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Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul Legii cu privire la mediere 

 

Instituţia Nr. Obiecţii şi propuneri Comentarii MJ 

Obiecţii de ordin general 

Ministerul Economiei 

Scrisoare nr. 11-26 din 

02.01.2014 

1. În cele din urmă reliefăm, că conform art.22 alin.(3) al Legii nr.780 

din 27.12.2001 privind actele legislative, proiectul Legii în cauză 

urmează a fi supus, în mod obligatoriu, unei expertize anticorupţie din 

partea Centrului Naţional Anticorupţie, pentru a se verifica dacă 

corespunde standardelor anticorupţie naţionale şi internaţionale, 

precum şi pentru a preveni apariţia de noi reglementări care 

favorizează sau pot favoriza corupţia. 

Se acceptă 

Ministerul Finanţelor 

Scrisoare nr. 09-04/42 din 

30.01.2014 

2. Este necesar în cazul cînd noile reglementări au impact asupra 

bugetului de stat, aceste cheltuieli urmează a fi evaluate și descrise, în 

conformitate cu articolul 20 al Legii nr. 780-XV din 27 decembrie 

2001 privind actele legislative. 

Nu se acceptă   

Art. 20 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 se 

referă la fundamentarea proiectului de act legislativ, 

respectiv în acest articol sînt indicate rubricile unei 

Note informative. 

Nota informativă la proiectul de față a fost 

întocmită în conforsmitate cu prevederile legii 

menționate, cuprinzînd și rubrica ”Fundamentarea 

economico-financiară”.   

În acest context, obiecția Ministerului 

Finanțelor nu este obiectivă. 

Procuratura Generală 

Scrisoare nr. 28-3d/14-02 

din 13.01.2014 

3. Avînd în vedere prevederile art.2 alin.(4) din Codul de procedură 

penală care stipulează că ,,normele juridice cu caracter procesual din 

alte legi naţionale pot fi aplicate numai cu condiţia includerii lor în 

prezentul cod”,  considerăm oportună modificarea şi completarea legii 

procesuale penale în sensul reglementării exclusive a institutului 

medierii în cauzele penale. 

Pornind de la premisele enunţate, Procuratura Generală propune  

următoarele modificări şi completări ale Codului de procedură penală: 

[…] 

Se accpetă parțial 

Propunerile referitoare la modificarea și 

completarea CPP vor fi examinate în proecsul de 

elaborare a proiectul pentru modificarea cadrului 

normativ conex. 

Curtea de Arbitraj 

Comercial Internațional 

Scrisoare nr. 01-575 din 

23.12.13 

4. Din punct de vedere al structurii legii, considerăm că proiectul ar 

trebui să înceapă cu un preambul sau cu dispoziții generale, în care s-ar 

indica, așa cum este arătat în Nota Informativă, importanța medierii, ca 

cea mai civilizată formă de soluționare a litigiilor într-un stat de drept, 

societate democratică, scopul și obiectivele Legii și principiile 

Nu se acceptă 

Conform art. 26 alin. (1) și (2) din Legea nr. 780 

din 27.12.2001 cu privire la actele legislative 

”Preambulul expune finalităţile urmărite de 

Parlament prin adoptarea actului legislativ, 
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fundamentale.  Textul ulterior al legii să conțină mecanisme de 

realizare a acestor obiective și principii. 

raţiunea adoptării, motivaţia social-politică, 

economică sau de altă natură a actului. Preambulul 

poate însoţi actul legislativ de o importanţă majoră. 

El nu are putere juridică şi nu face parte din 

conţinutul normativ al actului.” 

Preambulul nu este un element structural 

obligatoriu pentru un act normativ.  Preambulul se 

utilizează în structura actelor normative de 

importanță majoră pentru societare,  cum ar fi de 

exemplu Constituția.  

Conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 780 din 

27.12.2001 cu privire la actele legislative, obiectul, 

scopul și sfera de aplicare a unui act legislativ se 

includ în dispozițiile generale și nu în preambul, 

după cum propune Curtea de Arbitraj Comercial 

Internațional.  

De asemenea, alin. (2) al articolului menționat 

supra prevede că ”în cazul actelor legislative de 

maximă importanţă şi cu un conţinut specific, 

dispoziţiile generale se expun, de regulă, sub formă 

de principii.” Astfel, principiile de bază a le 

medierii au fost incluse în art.4 al proiectului, care 

face parte din Capitolul I Dispoziții generale 

(denumire redactată). 

În contextual celor expuse, nu considerăm 

necesar crearea unui preambul. 

5. Spre deosebire de legea actuală, în proiect se vorbește despre 

sprijinul statului în procesul de implementare. Susținerea din partea 

statului ar trebui să fie ca unul din principiile fundamentale ale 

organizării și desfășurării medierii, iar prin tot textul legii această 

susținere să fie mai consistentă și nu declarativă, ci concretă, în măsura 

în care nu contravine altui principiu fundamental – cel voluntar. 

Nu se acceptă 

În vederea reglementării ”consistente” a 

susținerii medierii de către stat,  acesteia i-a fost 

dedicat un capitol separat în proiect, prevederile 

căruia sunt suficient de ”concrete”. Pentru detalii a 

se vedea Cap. VI din proiect. 

6. Se mizează mult pe aportul instanțelor de judecată și organele de 

urmărire penală. În modul cum sunt formulate cerințele față de aceste 

organe, normele cărora vor trece apoi în Codurile  de procedură, la 

examinarea litigiilor ele pot rămîne doar niște doleanțe.  Se cer niște 

norme juridice mai categorice, cu un caracter mai imperativ. Practica 

Se accepă parțial 

Normele de procedură ”cu un caracter mai 

imperativ” vor fi incluse proiectul pentru 

modificarea cadrului normativi conex. 
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demonstrează că judecătorii nu folosesc aceste posibilități (a se vedea 

practicile din procedura civilă vis-a vis  de a trimite părțile litigante în 

arbitraj – nu a fost  înregistrat nici un caz). 

7. În proiect se vorbește despre mediația prejudiciară și cea 

desfășurată în procesul judiciar, și într-un caz și în altul se cer 

reglementări mai clare, în special referitor la consecințele eșuării 

medierii.  

Nu se acceptă 

Modul de încetare a medierii este reglementat la 

art. 25 din proiect. La art. 20 alin (2) a fost 

prevăzute limitele răspunderii mediatorului, 

inclusiv și pentru situația eșecului părților de a 

ajunge la un compromis. Art. 37 alin. (1) 

reglementează efectul suspensiv al procesului de 

mediere. De asemenea, menționăm și prevederile 

art. 34 alin. (2) din proiect etc. 

În contextul celor expuse, nu considerăm 

necesar detalierea cărorva norme din proiect. 

8. La fel avem trei categorii de mediatori: de stat, voluntari, mediatori 

garantați de stat. Dacă privitor la activitatea mediatorilor atestați avem 

reglementări destule, apoi despre celelalte două – doar noțiuni generale 

(art.22 și art.45). 

Se acceptă parțial. 

Mai întîi de toate reiterăm că proiectul 

reglementează activitatea a două categorii de 

mediatori (mediatori atestați și mediatori voluntari) 

și nu trei categorii, după cum se menționează în 

aviz.  

Medierea garantată de stat (art. 45) urmează a fi 

desfășurată de către mediatorii atestați, care vor 

activa în domeniul asistenței garantate de stat. 

Detaliile referitoare la activitatea acestora urmează 

a fi incluse în Legea cu privire la asistența juridică 

garantată de stat, cînd se va elabora proiectul pentru 

modificarea cadrului normativ conex.  

9. Prin tot textul proiectului de rînd cu sintagma „instanța de 

judecată” se operează cu „instituția de arbitraj”, de parcă ar fi de 

aceeași categorie. 

Dacă instanțele de judecată examinează orice litigii izvorîte din 

raporturile juridice civile, arbitrajul este limitat la examinarea unora 

din ele, este vorba de arbitrabilitate. 

Nu se acceptă 

Prezentul proiect nu plasează la ”aceeași 

categorie” instanțele de judecată și instituția de 

arbitraj. 

Proiectul reglementează specificul medierii la 

faza prejudiciară și judiciară, precum și la faza 

prearbitrală și arbitrală.  

Obiecția nu este clară și nici argumentată. 

10. Din textul proiectului se subînțelege că prin mediere de asemenea 

pot fi soluționate orice litigii. Dacă medierea eșuează într-un litigiu  
Nu se acceptă. 

În cazul unei medieri care a eșuat, litigiul va fi 



4 

 

care nu poate fi supus ulterior arbitrajului, litigiul poate fi examinat 

doar de către instanță, însă din normele juridice din proiect acest lucru 

nu este evident. 

Spre exemplu, conform art.29 din proiect pot fi supuse medierii 

orice neînțelegeri ce apar în raporturile familiale. Soțul la un moment 

nu-și recunoaște paternitatea - poate mediatorul să rezolve această 

întrebare, care-i de competența doar a instanței?  Poate-i cazul de 

indicat în textul legii acele excepții care vor face conținutul normei și a 

legii în întregime mai clare. 

examinat, conform competențelor, fie de insttanța 

de arbitraj, fie de instanța de judecată. acest fapt 

rezultă atît din prevederile Codului de procedură 

civilă, cît și din prevederile Legii nr. 23 din 

22.02.2008 cu privire la arbitraj și nu necesită a fi 

dublat în cadrul prezentului proiect. 

Referitor la medierea în litigiile familiale, 

subliniem că mediatorul nu are rol de judecător sau 

arbitru, nu oferă consultații juridice părților și nu  ia 

o decizie privitor la modul soluționării litigiului 

dintre părți, deoarece această abordare vine în totală 

contradicție cu însușii esența medierii și rolul 

mediatorului, care este o persoană terță, imparțială 

ce facilitează comunicarea dintre părțile în litigiu 

pentru ca acestea să ajungă la un consens. În cadrul 

procesului de mediere soluția pentru litigiu este 

găsită și acceptată de către părți și nu de către 

mediator. 

AGEPI 

Scrisoare nr. 65 din 

17.01.2014 

11. De asemenea, în proiectul Legii cu privire la mediere urmează a fi 

utilizată uniform terminologia referitoare la contractul de mediere, 

deoarece la art.23 alin.(3) se menţionează un acord, iar la alin.(5) - 

contractul de mediere, pe când la art.33 se reglementează convenţia de 

mediere, nefiind clară diferenţa dintre acestea. În acest context,  par 

confuze şi cele expuse la alin.(5) din art.33.   

Nu se acceptă 

La art. 23 alin. (3) cuvîntul “acord” din 

sintagma “prin acord comun” nu semnifică un act 

juridic, ci exprimarea consimţămîntului ambelor 

părţi aflate în litigiu referitor la prevederile 

contractului de mediere. 

Contractul de mediere reprezintă un act juridic 

încheiat în scris de către mediator pe de o parte şi 

părţile aflate în litigiu pe de altă parte, în baza 

căruia părţile beneficiază de serviciile mediatorului. 

În contextul celor expuse convenţia de mediere, 

prin analogie cu convenţia de arbitraj (art. 2 din 

Legea nr. 23 din 22.02.2008 cu privire la arbitraj), 

reprezintă un acord (clauză sau contract 

independent) prin care părţile se angajează să 

supună medierii, înainte sau după adresarea în 

judecată sau în arbitraj, toate sau anumite litigii 

existente sau care ar putea să apară între ele cu 

privire la un raport juridic contractual sau 
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necontractual.  

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al Consiliului 

de Mediere 

Scrisoare din 02.01.2014 

12. În proiect sunt utilizate mai multe termene generic alăturate actelor 

încheiate de mediator – acord de împăcare, tranzacţie, act de împăcare 

aceasta poate genera interpretări ambigue. În acest sens poate este 

necesar de a da definiţia expresă a termenelor pentru a exclude 

confundarea, etc. 

