 

administrativ necesar activităţii de mediere respectă deontologia şi secretul profesiei. Toţi mediatorii 

trebuie să se abţină, chiar în afara exercitării profesiei, de la orice încălcări ale legilor, 

regulamentelor şi regulilor profesiei, şi de la orice acţiuni contrare imparţialităţii, independenţei şi 

onoarei profesiei, susceptibile să afecteze demnitatea acesteia, adică probitatea profesională. 

 

 SECŢIUNEA 11. STANDARDUL 10. PUBLICITATEA  

 

Majoritatea codurilor de etică şi deontologie ale mediatorilor analizate consacră aceleaşi 

principii privind standardul de publicitate. Astfel, potrivit Codului de etică şi practici, adoptat la 

16.12.2009 de Institutul de Mediere din Irlanda, pct.86 şi 87, mediatorul trebuie să fie sincer în 

publicitatea serviciilor de mediere. Publicitatea şi altă informaţie publică făcută de mediator 

referitoare la serviciile de mediere, la calificările şi experienţa sa, precum şi la cheltuieli trebuie să 

fie corectă. Mediatorul nu va promite şi nu va garanata rezultate şi nu trebuie să publice informaţii 

privind ratele de decontare. O prevedere similară întâlnim în Standardul VII al Codului etic al 

mediatorului elaborat de Centrul ucrainean de mediere de pe lângă Şcoala de business Kiev-

Moghileansc şi în Standardul VIII al Standardelor de conduită pentru mediatori, adoptate de Curtea 

Supremă a statului Michigan, care suplimentar dipun că, pentru publicitatea serviciilor sale, 

mediatorul nu poate utiliza numele clienţilor săi fără acordul acestora. Standardele model de 

conduită pentru mediatori aprobate de către Asociaţia Americană de Arbitraj, Asociaţia Avocaţilor 

Americani şi de Asociaţia pentru Soluţionarea Disputelor dispun în Standardul VII, că un mediator 

nu trebuie să comunice altor persoane, în materialele promoţionale sau prin alte forme de 

comunicare, numele persoanelor cărora le-a prestat servicii, fără acordul acestora. 
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Regulile pentru mediatorii atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a statului Florida în vigoare 

din mai 1992, în Regula 10.610 prevăd că un mediator nu trebuie să se angajeze în orice practică de 

marketing, inclusiv publicitate, care conţine informaţii false sau care induce în eroare. Un mediator 

trebuie să se asigure că orice publicitate despre calificarea mediatorului, serviciile care urmează să 

fie prestate sau despre procesul de mediere trebuie să fie adevărată şi onestă. În continuare, Regulile 

la care ne referim susţin că orice publicitate care în general se referă la atestarea mediatorului este 

înşelătoare, cu excepţia cazului în care mediatorul în cauză a absolvit cu succes un proces stabilit 

pentru certificarea mediatorilor care implică o instruire reală şi nu doar plata unei taxe. Utilizarea 

termenului „mediator atestat” este, de asemenea, înşelătoare cu excepţia cazului în care mediatorul 

identifică entitatea emitentă a certificatului de referinţă şi domeniul de certificare obţinut.  

Standardele model de conduită pentru mediatori aprobate de către Asociaţia Americană de 

Arbitraj, Asociaţia Avocaţilor Americani şi de Asociaţia pentru Soluţionarea Disputelor consacră 

acest principiu în Standardul VII, conform căruia mediatorul trebuie să fie sincer şi să nu inducă în 

eroare atunci când îşi face publicitate, când i se solicită sau comunică în alt mod informaţia 

referitoare la calificarea şi experienţa sa, la serviciile prestate şi la taxele percepute. 

Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, adoptat la 17.02.2007 de Consiliul 

de mediere a României, autorizează mediatorul (pct.3.3.) să informeze publicul despre serviciile pe 

care le oferă, cu condiţia ca informaţia să fie fidelă, veridică şi cu respectarea secretului profesional, 

a altor principii esenţiale ale profesiei de mediere şi a regulilor de publicitate stabilite prin norme 

aplicabile profesiei. De asemenea, mediatorul va evita să facă menţiuni care să aducă atingere 

intereselor altor practicieni în mediere. 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI. 