Se acceptă  

 

13. Propun prevederea obligativităţii informării referitoare la 

posibilitatea medierii astfel ca judecătorii, ofiţerii de urmărire penală, 

avocaţii, procurorii şi, posibil, alte categorii de profesionişti în contact 

cu persoanele în conflict să fie obligate să informeze persoanele în 

conflict despre posibilitatea medierii conflictului. Pe de altă parte, 

această prevedere nu numaidecît va fi şi executată reieşind din practica 

cunoscută. În acest sens ar fi binevenit a specifica despre mediere în 

actele emise de aceşti profesionişti – citaţia spre exemplu, etc. 

Se acceptă 

Prevederile corespunzătoare vor fi incluse în 

proiectul privind modificarea cadrului normativ 

conex. 

14. Alt aspect este potenţiala situaţie de angajare oficială a 

mediatorului ca colaborator al unei întreprinderi. În temeiul analizelor 

efectuate unii angajatori ar fi interesaţi să aibă în staff mediatori 

angajaţi în temeiul contractului de muncă şi achitaţi prin salariu. 

Această situaţie urmează a fi analizată din punct de vedere legal, dacă 

nu stîrneşte careva contradicţii, conflicte de interes, etc. 

Nu este exclus sa mediatorii să lucreze pe viitor pe lîngă APL, 

serviciile de asistenţă socială, centre medicale, întreprinderi (conflicte 

Nu se acceptă 

Angajarea în baza unui contract individual de 

muncă în cadrul unei întreprinderi, autorități 

publice sau alte persoane juridice presupune atît o 

subordonare ierarhică a salariatului față de 

angajator, cît și o dependență financiară față de 

acesta. 

Angajarea unui mediator ar avea ca finalitate 
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legate de drepturile consumatorilor, colectarea datoriilor, etc.), 

sindicatelor şi patronatelor, băncilor, etc. În acest sens, tind a specifica 

că nu numaidecît aceste instituţii ar fi cointeresate să fondeze Centre de 

Mediere pentru a gestiona mediatorii. 

medierea de către acesta a litigiilor în care una din 

părți este angajatorul său. 

Această situație poate crea conflict de interese și 

poate afecta grav independența, neutralitatea și 

imparțialitatea mediatorului.  

Plus la aceasta, nivelul scăzut al culturii juridice 

în societate, precum și lipsa cunoștințelor generale 

despre esența medierii și rolul mediatorului în 

procesul de mediere creează riscul ca odată cu 

angajarea mediatorului în cadrul unei persoane 

juridice, acesta va fi abordat ca un ”jurist al 

întreprinderii”, care este obligat să depună toate 

eforturile pentru a asigura cîștigul litigiului de către 

angajatorul său, ceea ce vine în contradicție cu 

principiul neutralității. 

15. O altă propunere ar fi includerea expresă a serviciilor de mediere în 

Sistemul de Asistenţă Juridică Garantată de Stat, astfel ca persoanele să 

fie informate la Centrele de asistenţă despre aceste servicii, beneficiile 

acestora şi să refere cauzele spre mediere garantată de stat. Pe de altă 

parte medierea garantată de stat urmează să fie deschisă tuturor 

conflictelor, nu doar celor penale şi nu doar persoanelor ce nu deţin 

suficiente mijloace financiare. Vreau să menţionez că în anul 2013, cel 

puţin sub preşidinţia mea nu s-a adresat nimeni privind medierea 

garantată de stat. Din discuţiile cu mediatorii am constatat că 

procedurile de oferire a medierii garantate de stat sunt dezavantajoase, 

necunoscute de potenţialii beneficiari şi, prin urmare, nerezultative. 

Prin urmare, este bine de a revedea aceste prevederi şi a specifica în 

lege. 

Se acceptă 

Prevederile referitoare la medierea garantată de 

stat vor fi reexaminate și perfecționate în procesul 

de realizare a acțiunii 2.5.2 (3) din Planul de acțiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiției pentru anii 2011-2016, proiect de 

lege prin intermediul căruia va fi modificat cadrul 

normativ conex. 

16. Propun examinarea oportunităţii includerii medierii în serviciile de 

probaţiune după exemplul Slovaciei dar cu identificarea unei căi de 

depăşire a potenţialelor conflicte de interese. O cale ar fi angajarea sau 

beneficierea de serviciile unui mediator care ar media conflictele 

apărute în cadrul executării pedepselor neprivative de libertate sau alte 

acţiuni încadrate probaţiunii. 

Nu se acceptă 

La etapa actuală este prematură comasarea 

medierii penale, care înca nu este suficient de 

dezvoltată, cu serviciile de probațiune. Plus la 

aceasta, este dificil de a crea un mecanism pentru 

evitarea unor coonflicte de interese. În cadrul 

prezentului proiect optăm pentru promovarea 

medierii garantate de stat. 

17. Cu referire la Centrele de Mediere specific următoarele. Propunerea Nu se acceptă 
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conceptual este clară şi raţională dar ridică anumite semne de întrebare, 

şi anume – din ce surse vor fi acestea finanţate. Activitate Centrelor 

este consistentă dar şi relativă – gestionarea listei de mediatori, 

efectuarea instruirilor mediatorilor, elaborarea regulilor interne. Aceste 

activităţi implică o contribuţie financiară clară pentru organizarea 

activităţii. Unica sursă cîtuşi de previzibilă sunt cursurile de insturire 

dar, frecvenţa acestora depinde de cerere. În situaţia interesului relativ 

scăzut faţă de mediere şi potenţiala concurenţă nu cred că Centrele ar fi 

o soluţie durabilă pentru promovarea medierii. Mai ales că această 

funcţie nici nu este înscrisă în competenţa acestora necătînd la interesul 

extresm de scăzut al medierii. În acest sens ar fi cazul ca aceste Centre 

să fie subsidate de stat şi să lucreze strîns cu Ministerul Justiţiei, 

Consiliul de Mediere în vederea promovării medierii în teritoriu, să fie 

create în municipiile RM şi să gestioneze serviciile de mediere pentru o 

circumscripţie – Nord, Sud, Centru, Est, Vest. 

Organizația de mediere nu este  o societate 

comercială, creată pentru a aduce venit fondatorilor, 

ci este una necomercială, creată pentru a eficientiza 

activitatea mediatorilor. Serviciile de mediere vor fi 

acordate de către mediatori, remunerarea pentru 

aceste servicii de asemenea va fi percepută de către 

mediatori și nu de către organizație. 

Organizația de mediere, la fel ca și biroul 

mediatorului, biroul individual sau asociat al 

avocatilor, biroul notarial, va fi finanțată și 

întreținută de către persoanele/mediatorii care au 

creat-o.  

De asemenea, mediatorii care fac parte din 

organizație ar putea achita cotizații de membru. 

Plus la aceasta, spre deosebire de formele de 

organizare ale altor profesii conexe sistemului 

justiției, organizația de mediere poate obține dreptul 

de a organiza cursuri de formare inițială sau 

continuă pentru mediatori, fiind acreditată în acest 

sens de către Consiliul de mediere. 

Reiterăm că organizațiile de mediere sînt 

concepute ca forme de organizare a mediatorilor și 

nu ca filiale regionale ale Consiliului de Mediere. 

A.O. ”Centrul de Analiză 

și Prevenire a Corupției” 

18. Clauza de adoptare. În pofida menționării de autor în nota 

informativă a faptului corespunderii prevederilor din proiect 

prevederilor actelor Uniunii Europene, în clauza de adoptare nu se face 

trimitere la acestea. Aceste cerințe reies din prevederile pct.17 ale 

Regulamentului privind mecanismul de armonizare a legislaţiei 

Republicii Moldova cu legislaţia comunitară, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006. În conformitate cu acesta, 

atunci cînd legislaţia internă este armonizată cu actul comunitar care 

defineşte obiectivele ce urmează a fi atinse, lăsînd la discreţia statului 

alegerea formelor şi mijloacelor necesare pentru atingerea acestora, se 

va folosi următoarea formulare: "Prezenta/prezentul (se menţionează 

tipul actului normativ naţional) creează cadrul necesar aplicării (se 

menţionează tipul actului normativ comunitar) nr. ___/___ privind 

______, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) 

Nu se acceptă. 

Prezentul proiect nu a fost elaborat pentru 

armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii 

Europene. 

Acțiunea 5.1.2 (2) din Planul de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiției pentru anii 2011-2016 prevede  modificarea 

cadrului normativ referitor la instituţia medierii, în 

domeniile specific. 

Din considerentul că în republica Moldova încă 

nu există opractică bine dezvoltată de specializare a 

mediatorilor, ca bază pentru elaborarea proiectului 

au servit practica altor state, unde acest domeniu 

este mult mai dezvoltat și recomandările 
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nr.______/______.". (Pentru actele comunitare publicate înainte de 

intrarea în vigoare a Tratatului de la Nisa, se va utiliza denumirea 

"Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE)", astfel cum era 

acesta denumit în conformitate cu art. 254 din Tratatul CE.) 

Vulnerabilitate. Lacună în drept. 

Recomandăm autorului să facă trimiteri în clauza de adoptare la 

actele Uniunii Europene, așa cum cere Regulamentul privind 

mecanismul de armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu 

legislaţia comunitară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1345 din 

24 noiembrie 2006. 

Comitetului miniștrilor către statele membre ale 

Uniunii Europene referitoare atît la mediere în 

general, cît și la medierea în domenii specifice (în 

litigii civile, familiale, comerciale, în cauze penale 

ș.a.).  

În acest context, reiterăm faptul că practica și 

recomandările internaționale au servit drept punst 

de reper și nu pentru a armoniza legislația națională 

în domeniul medierii cu cea comunitară. 

 

Obiecţii pentru articolele din proiect 

 

Conţinutul art. din proiect Instituţia Nr. Obiecţii şi propuneri Comentarii MJ 

Capitolul I. Noţiuni generale 

Articolul 1. Sfera de reglementare 

(1) Prezenta lege stabileşte competenţa 

autorităților și instituţiilor statului în 

domeniul medierii, determină statutul 

mediatorului, formele de organizare a 

activităţii de mediator şi cerinţele pentru 

acreditarea organizaţiilor de mediere, 

principiile desfăşurării procesului de 

mediere şi efectele acestuia, precum şi 

particularităţile medierii în domenii 

specifice.    

(2) Sub incidenţa prezentei legi nu cad 

mediatorii comunitari,  activitatea cărora 

este reglementată de alte acte legislative și 

normative. 

 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

1. Art. 1, alin. (2) să fie exclus. 

La etapa modificării legislaţiei conexe să fie 

propusă utilizarea unor alte noţiuni/denumiri în 

alte acte legislative care creează confuzii cu 

privire la noţiunile de mediere şi mediator 

(mediatorul comunitar, activitatea de mediere în 

domeniul muncii). 

Legea 180/10.07.2008 cu privire la migraţia 

de muncă: 

Articolul 17. Eliberarea licenţei pentru 

activitatea de plasare în cîmpul muncii în 

străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova  

(1) Agenţia privată de ocupare a forţei de 

muncă (denumită în continuare agenţie privată) 

desfăşoară activitatea de selectare şi plasare a 

forţei de muncă în străinătate prin prestarea 

serviciilor de mediere a muncii.  

(2) Agenţia privată prestează servicii de 

mediere a muncii în baza licenţei pentru 

activitatea de plasare în cîmpul muncii în 

străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova.  

Legea 102/13.03.2003 privind ocuparea forţei 

Se acceptă 

Propunerea de a uniformiza 

terminologia din alte acte normative 

va fi luată în considerație la 

modificarea cadrului normativ conex. 
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de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă  

Articolul 17. Serviciile de mediere  

(1) Medierea muncii este activitatea prin care 

se realizează colaborarea dintre angajatori şi 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, 

în vederea stabilirii unor raporturi de muncă.  

 (3) Serviciile de mediere… 

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

Scrisoare din 

02.01.2014 

2. La art.1 alin.(2) termenul de „mediatori 

comunitari” ce tinde a fi interpretat ca „persoane 

de etnie romă din comunitate, responsabile de 

asigurarea efectivă a accesului persoanelor de 

etnie romă la servicii de educaţie, asistenţă 

medicală, asistenţă socială, încadrare în cîmpul 

muncii, documentare şi condiţii mai bune de 

locuit, la alte servicii în caz de necesitate, prin 

comunicarea eficientă cu autorităţile şi instituţiile 

de resort, precum şi prin alte mijloace conform 

fişei de post” creează o situaţie confuză, iar ţinînd 

cont de faptul că termenii utilizaţi în lege urmează 

a exclude interpretările ambigue propun 

informarea despre oportunitatea utilizării unui alt 

termen pentru desemnarea entităţii de mai sus.  

Mai mult ca atât, nu există nici o analogie 

între statutul mediatorului comunitar şi 

mediatorului în sensul Legii cu privire la mediere 

- persoana care asistă părţile în procesul de 

mediere în vederea soluţionării conflictului dintre 

acestea. 

Se acceptă 

Alin. (2) a fost exclus. 

Articolul 2. Noţiuni  

În sensul prezentei legi se aplică 

următoarele noţiuni: 

a) mediere -  modalitate de  soluţionare 

alternativă a litigiilor între părţi, pe cale 

amiabilă, în cadrul unui proces structurat, 

flexibil şi confidenţial, cu asistenţa unui 

mediator;   

Ministerul 

Economiei 

Scrisoare nr. 11-

26 din 

02.01.2014 

3. Astfel, întru respectarea prevederilor art.19 al 

Legii nr.780 din 27.12.2001 privind actele 

legislative, la definiţia propusă pentru noţiunea de 

„mediere”, la art.2 al proiectului Legii, se afirmă 

necesitatea concretizării sensului expresiei de 

„proces flexibil”. 

Nu se acceptă 

Unul din sensurile cuvîntului 

”flexibil” dat de DEX este ”adaptabil 

la circumstanțe”. În acest context prin 

expresia ”proces flexibil” se 

subînțelege faptul că procesul de 

mediere nu este unul rigid ca procesul 

de judecată, ci poate fi adaptat și 



10 

 

b) mediator- persoană terţă, atestată în 

condiţiile prezentei legi (mediator atestat) 

sau care activează pe bază de voluntariat 

(mediator voluntar), chemată să conducă 

procesul de mediere în vederea soluționării 

litigiului dintre părți;  

c) organizaţia de mediere - persoană 

juridică cu scop nelucrativ, care asigură 

desfășurarea eficientă a activității de 

mediator;  

d) furnizor de formare – instituţie de 

învăţămînt superior sau altă persoană 

juridică, acreditată de Consiliul de Mediere, 

care organizează cursuri de formare iniţială 

şi/sau continuă a mediatorilor, conform 

standardelor de formare în domeniu, 

aprobate de Consiliul de Mediere 

e) litigiu - orice conflict între două sau 

mai multe persoane fizice și/sau juridice, 

care sînt sau pot fi obiect de examinare în 

instanța de judecată sau arbitrală;  

f) parte - orice persoană fizică sau juridică, 

inclusiv autoritate publică, care îşi exprimă 

acordul de a soluţiona un litigiu prin 

mediere. 

modificat de către părți de comun 

acord. 

Nu considerăm necesar precizarea 

sensului unor noțiuni elementare și 

atotcunoscute la nivel de lege. 

Curtea de 

Arbitraj 

Comercial 

Internațional 

Scrisoare nr. 01-

575 din 23.12.13 

4. În art.2 lit.a) se dă noțiunea de mediere 

desfășurată în cadrul unui proces structurat. Nu 

este clar în continuare despre care structură este 

vorba. Este un proces creativ, greu de a-l încadra 

într-o formulă. 

Se acceptă parțial 

Procesul de mediere, întradevăr 

este unul creativ și flexibil, dar totuși, 

proiectul vine să reglementeze în linii 

generale structura acestuia, pentru a 

asigura un anumit grad de stabilitate 

procesului. Astfel identificăm: 

- Inițierea medierii (art. 23), 

drept urmare a căreia poate sa nu fi 

semnat un contract de mediere; 

- Desfășurarea medierii (art. 

24); 

- Încetarea medierii (art. 25). 

Nicolae Guriev, 

Mediator 

atestat 

email din 

03.02.2014 

5. Art. 2 lit. b), propun a fi expus în următoarea 

redacție: “mediator - persoană terţă, atestată în 

condiţiile prezentei legi, abilitată să conducă 

procesul de mediere în vederea soluționării 

litigiului dintre părți;” 

Se acceptă 

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

email din 

02.01.2014 

6. La art.2 lit. a) consider că expunerea noţiunii 

de “mediere” este mai reuşită în actuala Lege cu 

privire la mediere - o modalitate alternativă de 

soluţionare a conflictului dintre părţi pe cale 

amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane. 

Totodată, consider reuşită expunerea dată în 

art.2 al actualei Legi cu privire la mediere. 

Nu se acceptă 

În vederea facilitării perceperii 

esenței medierii, considerăm necesar 

de a preciza în cadrul noțiunii a 

caracteristicilor principale ales 

medierii – nu este ceva haotic, ci are 

loc în cadrul unui proces, care trebuie 

să fie structurat, flexibil și 

confidențial. De asemenea, actuala 

noțiune accentuează și posibilitatea 

participării mai multor mediatori în 

cadrul procesului de mediere. 

7. La art.2 lit. b) noţiunea de mediator, propun 

revederea - persoana, atestată în condiţiile 
Se acceptă 

Textul a fost redactat. 
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prezentei legi, care asistă părţile în procesul de 

mediere în vederea soluţionării conflictului dintre 

acestea. 

8. La art.2 lit. c) consider că noţiunea 

“organizaţie de mediere” nu este reuşită şi 

substituie atribuţiile Consiliului de Mediere prin 

preluarea atribuţiei de “asigurarea desfăşurării 

activităţii de mediator”. Propun următoarea 

formulare - persoana juridică, acreditată de 

Consiliul de Mediere, care ţine o listă a 

mediatorilor atestaţi şi gestionează serviciile de 

mediere oferite de către aceştia. 

Nu se aceptă 

Reiterăm că Organizația de 

mediere nu este  o societate 

comercială, creată pentru a aduce 

venit fondatorilor, ci este una 

necomercială, creată pentru a 

eficientiza activitatea mediatorilor. 

Serviciile de mediere vor fi acordate 

de către mediatori și nu de către 

organizația de mediere, la fel și 

remunerarea pentru aceste servicii va 

fi percepută de către mediatori și nu 

de către organizație. Fiecare mediator 

își va gestiona individual activitatea. 

9. La art.2 lit. d) propun următoarea definiţie  

pentru “furnizor de formare” - persoană juridică, 

acreditată de Consiliul de Mediere, care 

organizează cursuri de formare iniţială şi/sau 

continuă a mediatorilor, conform standardelor de 

formare în domeniu, aprobate de Consiliul de 

Mediere. 

Se acceptă 

10. La art.2 lit. e) propun excluderea termenului 

de “litigiu” deoarece interpretarea acestuia poate 

crea o situaţie confuză. Este mai reuşit termenul 

de conflict referindu-se la orice tip de “conflict”. 

Nu se acceptă 

Noțiunea de ”conflict” este una 

mult mai largă, pe cînd noțiunea de 

”litigiu” se referă doar la conflictele 

care sînt sau pot fi obiect al unei 

acțiuni în judecată sau arbitraj. 

Medierea este o modalitate de 

soluționare alternativă a litigiilor, 

unul din scopul promovării acestor 

modalități fiind ”descărcarea” 

instanțelor de judecată.  

Faptul reglementării noțiunii de 

litigiu nu îngrădește dreptul părților 
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de a se adresa unui mediator cu un 

conflict ce nu poate fii obiect al unei 

acțiuni în judeceata, de ex. Conflict ce 

tine de morala. 

11. Cu referire la termenul de “parte” consider 

mai reuşită expunerea din art.4 al actualei Legi cu 

privire la mediere. 

Nu se acceptă 

Legea nr. 134 din 2007 cu privire 

a mediere, la art. 4 alin. (1) prevde: 

Părţi în procesul de mediere pot fi atît 

persoane fizice, cît şi persoane 

juridice, inclusiv autorităţi publice. 

Considerăm această noțiune 

insuficientă, deoarece aceasta nu redă 

un aspect principial, care constituie 

esența calității de parte la procesul de 

mediere – exprimarea acordului de a 

soluționa litigiul prin mediere. Anume 

acest aspect determină și caracterul 

benevol al medierii. 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

12. Art. 2: 

c)  organizaţie de mediere  -  persoană juridică 

cu scop nelucrativ  acreditată de Consiliul de 

Mediere care asigură  desfăşurarea eficientă a 

activităţii de mediator; 

d)  furnizor de formare  –  instituţie acreditată 

de Consiliul de Mediere care organizează cursuri 

de formare iniţială şi/sau continuă a mediatorilor, 

conform standardelor de formare în domeniu, 

aprobate de Consiliul de Mediere 

e)  litigiu  -  orice conflict între două sau mai 

multe persoane fizice  şi/sau juridice,  care este 

sau poate fi obiect de examinare în instanţa de 

judecată sau arbitraj; 

Propunerile ţin de redactarea/simplificarea 

noţiunilor. 

c) Se acceptă. Textul a fost redactat. 

d) Se acceptă parţial. 

În vederea excluderii confuziilor 

ce ar putea să apară drept urmare a 

utilizării noţiunii de “instituţie” (ca 

persoană juridică cu scop necomercial 

reglementată de C. Civ., instituţia de 

învăţămînt,instituţiile unei ramuri de 

drept), considerăm oportună utilizarea 

noţiunii de persoană juridică. 

e) Se acceptă. 

Propunere 

primită în cadrul 

consultărilor 

13. Fie de concretizat statutul mediatorilor 

voluntari, fie de exclus acest tip de mediatori. 
Se acceptă. 
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publice din 

02.01.14 

Articolul 3. Activitatea de mediator  

(1) Mediatorul desfăşoară activitate de 

liber profesionist, de interes public, care nu 

constituie activitate de întreprinzător şi nu 

poate fi raportată la o astfel de activitate. 

(2) Activitatea de  mediator se 

înfăptuieşte în mod egal pentru toate 

persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, 

naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, 

sex, opinie, apartenenţă politică, avere, 

origine socială, sau orice alt criteriu similar. 

(3) Activitatea de mediator poate fi 

exercitată cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.  

(4) Activitatea de mediator este compatibilă 

cu orice altă profesie sau activitate, dacă 

actele legislative care reglementează 

profesiile sau activităţile  respective nu 

prevăd altfel. 

Curtea de 

Arbitraj 

Comercial 

Internațional 

Scrisoare nr. 01-

575 din 23.12.13 

14. În art.3 – „Activitatea de mediator”, se conține 

că mediatorul desfășoară activitate de interes 

public.  Totodată unul din principiile de bază ale 

medierii este confidențialitatea. Medierea ca 

instituție este de interes public, dar mediatorul,  

mai ales în domeniul privat nu poate avea un așa 

caracter. 

Nu se acceptă. 

Expresia “interes public” nu poate 

fi echivalată cu acţiunea “a face 

publică o informaţie”.  

Desfăşurarea unei activităţi de 

interes public prezumă faptul că 

această activitate se desfăşoară în 

beneficiul şi interesul societăţii. 

Reglementarea principiului 

confidenţialităţii are drept scop 

asigurarea securităţţii raporturilor 

juridice şi protejării părţilor. 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

15. Art. 3 se completează cu alineatul (5) în 

următoarea redacţie: 

”(5) Profesia de mediator poate fi practicată 

doar în cadrul unui birou de mediere sau a unei 

organizaţii de mediere, în condiţiile art. 15 şi art. 