  

 Analizând prevederile legislaţiei Uniunii Europene, Comisiei Naţiunilor Unite pentru 

Dreptul Comercial Internaţional (UNCITRAL), legilor naţionale ale unor state, dar şi prevederile 

codurilor de etică şi deontologie din diferite state, ne permitem să tragem următoarele concluzii şi 

să facem următoarele recomandări: 

 

I. În ceea ce priveşte standardele de independenţă, neutralitate şi imparţialitate, putem 

menţiona că obligaţia mediatorului de a acorda părţilor pe tot parcursul procesului de mediere un 

tratament echitabil, trebuie considerată ca o normă minimă, care trebuie respectată de către orice 

mediator. Exigenţa tratamentului echitabil trebuie să se aplice pe tot parcursul procesului de 

mediere. 

Independenţa nu poate fi privită ca un privilegiu al mediatorului, dar ca o obligaţie 

fundamentală a acestuia de a-şi dezvolta calităţile intelectuale şi morale care stau la baza conduitei 

independente şi imparţiale în soluţionarea oricărui conflict.  

Principiul independenţei mediatorului poate fi înţeles doar în corelaţie cu principiul 

răspunderii mediatorului pentru calitatea activităţii sale profesionale, iar echilibrul dintre aceste 

două principii crează condiţiile unui proces de mediere echitabil.    

Acceptând să medieze un caz, mediatorului i se interzice să îndeplinească funcţia de arbitru, 

de reprezentant sau de consilier al unei părţi sau să depună mărturie într-o procedură judiciară sau 

arbitrală legată de litigiul care a făcut obiectul medierii. 

Mediatorul trebuie să evite orice situaţie de natură să îi limiteze independenţa şi să respecte 

normele de etică profesională. Obligaţia mediatorului de dezvăluire a informaţiilor este o obligaţie 

continuă, existentă pe întreaga durată a procesului de mediere. Dacă, în orice etapă a procesului de 

mediere, mediatorul îşi pierde atributele de independenţă, neutralitate sau imparţialitate, el este 

obligat să aducă acest fapt la cunoştinţa părţilor implicate în conflict.  

Imparţialitatea mediatorului trebuie să fie înţeleasă în sens dublu, adică mediatorul trebuie nu 

doar să fie obiectiv imparţial, dar trebuie să apară ca atare şi în ochii părţilor. Imparţialitatea 

mediatorului este un concept principal în procesul de mediere. Dacă, în orice etapă a procesului de 

mediere, mediatorul nu poate să medieze într-o manieră imparţială, atunci el trebuie să renunţe. 

Mediatorul trebuie să se asigure că el rămâne independent şi imparţial pe tot parcursul procesului de 

mediere.  
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Codul deontologic al mediatorului, adoptat de Consiliul de mediere din Republica Moldova 

în pct.4, alin.4) stipulează: “În cazul în care provenienţa mediatorului sau experienţa acestuia ar 

prejudicia calitatea medierii, mediatorul trebuie să renunţe la mediere, cu excepţia cazului în care 

ambele părţi sunt de acord să continue procesul.”. Din reglementarea dată rezultă că mediatorul 

poate să medieze un conflict chiar şi în cazul în care provenienţa sau experienţa sa ar prejudicia 

calitatea medierii, cu condiţia ca părţile să fie de acord să continue procesul. Considerăm, că 

reglementarea dată trebuie modificată, deoarece este afectată calitatea medierii, iar mediatorul să 

fie obligat să nu accepte medierea sau să renunţe la mediere în cazul în care experienţa sau originea 

sa ar prejudicia calitatea medierii, indiferent dacă părţile sunt de acord să contiunuie procesul de 

mediere. 