16.”; 

Norma propusă introduce formele obligatorii 

de organizare a profesiei de mediator, 

reglementate ulterior în art. 15 şi 16. În proiect 

este utilizată noţiunea de ”birou al 

mediatorului”, care se propune de a fi înlocuită 

cu cea de ”birou de mediere”, care este atestată 

şi în practica României şi este armonizată cu 

noţiunea de ”organizaţie de mediere” 

 

http://www.portalmediere.ro/constanta.html 

http://www.bmediere.ro/ 

http://www.transilvaniamediere.ro/ 

http://www.juridice.ro/234130/dilema-quasi-

judiciara-sala-de-judecata-sau-biroul-de-

mediere.html 

Se acceptă parţial. 

Art. 16 alin. (1) a fost transferat la 

art. 3 alin. (5). 

A.O. 

PROMEDIERE 

16. Art.3  de a denumi ”Principiile profesiei  de 

mediator” fiindcă reflectă  normele  de principii 
Nu se acceptă. 

Art. 3 stabileşte reglementările de 

http://www.portalmediere.ro/constanta.html
http://www.bmediere.ro/
http://www.transilvaniamediere.ro/
http://www.juridice.ro/234130/dilema-quasi-judiciara-sala-de-judecata-sau-biroul-de-mediere.html
http://www.juridice.ro/234130/dilema-quasi-judiciara-sala-de-judecata-sau-biroul-de-mediere.html
http://www.juridice.ro/234130/dilema-quasi-judiciara-sala-de-judecata-sau-biroul-de-mediere.html
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Scrisoare nr. 3 

din 03.02.2014 

pe care se  bazeze  activitatea de mediator și  care 

se află în logică  coerență  cu art.16  al prezentului  

proiect  de  Lege.  

bază ale activităţii de mediator iar 

principiile de desfăşurare a acestei 

activităţi sunt reglementate la art. 4 

din proiect. Schimbarea denumirii art. 

3 nu va modifica esenţa acestuia. 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

17. Textul art. 3 alin (4) nu este reușit În redacția 

actuală, aceasta va îngrădi dreptul avocaţilor de a 

deveni mediatori atestaţi şi primi o remuneraţie în 

această calitate.  

În acest sens, subliniem că Legea cu privire la 

avocatură şi anume articolul 9, alin (1) lit a. 

intitulat “Activităţi incompatibile cu profesia de 

avocat” prevede expres că profesia de avocat este 

incompatibilă cu oricare funcţie retribuită, cu 

excepţia funcţiilor legate de activitatea ştiinţifică 

şi didactică, precum şi de activitatea în calitate de 

arbitru al judecăţii arbitrale (arbitrajului).  

Activitatea de mediator nu se regăseşte în 

excepţiile enunţate.   

Propunem, completarea art.9, alin (1) lit a din 

Legea cu privire la avocatură prin includerea 

sintagmei „… şi mediator”.   

În caz contrar desfăşurarea activităţii de 

mediator atestat, şi primirea unei retribuţii pentru 

aceasta este incompatibilă cu profesia de avocat. 

Nu se acceptă 

În procesul de modificare a 

cadrului normativ conex va fi 

modificată și Legea nu privire la 

avocatura. Pentru detalii, a se vedea 

Nota infsormativă. 

Articolul 4. Principiile de bază ale 

medierii  

(1) Recurgerea părţilor la mediere este 

benevolă.    

(2) Medierea se efectuează în baza 

principiilor: 

a) confidenţialităţii; 

b) liberei alegeri a mediatorului; 

c) egalităţii părţilor în proces; 

d) independenţei, neutralităţii şi 

imparţialităţii mediatorului; 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

18. Art. 4 (2): 

Principiile de bază ale medierii sînt: 

a)  confidenţialitatea; 

b)  libera alegere a mediatorului; 

c)  egalitatea părţilor în proces; 

d)  independenţa, neutralitatea şi imparţialitatea 

mediatorului. 

Propunerile ţin de redactarea normei.  

Se acceptă. 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

19. Propunem completarea art 4 alin. (1) cu 

sintagma “şi participarea” după cuvîntul 

“recurgerea”, or nu doar recurgerea la mediere 

este benevolă, ci întregul procesul de mediere este 

Se acceptă 

Textul a fost redactat. 
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Law Office 

Email din 

26.02.14 

benevol, părţile fiind în drept să se retragă oricînd 

din mediere fără careva consecinţe negative 

pentru acestea.  Totodată, considerăm că alin (2) 

al art.4 urmează a fi completat cu lit e) care să 

reflecte faptul că medierea este voluntară şi 

flexibilă, în sensul că părţile sunt ele însele 

responsabile de procedură, o organizează după 

cum doresc şi o pot încheia în orice moment. 

Articolul 5. Conflictul de interese  

(1) Dacă, la etapa de iniţiere sau pe 

parcursul procesului de mediere, apare o 

circumstanţă de natură să afecteze scopul 

medierii, 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.  

(2) Mediatorul nu este în drept să 

acţioneze în calitate de arbitru în rezolvarea 

litigiului în care a fost desemnat ca 

mediator, cu excepţia cazurilor cînd părţile 

îşi exprimă consimţămîntul expres în formă 

scrisă iar mediatorul acceptă.  

(3) Mediatorul nu poate fi 

reprezentantul uneia din părţi la soluţionare 

în instanţa de judecată sau în arbitraj a 

litigiului pentru care a fost desemnat ca 

mediator. 

(4) În cazul în care în calitate de 

mediator a fost ales un avocat, acesta nu este 

în drept să accepte asistenţa sau 

reprezentarea ulterioară a intereselor oricărei 

dintre părţile procesului de mediere în 

legătură cu conflictul mediat. 

(5) În cazul în care mediatorul este un 

notar, acesta nu este în drept să investească 

Ministerul 

Economiei 

Scrisoare nr. 11-

26 din 

02.01.2014 

20. În scopul evitării conflictului de interes, 

precum şi reieşind din specificul diferenţial al 

procedurii de arbitraj, reiterăm necesitatea 

excluderii din textul art.5 alin.(2) al proiectului 

Legii, a cuvintelor „cu excepţia cazurilor cînd 

părţile îşi exprimă consimţămîntul expres în 

forma scrisă iar mediatorul acceptă”. 

Se acceptă 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

21. Formularea art. 5 este incompletă.   

Considerăm oportună completarea art. 5 cu 

„definiţia” conflictului de interese după cum este 

prezentată în redacţia actuală a art. 9 din Legea 

134 „(1) Mediatorul se va abţine de la 

soluţionarea unui conflict dacă există anumite 

circumstanţe ce l-ar împiedica să fie neutru şi 

imparţial.” Urmat de prevedreile propuse în 

proiect.  

O asemenea completare face o claritate în 

obligaţia mediatorului de a se abţine de la mediere 

în caz de conflict de interese. 

Se acceptă 

A fost redactat alin. (1) al 

aceluiași articol. 

A.O. ”Centrul 

de Analiză și 

Prevenire a 

Corupției” 

22 Alin. (2).  

Excepția de la regula generală prevăzută în 

această normă este discriminatorie și contravine 

principiului confidențialității, stabilit în proiect. 

Articolul 5 din proiect stabilește un conflict de 

interese pentru calitatea de mediator și 

reprezentant al uneia din părţi, avocat, notar, fără 

nici o excepție derogatorie. 

În același timp, pentru calitatea de mediator și 

ulterior de arbitru, autorul stabilește excepție de la 

Se acceptă 
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cu formulă executorie acordul de împăcare 

încheiat de părţi în procesul medierii. 

regula generală, ceea ce prezumă lipsa unui 

conflict de interese. Aceste norme sunt 

discriminatorii, nu au o justificare argumentată, 

iar această excepție derogatorie stabilită de autor 

este și potențial coruptibilă. 

Totodată, aceste norme contravin principiului 

confidențialității statuat în art.4 alin.(2) lit.a), 

art.6, art.7 din proiect. Spre exemplu, conform 

art.7 alin.(1) din proiect, în scopul asigurării 

confidenţialităţii procesului de mediere, părţile, 

mediatorul sau oricare altă persoană care a 

participat la procesul de mediere nu poate divulga 

şi nu poate invoca în alt proces de mediere, în 

instanţa de judecată, arbitraj sau alte instanţe, 

informaţiile de care a luat cunoştinţă în cadrul 

procesului de mediere sau în legătură cu acest 

proces. Drept consecință a încălcării principiului 

confidențialității în mediere, considerăm că va fi 

încălcat dreptul părților la un proces echitabil. 

Vulnerabilitate. Prevederi care încalcă 

drepturile/libertăţile;Prevederi discriminatorii. 

Recomandăm excluderea excepției prin care 

mediatorului i se oferă posibilitatea să acţioneze 

în calitate de arbitru în rezolvarea litigiului în 

care a fost desemnat ca mediator. 

Articolul 6. Confidenţialitatea  

(1) Procesul de mediere nu este public, 

cu excepția  cazului în care părțile au 

convenit altfel. 

(2) Mediatorul este obligat să 

atenţioneze participanţii la procesul de 

mediere asupra obligaţiei de păstrare a 

confidenţialităţii informaţiei, fiind în drept, 

după caz, să solicite semnarea unui acord 

sau a unei clauze de confidenţialitate.  

(3) În procesul medierii mediatorul nu 

este în drept să divulge informaţiile de care a 

Ministerul 

Economiei 

Scrisoare nr. 11-

26 din 

02.01.2014 

23. La art.6 alin.(4) al proiectului Legii, urmărind 

necesitatea perfectării implementării practice a 

normelor legale, sintagma „al unui specialist” 

urmează a fi substituită cu sintagma „a 

specialiştilor”. 

Se acceptă 

Textul a fost redactat. 

24. Concomitent, în alin.(5) din acelaşi articol, 

cuvîntul „sau” urmează a fi substituit cu sintagma 

„şi/sau”. 

Se acceptă 

 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

25. La art. 6: alin (4) să fie exclus, fiecare parte poate 

fi asistată şi de un specialist, aşa cum prevede  art. 

24 (7); 

Opinia specialistului face parte din probe, 

Nu se acceptă. 

Consultarea specialistului se face 

de către mediator nu pentru a acumula 

probe pro sau contra uneia din părți, 
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luat cunoştinţă în decursul sesiunilor 

separate cu părţile şi nu poate discuta 

asemenea informaţii cu cealaltă parte fără 

acordul părţii vizate. 

(4) În cazul în care litigiul supus 

medierii prezintă aspecte dificile, 

mediatorul, cu acordul părților poate să 

solicite punctul de vedere al unui specialist 

în domeniul respectiv. 

(5)Mediatorul nu este ţinut să respecte 

confidenţialitatea informaţiei de care ia 

cunoştinţă în cadrul procesului de mediere şi 

este obligat să sesizeze autorităţile 

competente dacă nedivulgarea informaţiei 

contravine interesului public, în special cînd 

se referă la o infracţiune, cu excepţia 

situaţiilor prevăzute la art. 276 din Codul de 

Procedură Penală al Republicii Moldova, 

sau la interesele superioare ale copilului.  

Email din 

12.01.14 

administrarea cărora este specifică pentru 

procesul de adjudecare a litigiilor în judecată sau 

arbitraj. În procesul medierii/negocierii    

utilizarea probelor de către fiecare parte nu este 

exclusă/interzisă, dar implicarea mediatorului în 

dobândirea unor probe contravine misiunii 

mediatorului şi subminează imparţialitatea 

acestuia în procesul medierii. 

ci pentru a identifica mai ușor 

modalitatea de a împăca părțile în 

litigiu, precum și pentru a înțelege 

mai bine unele aspecte ale litigiului 

dintre acestea. Acest specialist ar 

putea fi un psiholog, un medic sau un 

jurist etc. 