De asemenea, recomandăm includerea în Codul deontologic al mediatorului, adoptat de 

Consiliul de mediere din Republica Moldova a următoarei prevederi: “Mediatorul este obligat să 

refuze preluarea unui caz, dacă are cunoştinţă despre orice împrejurare ce l-ar împiedica să fie 

neutru şi imparţial, precum şi în cazul în care constată că drepturile în discuţie nu pot face obiectul 

medierii”. 

Prin Hotărârea Consiliului de Mediere nr.9 din 7.02.2014 cu privire la completarea Codului 

deontologic al mediatorului aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Mediere nr. 1 din 16 iunie 2008
36

, 

pct.9 a fost completat după cum urmează: 

“4) Mediatorul nu poate participa  la soluţionarea unui conflict şi este obligat să se abţină în 

următoarele cazuri: 

a) dacă partea, participanţi la proces sau reprezentanţii acestora sunt persoane apropiate 

mediatorului: soţul (soţia), persoane înrudite prin sânge sau adopţie (părinţi, copii, fraţi, surori, 

bunici, nepoţi, unchi, mătuşe) şi persoanele înrudite prin afinitate (cumnat, cumnată, socru, soacră, 

ginere, noră). 

b) are un interes personal, direct, indirect, patrimonial, nepatrimonial, în soluţionarea pricinii, 

este coproprietar, ori există alte împrejurări care pun la îndoială obiectivitatea şi  nepărtinirea lui”. 

După cum observăm, prin introducerea acestei prevederi, mediatorului i se interzice să 

soluţioneze un conflict în cazul existenţei unor circumstanţe care i-ar afecta independenţa, acestea 

fiind enumerate expres în cod. O astfel de prevedere, care i-ar interice în mod categoric mediatorului 

să soluţioneze un conflict în cazul existenţei unor circumstanţe care i-ar afecta independenţa, nu 

există în codurile de etică şi deontologice analizate, inclusiv în Codul european de conduită pentru 
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mediatori. Potrivit Codului european de conduită pentru mediatori, pct.2.1., în cazul în care există 

circumstanţe care pot afecta independenţa mediatorului sau care pot da naştere unui conflict de 

interese, sau care pot fi percepute ca atare, mediatorul trebuie să dezvăluie părţilor acele 

circumstanţe înainte de a acţiona sau de a continua să acţioneze, după caz. Codul european de 

conduită pentru mediatori menţionează ca circumstanţe care pot afecta independenţa mediatorului 

orice relaţie personală sau de afaceri cu una sau mai multe din părţi; orice interes financiar sau de 

altă natură, direct sau indirect, în legătură cu rezultatul medierii şi faptul că mediatorul, sau orice 

membru al firmei sale, a acţionat în altă calitate decât cea de mediator pentru una sau mai multe din 

părţi.  

Reiterăm, însă, că circumstanţele enumerate nu interzic mediatorului să soluţioneze 

conflictul, dar este impusă respectarea următoarelor două condiţii cumulative: 

a. în asemenea cazuri, mediatorul să accepte să acţioneze sau să continue să acţioneze doar 

dacă este sigur de faptul că este capabil să efectueze medierea în deplină independenţă, 

pentru asigurarea unei imparţialităţi totale, şi  

b. dacă părţile îşi dau acordul expres. 

Considerăm inoportună această modificare a Codului deontologic al mediatorului aprobat 

prin Hotărîrea Consiliului de Mediere nr. 1 din 16 iunie 2008 şi din considerentul că este în 

contradicţie cu prevederile reglementărilor Uniunii Europene.  

 

II. Referitor la standardul secretul profesional - confidenţialitatea, putem menţiona că o 

dispoziţie privind confidenţialitatea este necesară, deoarece medierea este cu atât mai atractivă cu 

cât părţile sunt sigure că informaţiile obţinute în procesul de mediere vor rămâne confidenţiale.  

Obiectul obligaţiei de confidenţialitate include atât informaţiile divulgate şi documentele 

prezentate pe parcursul procesului de mediere, cât şi informaţiile divulgate şi documentele 

prezentate în perioada de pre-mediere, cum ar fi dicuţii privind oportunitatea medierii, clauzele 

convenţiei de mediere, alegerea mediatorului, invitaţia la mediere şi acceptarea sau refuzul unei 

astfel de invitaţii.  

Obligaţia de confidenţialitate mai presupune şi faptul ca mediatorul să nu utilizeze în interes 

personal informaţiile pe care le obţine în cadrul procesului de mediere. 

Tribunalul de mare instanţă de la Paris, într-o hotărâre din anul 1999 a decis: 

„...confidenţialitatea se aplică în mod necesar şi nu numai informaţiilor pur tehnice comunicate 

mediatorului, dar şi tuturor ofertelor făcute de fiecare dintre părţi în vederea elaborării înţelegerii 
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spre care se tinde. Această confidenţialitate se extinde şi asupra raportului medierii, al cărui 

conţinut, a priori protejat de secret, nu poate fi divulgat decât în limitele şi condiţiile convenite de 

părţi şi mediator ...”
37

. 

După cum rezultă din prevederile legilor naţionale dar şi codurilor de etică şi deontologie 

analizate, mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor atât faţă de terţe 

persoane, cât şi faţă de cealaltă parte din procesul de mediere, atunci când una din părţi i-a 

comunicat mediatorului informaţii cu titlu de confidenţialitate şi nu şi-a dat acordul să fie divulgate. 

Mediatorul trebuie să păstreze confidenţialitatea şi asupra faptului că părţile au apelat la un proces 

de mediere sau că au soluţionat un conflict prin mediere, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. De 

exemplu, Standardele de etică şi răspundere profesională pentru mediatorii atestaţi, adoptate de 

Consiliul Judiciar din Virginia la 5.04.2011, lit.H, pct.7 prevăd că în cazul în care un mediator este 

antrenat în procesul de predare, de cercetare sau de evaluare a medierii, el trebuie să protejeze 

anonimatul participanţilor şi să respecte aşteptările rezonabile ale acestora în ceea ce priveşte 

confidenţialitatea. 

În ceea ce priveşte întinderea în timp a obligaţiei de confidenţialitate, menţionăm că aceasta 

nu este limitată în timp. Mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor 

obţinute în procesul de mediere chiar şi după încetarea funcţiei sale, cu excepţia cazurilor în care 

legea stabileşte contrariul. 

 

III. Dacă ne referim la autodeterminare, menţionăm că fiecare mediator este obligat să 

respecte şi să încurajeze  principiul autodeterminării, care este un principiu fundamental al medierii. 

Părţile trebuie să participe la procesul de mediere voluntar şi fără constrângere. Rolul mediatorului 

este de a asista părţile în examinarea avantajelor şi dezavantajelor tuturor opiniilor sugerate în 

timpul medierii, dar nu trebuie să pledeze pentru o anumită soluţie. Mediatorul niciodată nu va 

constrânge părţile, nu va lua o decizie pentru părţi şi nu va impune propria hotărâre părţilor.  

Codul deontologic al mediatorului, adoptat de Consiliul de mediere din Republica Moldova 

conţine reglementări suficiente privind principiul autodeterminării, considerăm oportun de introdus 

următoarea prevedere: “Un mediator nu poate personal să asigure că fiecare parte a făcut o alegere 

liberă şi în cunoştinţă de cauză pentru a ajunge la decizii speciale, dar, acolo unde este cazul, 

mediatorul trebuie să facă părţile să conştientizeze importanţa consultării altor profesionişti pentru 

a le ajuta să ia decizii în cunoştinţă de cauză”. 
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IV. Referitor la evitarea conflictelor de interese, putem menţiona că, din prevederile 

reglementărilor analizate, existenţa unui conflict de interese nu înseamnă neapărat şi neînceperea sau 

încetarea procesului de mediere. Obligaţia de dezvăluire a conflictului de interese este una 

permanentă atât în perioada de pre-mediere, cât şi în timpul procesului de mediere. Medierea poate 

continua, doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe: 

 mediatorul a adus la cunoştinţa părţilor existenţa conflictului de interese; 

 părţile şi-au dat acordul în scris ca mediatorul să continuie medierea; 

 conflictul de interese nu afectează imparţialitatea mediatorului.  