O pracică similară este în 

Romania (art. 55 din Legea României 

privind medierea și organizarea 

profesiei de mediator). 

26. - pentru alin. (5) se propune următoarea redacţie:   

”(5)Mediatorul nu este ţinut să respecte 

confidenţialitatea informaţiei de care ia 

cunoştinţă în cadrul procesului de mediere, dacă 

nedivulgarea informaţiei contravine interesului 

public, în special cînd se referă la o infracţiune 

sau la interesele superioare ale copilului.” 

Nu se acceptă 

Divulgarea informației, în cazul în 

care aceasta se referă la o infracțiune 

sau la interesele superioare ale 

copilului, ține nu doar de situațiile în 

care mediatorul ar putea fi chemat ca 

martor în legătură cu un asemenea 

caz, ci și de obligația acestuia de a 

informa autoritatea competentă. 

Reglementarea acestei obligații este 

esențială pentru protejarea posibilelor 

victime. 

Exemplu de practică similară: art. 

66 din Legea României privind 

medierea și organizarea profesiei de 

mediator. 

De asemenea, în situațiile 

prevăzute la art. 276 din CPP nu este 

oportun de a obliga mediatorul să 

sesizeze autoritățile, deoarece în 

aceste cazuri procesul penal începe 

doar la plîngerea victimei.  

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

27. Confidenţialitatea procesului de mediere se 

referă la două aspecte ale confidenţialităţii: între 

părţi şi pentru terţi.  Totodată este confidenţial atît 

faptul medierii cît şi discuţiile, informaţiile şi 

Se acceptă parțial 

Formularea propusă deja se 

conține la art. 7, textul căruia a fost 

redactat. 
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Law Office 

Email din 

26.02.14 

actele transmite/întocmite în cadrul şi în legătură 

cu medierea.   

Redacţia actuală nu acoperă toate aspectele 

confidenţialităţii. 

Propunem, completarea art.6 alin (1) cu 

sintagma “Discuţiile, informaţiile, actele 

întocmite sau dobîndite în cadrul sau în legătură 

cu procesul de mediere sunt confidenţiale şi nu 

pot fi folosite sau dezvăluite ulterior, cu excepţia 

cazului cînd există acordul comun al părţilor.” 

28. Totodată, se recomandă excluderea sintagmei 

“şi nu poate discuta asemenea informaţii” din 

textul alin (3).  În practică, informaţia care este 

obţinută în cadrul sesiunilor private este discutată 

cu cealaltă parte, însă fără dezvăluirea informaţiei 

propriuzise.  Astfel, de exemplu dacă în cadrul 

sesiunii private cu una din parţi aceasta 

evidenţiază interesul pentru încheierea unui 

contract nou cu cealaltă parte, şi subliniează că 

această informaţie este confidenţială, mediatorul 

nu va informa cealaltă parte de interesul părţii în 

semnarea unui contract, dar prin diferite metode şi 

tehnici va testa posibilitatea unei asemenea 

opţiuni.   

Nu se acceptă 

Potrivit pct. 19 din Ghidul CEPEJ 

pentru o mai nubă implementare a 

recomandării cu privire la medierea în 

materie civilă și familială, încălcarea 

obligației de confidențialitate de către 

mediator ar trebui să fie considerată 

drept o încălcare disciplinară gravă 

și să fie sancționată  într-un mod 

corespunzător. 

Discutarea informației obținute în 

cadrul sesiunilor separate cu cealaltă 

parte, fără acordul părții vizate 

constituie o încălcare a 

onfidențialității și duce la diminuarea 

încrederii părților în mediator  și a 

siguranței acestora. 

Articolul 7. Interzicerea audierii 

participanţilor la procesul de mediere 

(1) În scopul asigurării confidenţialităţii 

procesului de mediere, părţile, mediatorul 

sau oricare altă persoană care a participat la 

procesul de mediere nu poate divulga şi nu 

poate invoca în alt proces de mediere, în 

instanţa de judecată, arbitraj sau alte 

instanţe, informaţiile de care a luat 

cunoştinţă în cadrul procesului de mediere 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

29. Considerăm oportună stipularea expresă a 

imposibilităţii audierii mediatorului şi 

participanţilor la procesul de mediere în calitate 

de martori.  În acest sens, includerea în alin (3) 

art. 7, a următorului paragraf este binevenită: „În 

scopul asigurării confidenţialităţii procesului de 

mediere, în temeiul şi în condiţiile legii, 

mediatorul şi participanţii la medierea nu pot fi 

audiaţi în privinţa faptelor sau actelor de care au 

luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere.” 

Se acceptă 

A fost completat alin. (4). 
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sau în legătură cu acest proces. Este interzisă 

divulgarea inclusiv a următoarelor 

informaţii:  

a) propunerea unei părţi de a iniţia 

procesul de mediere, sau exprimarea 

acordului unei părţi de a participa la 

procesul de mediere; 

b) opiniile sau propunerile enunţate de 

către una dintre părţi cu privire la o 

eventuală soluţionare amiabilă a litigiului;  

c) declaraţiile făcute de către o parte în 

cadrul procesului de mediere; 

d) exprimarea acordului unei părţi de a 

accepta propunerile făcute de mediator; 

e) actele întocmite  exclusiv în 

scopurile procesului de mediere. 

(2) Prin derogare de la alin. (1), 

divulgarea informaţiei confidenţiale este 

permisă prin acordul scris al părţilor, în 

cazul în care aceasta este necesară în scopul 

executării acordului de împăcare încheiat în 

rezultatul medierii sau este prevăzută de 

lege.  

(3) Cu consimţămîntul scris al părţilor, 

mediatorul este în drept să facă declaraţii în 

favoarea părţilor, însă darea declaraţiilor în 

aceste cazuri exclude participarea lui 

ulterioară în procesul de mediere. 

(4) Ca excepţie, în condiţiile art. 6 alin. (5), 

mediatorul poate fi chemat în calitate de 

martor. 

Totodată, este oportună completarea CPC şi 

CPP cu prevederi care să recunoască expres ca şi 

inadmisibile probele obţinute în cadrul procesului 

de mediere cu încălcarea confidenţialităţii. 

A.O. ”Centrul 

de Analiză și 

Prevenire a 

Corupției” 

30. Alin. (1) și (2). 

Pentru a exclude diferite interpretări abuzive, 

ar fi oportun de prevăzut expres că, părțile sau 

orice altă persoană care a participat la procesul de 

mediere poate fi audiată și să dea explicații în 

cadrul unui proces de judecată conform 

prevederilor legislației procesual civile. În caz 

contrar, am putea interpreta că aceștia nu mai pot 

declara nimic în cadrul unui eventual litigiu în 

instanța de judecată. 

La alin.(2) textul urmează a fi revizuit pentru 

a-i reda claritate. În forma în care este expus la 

moment se înțelege că divulgarea informaţiei 

confidenţiale este permisă prin acordul scris al 

părţilor în 2 cazuri: 

1) în cazul în care aceasta este necesară în 

scopul executării acordului de împăcare încheiat 

în rezultatul medierii; 

2) în cazul în care este prevăzută de lege. 

Însă, rațiunea acestei norme, după cum ar 

urma să fie înțeleasă, ar fi că divulgarea 

informaţiei confidenţiale este permisă în 2 situații: 

1) prin acordul scris al părţilor în cazul în care 

aceasta este necesară în scopul executării 

acordului de împăcare încheiat în rezultatul 

medierii; 

2) cînd este prevăzută de lege. 

Vulnerabilitate. Formulare ambiguă care 

admite interpretări abusive. 

Sugerăm revizuirea textului normei pentru a 

exclude orice interpretare abuzivă. 

Se acceptă parțial. 

Cu referire la alin. (2) se acceptă. 

Cu referire la alin. (1) nu se acceptă. 

Obligația părților de a nu divulga 

și a nu invoca într-unproces 

informația obținută în cadrul medierii 

derivă din recomandările 

internaționale, după cum urmează: 

 Art. 7, alin. (1) din Directiva 

2008/52/CE a Parlamentului 

european și a Consiliului privind 

anumite aspecte ale medierii în 

materie civilă și comercială prevede: 

”Nici mediatorii, nici cei implicati in 

administrarea procesului de mediere 

sa nu fie obligati sa aduca probe in 

cursul procedurilor judiciare civile si 

comerciale sau in cursul procedurilor 

arbitrale privind informatii rezultate 

din sau in legatura cu procesul de 

mediere, cu exceptia cazului in care: 

(a) acest lucru este necesar 

pentru considerente imperioase de 

ordine publica ale statului membru 

respectiv, in special pentru a asigura 

protectia interesului superior al 

copilului sau pentru a impiedica 

vatamarea integritatii fizice sau 

psihice a unei persoane; sau 

(b) divulgarea continutului 

acordului rezultat in urma medierii 

este necesara punerii in aplicare sau 

executarii acestuia.” 
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 Pct.  16 din Ghidul pentru o 

mai bună implementare a 

recomandării cu privire la medierea 

în materie civilă și familială, elaborat 

de CEPEJ în 2007, prevede că  

principiul confidenţialităţii este 

esenţial pentru instituirea încrederii 

părţilor în procesul de mediere şi 

rezultatele sale. Din acest punct de 

vedere, întinderea confidenţialităţii 

ar trebui să fie definită la toate 

nivelurile procesului de mediere, cît 

şi în afara concluziilor sale. 

 De asemenea, pct. 2 din 

Recomandarea nr. R.19(99) a 

Comitetului de miniștri către statele 

membre cu privire la mediere în 

chestiuni penale prevede că 

”discuţiile din cadrul medierii sunt 

confidenţiale şi nu pot fi folosite 

ulterior, cu excepţia situaţiilor când 

există acordul părţilor”.  

31. Alin. (3). Textul e lipsit de logică. Consecința 

declarațiilor făcute de mediator în favoarea 

părţilor este practic auto-excluderea acestuia de la 

medierea în continuare a litigiului. Este ilogic ca 

această auto-excludere, care are un caracter 

benevol, trebuie să fie făcută cu consimțămîntul 

scris al părților. Ce se întîmplă dacă mediatorul 

face astfel de declarații fără acordul scris al 

părților? 

Vulnerabilitate. Normă lacunară şi deficient. 

Considerăm necesar de exclude din textul 

normei expresia "Cu consimţămîntul scris al 

părţilor". 

Nu se acceptă. 

Conform art. III, pct. VI din 

Recomandarea nr. 98)1 privind 

medierea în litigiile familiale, 

discuțiile care au loc pe durata 

procesului de mediere sînt 

confidențiale și nu pot fi dezvăluite, 

decît cu acordul părților sau dacă 

legislația națională permite acest 

lucru. 

În cazul în care mediatorul face 

declarații în favoarea unei părți la 

procesul de mediere, fără a avea 

consimțămîntul scris al ambelor părți, 

acest fapt constituie o încălcare gravă 
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a principiului confidențialității și a 

imparțialității. Partea/ambele părți pot 

sesiza Consiliul de mediere în vederea 

sancționării mediatorului respectiv. 

De asemenea, acestea pot acționa în 

judecată mediatorul și solicita 

despăgubiri pentru prejudiciul cauzat.  

În calitate de excepție, mediatorul 

nu va putea fi sancționat sau acționat 

în judecată dacă acesta a primit 

acordul scris al părților pentru a face 

declarații. În această situație este logic 

ca mediatorul să nu mai participe la 

medierea cazului, deoarece acesta 

deja s-a expus în favoarea unei părți, 

astfel acesta nu mai este imparțial.  

O practică simlară este întîlnită 

în sistemul judecătoresc, unde 

expunerea de către judecător a opiniei 

asupra pricinii care se judecă 

constituie temei pentru recuzarea 

acestuia. (art. 50, alin. (1) lit.d) din 

CPC). 

Capitolul II. 

Competența instituțiilor statului în domeniul medierii 

Articolul 8. Ministerul Justiţiei 

Ministerul Justiţiei are următoarele 

atribuţii în domeniul medierii:   

a) elaborează, coordonează şi 

monitorizează implementarea documentelor 

de politici în domeniul medierii; 

b) instituie Consiliul de Mediere şi  

aprobă Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea acestuia; 

c) aprobă statele de personal ale 

aparatului administrativ al Consiliului de 

Mediere; 

Ministerul 

Finanţelor 

Scrisoare nr. 09-

04/42 din 

30.01.2014 

32. Ca urmare a excluderii articolului 12, urmează 

de exclus: litera c) din articolul 8, precum şi 

aliniatul (1) din articolul 9. 

Se acceptă parțial. 

Art. 8, lit. (c) și art. 12 au fost 

excluse. Cu referire la păstrarea art. 9, 

alin. (1) a se vedea comentariul nr. 34. 

Curtea de 

Arbitraj 

Comercial 

Internațional 

Scrisoare nr. 01-

575 din 23.12.13 

33. În proiect sunt indicate mai multe organe  

(Ministerul Justiției, Consiliul de Mediere), care 

vor monitoriza implementarea legii,  dar nu-s 

indicate cele responsabile de implementare, și 

atunci – ce va monitoriza Ministerul Justiției? 

Deci, de arătat concret pe umerii cui îi pusă 

implementarea: ministere, departamente, 

Nu se acceptă. 

Responsabili de implementarea 

legii sînt autoritățile/instituțiile care 

au atribuții în domeniul medierii. 

Ministerul, în calitate de autoritate 

publică centrală este responsabil nu 

doar de implementarea unei singure 
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d) aprobă Regulamentul privind 

atestarea  mediatorilor, după consultarea 

Consiliului de mediere; 

e) aprobă Regulamentul de acreditare a 

furnizorilor de formare a mediatorilor, după 

consultarea Consiliului de Mediere; 

f) emite atestatele de mediator, în baza 

hotărîrii Consiliului de Mediere;  

g) suspendă şi încetează activitatea de 

mediator atestat, în baza hotărîrii Consiliului 

de Mediere; 

h) la propunerea Consiliului de 

mediere, elaborează şi prezintă Ministerului 

Finanţelor proiectul bugetului destinat 

medierii; 

i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute 

de prezenta lege. 

 

administrația teritorială ș.a.  Dacă Consiliul de 

Mediere este subordonat Ministerului  Justiției, 

înseamnă că și Ministerul Justiției este responsabil 

de implementarea legii. 

legi, ci și de implementarea 

documentelor de politici în domeniul 

medierii, fapt prevăzut la art. 8, lit. a) 

din proiect.  

Atribuțiile ministerului și ale 

Consiliului sînt expuse suficient de 

concret și detaliat.  

Pentru o mai bună percepere a 

diferențelor dintre o lege și un 

document de politici a se vedea art. 

13
1 

din Legea nr. 780 din 27 

decembrie 2001 privind actele 

legislative și Hotărîre Guvernului nr. 

33 din 11.01.2007 cu privire la 

regulile de elaborare şi cerinţele 

unificate faţă de documentele de 

politici. 

34. Considerăm prezența Ministerului Justiției în 

activitatea instituției medierii prea exagerată, nu 

se încadrează în noțiunea de susținerea medierii 

din partea statului și mai degrabă e o formă de 

dirijare și control. 

Nu se acceptă. 

Una din misiunile Ministerului 

Justiției este de a realiza politica 

statului în domeniul justiției.  

La etapa actuală, cînd domeniul 

medierii este încă puțin dezvoltat, atît 

promovarea acestuia, cît și depășirea 

impasului care durează de 5 ani, pot 

avea loc doar cu implicarea activă a 

Ministerului Justiției, cu atît mai mult 

că Consiliul de Mediere încă nu este 

consolidat în deplină măsură pentru a 

face față tuturor provocărilor. 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

35. La art. 8: 

- competenţele de la lit. f) şi g) să fie 

atribuite Consiliului de mediere (sunt deja la 

art.10 lit. h şi lit.k); 

Se propune ca atestarea şi 

suspendarea/încetarea activităţii de mediator să 

revină Consiliului, aşa cum se practică, spre 

Nu se acceptă 

Un aspect al promovării politicilor 

statului în domeniul profesiilor 

conexe sistemului justiției constă în 

unificarea, în limite raționale a 

condițiilor de practicare a acestora.  

În acest context, pentru mediatori, 



23 

 

exemplu, în România, Belgia . Profesia de 

mediator se deosebeşte de alte profesii conexe 

sistemului de justiţie, este una complementară, 

practicată ocazional.  La această etapă consider că 

nu este îndreptăţită emiterea  sutelor de certificate 

de către Ministerul Justiţiei pentru multe persoane 

care, în timpul apropiat sau nici odată nu vor 

practica medierea în sensul unei profesii 

distincte/de bază.   

Art. 8 și art. 16 din Legea Nr. 192 din 16 mai 

2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 

mediator 

la fel ca și pentru notari, avocați, 

interpreți, traducători, executori 

judecătorești, competențele de la lit. f) 

și g) vor aparține Ministerului 

Justiției, care nu trebuie să depindă de 

numărul mediatorilor care activează 

sau își suspendă atestatele. 

  

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

email din 

02.01.2014 

36. La art.8 alin (1) lit. c) propun următoarea 

formulare a enunţului „aprobă statele de personal 

ale aparatului administrativ al Consiliului de 

Mediere, la propunerea Consiliului de Mediere”. 

Aceasta ar permite Consiliului de Mediere să 

evalueze necesarul de resurse umane în vederea 

executării mandatului său reieşind din sarcinile 

puse în seamă pe durata acestuia, fondurile 

financiare disponibile, etapa de promovare a 

serviciilor de mediere, volumul real de lucru, etc. 

Dat fiind faptul că Consiliul de Mediere este 

responsabil de realizarea sarcinilor sale ar fi 

echitabil să aibă posibilitatea să se expună privitor 

la resursele necesare realizării acestora, inclusiv 

resurse umane. 

Se acceptă. 

Articolul 9. Consiliul de Mediere 

(1) Consiliul de Mediere (în continuare - 

Consiliul) reprezintă un organ colegial, cu 

statut de  persoană juridică de drept public, 

cu ştampilă şi buget propriu, instituit în 

condiţiile prezentei legi pentru 

implementarea politicilor în domeniul 

medierii.  

(2) Consiliul este compus din 9 

membri, după cum urmează:  

Ministerul 

Finanţelor 

Scrisoare nr. 09-

04/42 din 

30.01.2014 

 

37. Ca urmare a excluderii articolului 12, 

urmează de exclus: litera c) din articolul 8, 

precum şi aliniatul (1) din articolul 9. 

Se acceptă parțial 

Art. 8 lit. c) și art. 12 au fost 

excluse.  Activitatea de secretariat a 

Consiliului de Mediere va fi asigurată 

de către Ministerul Justiției. 

Păstrarea art. 9 alin. (1) este strict 

necesară din considerentul că acest 

alineat stabilește statutul Consiliului 

de Mediere.  

Dezvoltarea domeniului medierii 
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a) cinci mediatori atestaţi, selectați prin 

concurs public de către Ministerul Justiţiei. 

b) un reprezentant al societății civile, 

desemnat de către Ministerul Justiţiei în 

urma unui  concurs public;  

c) un membru desemnat de Consiliului 

Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată 

de Stat; 

d) un membru desemnat de Uniunea 

Avocaților; 

e) un reprezentant al notarilor. 

(3) Pentru membrii Consiliului indicați 

la lit. b) – e), instituția responsabilă 

desemnează cîte un supleant.   

(4) Termenul mandatului membrilor 

Consiliului este de 4 ani. Membrii 

Consiliului nu pot exercita mai mult de două 

mandate consecutiv. Calitatea de membru al 

Consiliului nu este remunerată. 

(5) Şedinţele Consiliului sînt 

deliberative în prezenţa a cel puţin 6 

membri. Periodicitatea ședințelor este 

stabilită în Regulamentul de activitate a 

acestuia.  

(6) Consiliul adoptă hotărîri cu votul 

majorităţii membrilor prezenţi. În procedura 

de votare nu este admisă abţinerea de la vot. 

Opinia separată a membrului Consiliului se 

anexează la hotărîre. 

(7) Calitatea de membru al Consiliului 

încetează: la expirarea mandatului, la cerere, 

în caz de deces, sau prin revocare. Membrul 

Consiliului poate fi revocat înainte de 

expirarea mandatului în situația în care 

acesta nu corespunde cerințelor înaintate 

pentru candidații la funcția de membru al 

Consiliului sau dacă acesta nu mai face parte 

depinde în mare parte de capacitățile 

funcționale ale Consiliului de Mediere 

de a coordona, de a gestiona și de a 

promova instituția medierii.  

Activitatea Consiliului va fi 

practic imposibilă fără reglementarea 

expresă a statutului acestuia. 

38. Totodată, la aliniatul (9) al articolului 9, 

sintagma „activitatea Consiliului” de substituit 

prin „asistenţa tehnico-materială a Consiliului”. 

Se acceptă 

Procuratura 

Generală 

Scrisoare nr. 28-

3d/14-02 din 

13.01.2014 

39. Considerăm oportun ca în componenţa 

Consiliului de Mediere să fie cel puţin două 

persoane membri ai societăţii civile. Ţinînd cont 

de recomandările europene există o tendinţă 

actuală de a include în cadrul organelor de 

autoadministrare a instituţiilor cel puţin 40 % din 

membri persoane din cadrul societăţii civile. 

Propunem de a completa art. 9, alin 2) lit. b) din 

proiect.  

Nu se acceptă. 

Accentuăm faptul că Consiliul de 

Mediere nu este un organ de 

autoadministrare a mediatorilor. 

Consiliul este persoană juridică de 

drept public.  

Organele de autoadministrare ale 

mediatorilor vor fi constituite de 

însuși mediatori, drept urmare a 

realizării dreptului lor la asociere, 

prevăzut la art. 18, alin. (5) din 

proiect. 

40. Legea nu spune nimic despre modul şi 

condiţiile de desfăşurare a concursului public 

pentru selectarea membrilor Consilului de 

Mediere. Presupunem că va fi elaborat un 

Regulament intern care va include astfel de 

prevederi or proiectul de lege nu prevede 

reglementări în acest sens.  

Se acceptă 

Drept urmare a 

elaborării/modificării cadrului 

normativ conex, Ministerul Justiţiei 

va elabora un regulament unde va fi 

stabilit modul de desfăşurare a 

concursului public pentru selectarea 

mediatorilor şi reprezentantul 

societăţii civile care vor face parte din 

consiliul de mediere 

Curtea de 

Arbitraj 

Comercial 

Internațional 

Scrisoare nr. 01-

41. E confuz statutul Consiliului de Mediere: pe 

de o parte este compus din mediatori și alți 

reprezentanți ai societății civile, organizații 

obștești, pe de altă parte  și Președintele și 

Directorul executiv sunt numiți de Ministerul 

Nu se acceptă. 

Nici obiecția, nici propunerea nu 

sînt clare. 

Totuși reiterăm că Consiliul de 

Mediere nu este un organ de 
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din organul care l-a desemnat. Revocarea are 

loc prin decizia organului care l-a desemnat, 

la demersul Consiliului, adoptat cu votul 

secret a 5 membri. Noul membru al 

Consiliului este desemnat pentru un nou 

mandat.   

(8) Consiliul este în drept să formeze 

comisii specializate. în vederea exercitării 

atribuţiilor sale. 

(9) Activitatea Consiliului este 

asigurată de Ministerul Justiției de la bugetul 

de stat şi din alte surse neinterzise de lege. 

 

575 din 23.12.13 Justiției, avînd statutul unui organ administrativ. autoadministrare a mediatorilor. 