În opinia noastră, în Codul deontologic al mediatorului, adoptat de Consiliul de mediere din 

Republica Moldova urmează a fi incluse mai multe prevederi privind evitarea conflictelor de 

interese.  

În acest sens, propunem cu titlu de lege ferenda introducerea în Codul deontologic al 

mediatorului, adoptat de Consiliul de mediere din Republica Moldova a următoarelor prevederi:  

“Înainte de începerea medierii, mediatorul trebuie să facă o prezentare completă a oricăror 

relaţii cunoscute cu părţile sau cu avocatul părţilor, care pot afecta sau crea aparenţe de a afecta 

neutralitatea mediatorului. Un mediator nu trebuie să medieze, dacă una din părţi face o obiecţie 

mediatorului, bazată pe un conflict sau pe un conflict perceput”. 

„Mediatorul, atunci când este posibil, în timpul procesului de mediere, trebuie să comunice 

părţilor din timp conflictele de interese, astfel încât acestea să aibă posibilitatea să aleagă un alt 

mediator. Obligaţia de dezvăluire a conflictului de interese este una permanentă în timpul 

procesului de mediere”. 

„După comunicarea conflictelor de interese, mediatorul trebuie să refuze medierea, cu 

excepţia cazului în care toate părţile aleg să păstreze mediatorul. În cazul în care toate părţile 

convin să medieze după ce au fost informate despre existenţa conflictului de interese, mediatorul 

poate proceda la mediere. Cu toate acestea, dacă un conflict de interese afectează în mod clar 

imparţialitatea mediatorului, mediatorul se va retrage indiferent de acordul expres al părţilor”. 

„În considerarea dacă stabilirea unei relaţii profesionale sau personale cu oricare dintre 

participanţi după încheierea procesului de mediere, ar putea crea un conflict de interese perceput 

sau real, mediatorul ar trebui să ia în considerare factori cum ar fi timpul scurs de la mediere, 

acordul părţilor, natura relaţiei stabilite şi serviciile oferite”. 
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V. În privinţa calităţii şi integrităţii procesului de mediere, remarcăm următoarele: 

 Mediatorul trebuie să accepte să medieze doar atunci când este pregătit să acorde timp şi 

atenţie esenţială pentru o mediere eficientă. 

 Mediatorul trebuie să accepte să medieze doar acele cazuri în care poate satisface aşteptările 

rezonabile ale părţilor privind durata procesului. 

 Mediatorul un trebuie să permită o prelungire nejustificată a medierii de către părţi sau de 

reprezentanţii acestora. 

 Mediatorul trebuie să se retragă din mediere atunci când este incapabil să medieze sau atunci 

când nu poate rămâne imparţial.    

Propunem cu titlu de lege ferenda, introducerea în Codul deontologic al mediatorului, 

adoptat de Consiliul de mediere din Republica Moldova a următoarelor prevederi: 

„Mediatorul trebuie să conducă procesul de mediere într-o manieră care promovează 

diligenţa, promtitudinea, siguranţa, corectitudinea procedurală şi respectul reciproc între toţi 

participanţii. Mediatorul trebuie să accepte să medieze doar atunci când este pregătit să acorde 

timp şi atenţie esenţială pentru o mediere eficientă”. 

“Mediatorii trebuie să depună toate diligenţele necesare în vederea prestării unui serviciu 

de calitate în condiţii de siguranţă, respect reciproc, egalitate de şanse, respectarea diversităţii, 

corectitudine profesională şi procedurală”. 

“Mediatorii sunt obligaţi să ofere servicii competente persoanelor care solicită ajutorul lor, 

inclusiv celor care nu au posibilitatea de a plăti pentru serviciile de mediere. Un mediator trebuie 

să presteze servicii de mediere pro bono sau la o rată redusă de compensare ori de câte ori este 

necesar”. 

„Mediatorul trebuie să asigure buna desfăşurare a procedurilor, luând în considerare 

circumstanţele cauzei, inclusiv eventualele dezechilibre ale raporturilor de forţe şi orice doleanţe 

exprimate de părţi, supremaţia legii, precum şi necesitatea unei soluţionări rapide a litigiului”. 

 

VI. Dacă ne referim la competenţa şi dezvoltarea profesională continuă a mediatorului, 

putem concluziona că mediatorul trebuie să reunească în persoana sa anumite calităţi şi anume
38

: 

 trebuie să aibă în mod incontestabil autoritate morală, calitate care reprezintă fundamentul 

încrederii judecătorului care îl desemnează sau al părţilor în conflict care îl aleg; 

                                                           
38

 A se vedea în acest sens şi: A. Roşu. Medierea – mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor comerciale internaţionale. 

Medierea în România. Editura Universil Juridic. Bucureşti, 2010, pp.268-269. 
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 mediatorul trebuie să ştie să asculte, să discearnă cauzele reale, adesea invizibile ale 

conflictului născut, să creeze condiţiile unui dialog veritabil, mai întâi cu fiecare parte, apoi 

între părţi; 

 înţelepciunea şi răbdarea sunt calităţi esenţiale pentru a stăpâni o situaţie dificilă a cărei 

evoluţie nu este întotdeauna previzibilă; 

 mediatorul trebuie să denote disponibilitate, să consacre timpul necesar primirii părţilor, 

analizării situaţiei din toate perspectivele, elaborării soluţiei şi concretizării acesteia; 

 prin natura sa, mediatorul trebuie să dea dovadă de diplomaţie, fiind astfel indispensabilă 

evitarea abordărilor agresive în scopul creării unui climat de înţelegere mutală cu părţile.  

 

VII. În privinţa taxelor şi altor cheltuieli, remarcăm că, deşi remunerarea pentru activitatea 

desfăşurată este un drept al mediatorului, aceasta generează pe seama mediatorului şi unele obligaţii, 

precum: 

 mediatorul, înainte de începerea sesiunii de mediere, trebuie să explice părţilor toate 

taxele şi alte cheltuieli care urmează să fie percepute pentru mediere; 

 mediatorul nu trebuie să perceapă sau să accepte taxe într-un mod care afectează sau ar 

putea să afecteze imparţialitatea mediatorului; 

 mediatorul nu va încheia un acord privind taxa pentru mediere, care să fie condiţionată de 

rezultatul medierii sau de suma de decontare; 

 taxele percepute pentru serviciile de mediere trebuie să fie rezonabile şi în concordanţă cu 

natura cazului.  

  

VIII. Referitor la promovarea medierii, putem menţiona că mediatorii nu sunt concurenţi, 

dar îşi datorează amabilitate şi respect reciproc. De asemenea, mediatorul trebuie să contribuie la 

dezvoltarea medierii şi la sensibilizarea opiniei publice către mediere ca o modalitate de soluţionare 

a litigiilor. Mediatorul trebuie să adopte un comportament apt de a contribui la creşterea prestigiului 

profesiei, asigurîndu-se că şi personalul angajat sau administrativ necesar activităţii de mediere 

respectă deontologia şi secretul profesiei 

Cu titlu de lege ferenda recomandăm includerea în Codul deontologic al mediatorului, 

adoptat de Consiliul de mediere din Republica Moldova a următoarelor prevederi: “Mediatorul are 

responsabilitatea de a oferi servicii competente persoanelor care solicită ajutorul lor, inclisiv celor 
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care se află în imposibilitate de a plăti pentru servicii. Mediatorul trebuie să presteze servicii de 

mediere pro bono sau la o rată redusă ori de câte ori este cazul.”. 
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