Consiliul este persoană juridică de 

drept public.  

Organele de autoadministrare ale 

mediatorilor vor fi constituite de 

însuși mediatori, drept urmare a 

realizării dreptului lor la asociere, 

prevăzut la art. 18, alin. (5) din 

proiect. 

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

email din 

02.01.2014 

42. La art.9 alin.(2) lit. a) propun ca  mediatorii 

membrii ai Consiliului de Mediere să fie aleşi de 

către adunarea generală a mediatorilor atestaţi 

care funcţionează (prestează servicii de mediere 

legal, au cont fiscal, etc.). Rolul Ministrului să fie 

aprobarea listei mediatorilor aleşi. Aceasta ar face 

Consiliul de Mediere să fie mai aproape de 

comunitatea mediatorilor să se identifice cu acesta 

creeze un cadru de comunicare mai strîns şi, prin 

urmare să identifice mai cert deficienţele şi 

soluţiile din domeniul medierii. Această Va mai 

consolida independenţa Consiliului de Mediere în 

luarea deciziilor şi aprecierea reală a situaţiei 

privind promovarea medierii, va spori interesul şi 

încrederea faţă de această instituţie a comunităţii 

mediatorilor şi a societăţii civile. 

Nu se acceptă 

Cu toate că în tabeluul 

mediatorilor sînt incluși aproximativ 

300 mediatori, foarte puțini din 

aceștia activează. De asemenea, dintre 

mediatorii care activează sînt puțini 

cei care își manifestă interesul pentru 

participarea activă la dezvotarea 

domeniului și conlucrarea cu 

Consiliul. Acest fapt s-a confirmat la 

adunarea mediaorilor din decembrie 

2013, precum și la cele 2 consultări 

publice pe marginea prezentului 

proiect. La etapa actuală va fi foarte 

dificil de a convoca ”o adunare 

generală a mediatorilor atestaţi care 

funcţionează” și de a asigura 

cvorumul în cadrul acesteia.  

În contextul celor expuse, pentru 

prezent, considerăm drept o soluție 

optimă selectarea celor 5 mediatori de 

către Ministerul Justiției prin concurs 

public. 

43. Cu referire la cvorum şi luarea deciziilor 

urmează a asigura un raport echitabil a numărului 

de mediatori membrii pentru a exclude 

monopolizarea luării deciziilor de către membrii 

ce nu sunt mediatori. Coraportul 5 la 4 este relativ 

Nu se acceptă 

Prezența reprezentantului 

societății civile este o premisă a 

respectării transparenței în activitatea 

Consiliului. 
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în acest sens dar acceptabil. Cu referire la ceilalţi 

membri nemediatori reprezentativitatea organelor-

partenere este nesemnificativă – avocaţi şi notari. 

Nu se regăsesc reprezentanţii Consiliului Superior 

al Magistraturii şi din partea Procuraturii. Astfel, 

susţin necesitatea revederii componenţei 

Consiliului de Mediere – 9 membri – 6 mediatori, 

1 reprezentant CSM, 1 PG, 1 reprezentant al 

notarilor, 1 CNAJGS, 1 reprezentant din partea 

Uniunii Avocaţilor. Excluderea reprezentantului 

societăţii civile este generată de faptul că 

şedinţele CM sunt publice şi asigurarea 

transparenţei poate fi realizată prin translarea 

şedinţelor, publicarea proceselor-verbale (precum 

se procedează la moment). Astfel, Consiliul de 

Mediere va obţine o reprezentativitate şi pondere 

mai mare, o capacitate mai mare de analiză şi 

generare de soluţii fezabile. Pe de altă parte, 

cvorum-ul poate fi păstrat la 6 membri. Pe de altă 

parte, componenţa propusă va responsabiliza 

membrii mediatori în vederea consolidării 

efortului de promovării poziţiei corpului de 

mediatori. 

Potrivit pct. 26 din Recomandarea 

Comitetului de miniștri nr. (2010)12 

cu privire la judecători: independenţa, 

eficienţa şi responsabilităţile, 

Consiliile judiciare sunt organisme 

independente, stabilite prin lege sau 

prin constituţie, care să garanteze 

independenţa puterii judecătoreşti şi 

a judecătorilor individual şi care să 

promoveze astfel funcţionarea 

eficientă a sistemului judiciar. În 

acest context, nu ține de esența CSM 

să aibă un reprezentant în alt Consiliu, 

creat pentru implementarea politicilor 

în domeniul medierii. Un argument 

similar îl aducem și pentru 

Procuratura Generală, rolul căreia este 

de a organiza și coordona activitatea 

procurorilor. 

44. La art.9 alin.(1), lit. i) propun reformularea 

enunţului „Regulamentul de activitate al 

Consiliului este aprobat de Ministerul Justiţiei, la 

propunerea Consiliului de Mediere”. Este necesar 

de a oferi Consiliului de Mediere posibilitatea să 

se auto-organizeze. Fiind un organ colegial menit 

să implementeze politica de stat în domeniul 

medierii este necesar a oferi un cadru optim de 

acţiune. În acest sens elaborare şi propunerea 

anume de către Consiliul de Mediere a proiectului 

este o activitate ce urmează a fi reţinută de către 

Consiliul acesta fiind responsabil de domeniul 

încredinţat de activitate. Mai mult ca atât, 

Ministerul Justiţiei are competenţa dea se 

Se acceptă parțial. 

Propunerea se referă la art. 8 lit. 

b), care a fost redactată. 
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pronunţa asupra necorespunderii acestuia cadrului 

normativ în vigoare. 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

45. La art. 9: 

 -  pentru alin. (8)  se propune următoarea 

redacţie: 

”(8) În vederea exercitării atribuţiilor sale 

Consiliul formează comisii specializate.  

Competenţa, modul de formare şi de funcţionare a 

comisiilor  sînt stabilite prin regulamentele 

aprobate de Ministerul Justiţiei.” 

Se propune o redacţie mai 

imperativă/funcţională. 

Se acceptă 

Textul a fost redactat. 

46. - alin. (9) să fie inclus la art. 12; 

Alin (9) se referă la asigurarea activităţii 

Consiliului  de mediere (art. 12). 

Nu se acceptă 

Drept urmare a avizului 

ministerului Finanțelor, art. 12 a fost 

exclus. 

BAA 

Durleșteanu & 

Partners 

Email din 

11.02.2014 

47. Art. 9, alin. (4)  

Lipsa totala a remunerării ar putea genera 

indiferența membrului față de activitatea sa în 

consiliu, sau de o potrivă ar fi una extrem de 

subiectivă în promovarea intereselor grupului pe 

care îl reprezintă. 

Se acceptă 

Art. 9 a fost completat. 

A.O. ”Centrul 

de Analiză și 

Prevenire a 

Corupției” 

48. Alin. (2) 

Considerăm varianta proiectului inițial 

referitor la alegerea și numirea membrilor în 

Consiliu de mediere este mai reușită decît varianta 

actuală. Conform proiectului inițial din membrii 

Consiliului făceau parte și un judecător, un 

procuror, un avocat, un profesor universitar și 3 

mediatori atestați. Această variantă asigura 

prezența în Consiliu a reprezentanților 

judecătorilor și procurorilor, ceea ce considerăm 

că este util, întrucît activitatea de mediere este 

posibilă și în cadrul urmării penale și în cadrul 

unui proces în instanța de judecată. Participarea 

acestor subiecți în Consiliu de mediere ar 

îmbunătăți conlucrarea cu instanțele de judecată, 

Nu se acceptă 

Potrivit pct. 26 din Recomandarea 

Comitetului de miniștri nr. (2010)12 

cu privire la judecători: independenţa, 

eficienţa şi responsabilităţile, 

Consiliile judiciare sunt organisme 

independente, stabilite prin lege sau 

prin constituţie, care să garanteze 

independenţa puterii judecătoreşti şi 

a judecătorilor individual şi care să 

promoveze astfel funcţionarea 

eficientă a sistemului judiciar. În 

acest context, nu ține de esența CSM 

să aibă un reprezentant în alt Consiliu, 

creat pentru implementarea politicilor 
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cu procuratura, ar facilita schimbul de informații, 

ar impulsiona activitatea de mediere, ar soluționa 

rapid și eficient dificultățile ce pot apărea în 

practică, etc. 

Vulnerabilitate. Prevederi care limitează 

drepturile/libertăţile; Prevederi discriminatorii. 

Sugerăm autorului revizuirea componenței 

Consiliului de mediere pentru a asigura 

participarea cît mai largă a reprezentanților 

subiecților ce au tangență nemijlocită cu 

activitatea și procedura de mediere. 

în domeniul medierii. Un argument 

similar îl aducem și pentru 

Procuratura Generală, rolul căreia este 

de a organiza și coordona activitatea 

procurorilor. 

49. Alin. (5) și (6). 

Din textul normei ar putea apărea situații în 

practică cînd o decizie se va adopta doar cu 4 

membri din cei 9 ai Consiliului. Considerăm că, ar 

trebui de revizuit textul pentru ca deciziile 

consiliului să fie adoptate cel puțin de o majoritate 

calificată de voturi ( 5 din 9) sau cel puțin de 

stabilit că pentru anumite decizii, cu un caracter 

mai important (ar fi oportun de specificat care 

sunt acestea) va fi o altă majoritate, spre exemplu 

cea prevăzută în alin.(7) al art.9 din prezentul 

proiect de lege. 

Vulnerabilitate. Normă lacunară şi deficient. 

Recomandăm revizuirea textului normei cu 

luarea în considerație a propunerilor sus-

formulate. 

Se acceptă 

Ședințele vor fi deliberative în 

prezența a 7 membri. 

50. Alin. (7). 

Este o procedură confuză de revocare a unui 

membru al Consiliului de mediere. Conform 

textului, revocarea are loc în 2 cazuri: 

1) acesta nu corespunde cerințelor înaintate pentru 

candidații la funcția de membru al Consiliului sau 

2) dacă acesta nu mai face parte din organul care 

l-a desemnat. 

Referitor la primul caz, nu este prevăzut cine 

stabilește că un membru nu corespunde cerințelor 

Se acceptă 

Proiectul a fost completat în 

vederea concretizării faptului că 

cerințele pentru selectarea membrilor 

Consiliului vor fi stabilite în 

rregulamentul de activitate al 

acestuia. 

Cuvintele ”pentru un nou mandat” 

prezumă faptul că noul membru va fi 

numit nu pentru partea rămasă a 
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înaintate pentru candidații la funcția de membru al 

Consiliului. Plus, nu este stipulat care sunt aceste 

cerințe și unde, în ce document sunt prevăzute. 

În continuare, textul normei prevede cum are 

loc revocarea. Însă, autorul practic prevede doar 

revocarea în situația cînd membrul nu mai face 

parte din organul care l-a desemnat, întrucît textul 

stabilește că revocarea are loc prin decizia 

organului care l-a desemnat. Ori, în cazul în care 

un membru nu va corespunde cerințelor înaintate 

pentru candidații la funcția de membru al 

Consiliului, acesta va putea fi lăsat în funcție de 

organul care l-a desemnat dacă acest organ nu va 

dori să-l revoce pe motivul necorespunderii 

cerințelor. 

Plus la aceasta, nu este clar ce se are în 

vedere prin expresia „Noul membru al Consiliului 

este desemnat pentru un nou mandat.”, ori în 

cazul în care un membru este revocat din funcţie, 

noul membru va fi desemnat să activeze pînă la 

finele mandatului membrului revocat sau va 

activa pentru un mandat deplin de 4 ani conform 

prevederilor proiectului. 

Vulnerabilitate 
Formulare ambiguă care admite interpretări 

abuzive;  

Normă lacunară şi deficientă; 

Sugerăm revizuirea textului pentru a reda 

claritate situațiilor de revocare a membrilor 

Consiliului de mediere.  

Totodată, recomandăm indicarea expresă de 

autor a formei de exercitare a mandatului unui 

membru revocat din funcţie. 

membrului revocat, ci pentru 

următorii 4 ani. 

Articolul 10. Atribuţiile Consiliului de 

Mediere 

(1) Consiliul are următoarele atribuţii: 

a) promovează medierea ca modalitate 

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

51. La art.10 propun alin.(1) lit. b) propun 

reformularea „participă la elaborarea politicilor 

şi perfecţionarea actelor legislative şi normative 

în domeniul medierii”. Totodată, propun 

Se acceptă  

Propunerea de acompleta cu 

cuvintele „monitorizează activitatea 

mediatorilor în partea conformităţii 
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de soluţionare alternativă a litigiilor; 

b) face propuneri pentru elaborarea 

politicilor şi perfecţionarea cadrului 

normativ în domeniul medierii; 

c) monitorizează procesul de 

implementare a politicilor în domeniul 

medierii; 

d) elaborează proiecte de acte 

normative, necesare pentru asigurarea 

funcţionării Consiliului şi desfăşurarea 

activităţii de mediator, în condiţiile prezentei 

legi; 

e) aprobă Codul deontologic al 

mediatorului; 

f) stabileşte şi aprobă standardele de 

formare profesională iniţială şi continuă a 

mediatorilor şi acreditează furnizorii de 

formare;  

g) verifică modul de organizare şi 

desfăşurare a cursurilor de mediere, precum 

şi modul de respectare a standardelor de 

pregătire iniţială şi continuă a mediatorilor. 

h) decide cu privire la emiterea 

atestatelor de mediator;  

i) ține evidența birourilor de mediatori 

şi acreditează organizaţiile de mediere 

conform Regulamentului aprobat de 

Ministerul Justiţiei; 

j) examinează plîngerile privind 

activitatea mediatorilor, constată abaterile 

disciplinare şi decide privind sancţionarea 

mediatorilor atestaţi; 

k) decide privind suspendarea, 

încetarea și reluarea calităţii de mediator; 

l) ține Tabelul mediatorilor, la lista 

organizaţiilor de mediere, lista furnizorilor 

de formare iniţială şi continuă şi alte 

email din 

02.01.2014 

suplinirea cu următoarea atribuţie „monitorizează 

activitatea mediatorilor în partea conformităţii 

respectării cadrului normativ în vigoare” „decide 

în privinţa aplicării sancţiunilor disciplinare 

mediatorilor” 

respectării cadrului normativ în 

vigoare”  și „decide în privinţa 

aplicării sancţiunilor disciplinare 

mediatorilor” se regăsește la  alin. (1) 

lit. j), care a fost completată. 

alin.(1) lit. b) a fost redactat. 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

52.  La art. 10: 

 - lit. h) şi k) să fie comasate: 

”f) decide cu privire la emiterea atestatelor de 

mediator, suspendarea, încetarea şi reluarea 

activităţii de mediator atestat;” 

Se acceptă 

53. - lit. i) ”acreditează birourile de mediere, 

organizaţiile de mediere şi furnizorii  de formare 

în domeniul medierii conform regulamentelor 

aprobate de Ministerul Justiţiei;” 

- lit. l) ” ţine tabelul mediatorilor, lista  

birourilor şi organizaţiilor de mediere, lista 

furnizorilor  de formare în domeniul medierii şi 

facilitează accesul la acestea pentru publicul 

larg,  autorităţile  publice, instanţele de judecată 

şi organele de urmărire penală; 

Redactare. Se propune de a opera cu termenul 

unic ”acreditare” pentru autorizarea activităţii 

prestatorilor serviciilor de mediere şi a serviciilor 

de formare. 

Se acceptă. 

În vederea evitării posibilelor 

confuzii, considerăm necesar de a 

utiliza următoarele expresii: 

”înregistrarea biroului și organizației 

de mediere” și ”acreditarea 

furnizorilor de formare”. 

54. - se include lit. n): 

” elaborează şi implementează proiecte-pilot şi 

programe în domeniul medierii;”; 

Litera nouă n) reflectă dispoziţiile de la art. 43. 

 

Se acceptă 
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materiale informative și facilitează accesul 

publicului larg, autorităţilor publice, 

instanţelor de judecată şi organelor de 

urmărire penală la acestea ; 

m) prezintă Ministerului Justiţiei 

propuneri privind cheltuielile destinate 

medierii pentru a fi incluse în bugetul de 

stat; 

n)  prezintă Ministerului Justiției 

rapoarte semestriale privind utilizarea 

mijloacelor financiare destinate medierii; 

o)  exercită alte atribuţii în condiţiile 

prezentei Legi. 

(2) În luna februarie a fiecărui an, 

Consiliul publică pe pagina web oficială 

raportul anual cu privire la implementarea 

politicilor de mediere şi în acest scop solicită 

informaţii de la mediatorii atestaţi, 

organizaţiile de mediere, instanţele de 

judecată, organele de urmărire penală, 

autorităţi publice și alte instituții și 

organizații.   

Articolul 11. Preşedintele 

Consiliului 

(1)  Consiliul este condus de un 

preşedinte, desemnat de Ministrul Justiţiei 

dintre membrii acestuia, pe o durată de 4 

ani, fără posibilitatea de a prelungi 

mandatul. Pe durata mandatului preşedintele 

poate fi revocat prin ordinul Ministrului 

Justiţiei, la propunerea a cel puţin 6 membri. 

(2)  Preşedintele Consiliului are 

următoarele atribuţii: 

a) reprezintă Consiliul în relaţiile 

acestuia cu persoanele fizice şi juridice din 

ţară şi din străinătate; 

b) organizează şi conduce şedinţele 

Ministerul 

Economiei 

Scrisoare nr. 11-

26 din 

02.01.2014 

55. Ţinînd cont de faptul că Consiliul de mediere 

reprezintă un organ colegial, instituit pe principii 

de colegialitate şi de autoadministrare întru 

implementarea politicilor în domeniul medierii, 

considerăm oportun de revăzut prevederile art.11 

alin.(1) al proiectului Legii, aşa încît desemnarea 

preşedintelui Consiliului de mediere dintre 

membrii acestuia de către Ministerul Justiţiei să 

fie substituită cu alegerea acestuia însăşi de către 

membrii Consiliului dat. 

Se acceptă 

 

Procuratura 

Generală 

Scrisoare nr. 28-

3d/14-02 din 

13.01.2014 

56. Pentru a exclude orice influenţă al 

Ministerului justiţiei considerăm oportun ca 

Preşedintele Consiliului de Mediere să fie ales din 

membrii Consiliului prin vot secret la prima 

şedinţă. 

Se acceptă 
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Consiliului; 

c) semnează hotărîrile adoptate de 

Consiliu; 

d) organizează executarea hotărîrilor 

Consiliului; 

exercită alte atribuţii prevăzute de 

Regulamentul de activitate a Consiliului de 

Mediere 

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

email din 

02.01.2014 

57. La art.11 alin.(1) propun ca preşedintele 

Consiliului de Mediere să fie ales prin vot secret 

de către membrii Consiliului de Mediere. Acesta 

reprezintă un principiul clasic de auto-organizare 

a organelor colegiale. Mai mult ca atît, aceasta va 

spori colaborarea şi încrederea în cadrul 

Consiliului de Mediere, va asigura independenţa 

Preşedintelui Consiliului de Mediere.  

Se acceptă 

 

58. Propun ca termenul mandatului Preşedintelui 

Consiliului de Mediere să fie de 2 ani cu 

posibilitatea prelungirii o dată (pe durata 

mandatului aceluiaşi Consiliu). Aceasta va asigura 

un spirit de responsabilitate a preşedintelui şi 

competitivitatea în rândul membrilor Consiliului 

de Mediere. 

Se acceptă 

59. La art.11 propun suplinirea cu un aliniat cu 

următorul conţinut „Întru executarea atribuţiilor 

sale preşedintele Consiliului de Mediere emite 

decizii obligatorii pentru membrii Consiliului de 

Mediere”. 

Nu se acceptă 

Aceste prevederi vor fi incluse în 

regulamentul de activitate a 

Consiliului. 

Propunere 

primită în cadrul 

consultărilor 

publice din 

02.01.14 

60. S-a propus ca durata mandatului președintelui 

să rămînă ca în prezent – 2 ani, cu dreptul de a-i 

prelungi mandatul. 

Se acceptă 

A.O. ”Centrul 

de Analiză și 

Prevenire a 

Corupției” 

61. Este o ingerinţă în activitatea și organizarea 

Consiliului de mediere. Acesta este un organ 

independent și colegial, în consecință, ar trebui 

singur să-și aleagă președintele din membrii săi, 

care, ulterior, ar putea fi întărit (confirmat) prin 

ordinul Ministrului Justiției. 

Din textul normei propuse de autor, Ministerul 

Justiției, fără careva criterii stabilite, la propria 

dorință, numește președintele Consiliului. Mai 

mult ca atît, revocarea acestuia la fel ține doar de 

dorința Ministerului Justiției, întrucît textul 

normei stabilește că acesta poate revoca (nu este 

Se acceptă 
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obligat) la propunerea a cel puţin 6 membri. 

Astfel, propunerea acestor 6 membri este doar o 

formalitate fără finalitate, orice decizie va fi luată 

doar de către Ministerul Justiției. 

Notăm faptul că, proiectul inițial al Legii cu 

privire la mediere stabilea un alt mecanism de 

alegere a președintelui și anume: "Preşedintele 

Consiliului de mediere este ales prin vot secret, 

dintre membrii acestuia, pe o durată de 2 ani, fără 

posibilitatea de a prelungi mandatul". 

Vulnerabilitate. Prevederi care limitează 

drepturile/libertăţile; Prevederi care încalcă 

drepturile/libertăţile. 

Recomandăm revenirea la mecanismul inițial 

de alegere a președintelui Consiliului de mediere 

și anume alegerea nemijlocită a președintelui de 

către membrii Consiliului de mediere. 

Articolul 12. Aparatul administrativ al 

Consiliului de Mediere 

(1) Funcţionarea Consiliului este 

asigurată de Aparatul administrativ, din care 

fac parte directorul executiv şi alţi angajaţi, 

conform statelor de personal aprobate de 

Ministerul Justiţiei. Directorul executiv este 

ales prin concurs public, de către Ministerul 

Justiției. 

(2) Aparatul administrativ își exercită 

atribuţiile în conformitate cu Regulamentul 

de activitate al Consiliului. 

 

Ministerul 

Finanţelor 

Scrisoare nr. 09-

04/42 din 

30.01.2014 

62. Articolul 12 prevede crearea aparatului 

administrativ al Consiliului de mediere care va 

asigura funcţionarea Consiliului de Mediere. 

Totodată, datele statistice invocate în nota 

explicativă precum că, pe parcursul a 3 ani au 

avut loc doar 37 de procese de mediere sau în 

mediu 10 pe an, demonstrează că, serviciile de 

mediere sunt puţin solicitate pe piaţa serviciilor 

publice. Astfel, se consideră inoportună iniţiativa 

creării aparatului administrativ. În acest context, 

se propune de exclus articolul dat. 

Se acceptă 

Activitatea de secretariat a 

Consiliului de Mediere va fi asigurată 

de către Ministerul Justiției. 

 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

63. Art.12: 

”Articolul 12. Asigurarea activităţii 

Consiliului de Mediere 

(1)  Activitatea  Consiliului este asigurată  de 

Ministerul Justiţiei de la  bugetul de stat  şi din 

alte surse neinterzise de lege.  

(2) Consiliul de Mediere dispune de aparat 

administrativ, din care fac parte directorul 

executiv şi alţi angajaţi, conform statelor de 

Nu se acceptă 

Drept urmare a avizului 

Ministerului Finanțelor, art. 12 a fost 

exclus. 
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personal aprobate de Ministerul Justiţiei. 

Directorul executiv este desemnat prin concurs 

public de către Ministerul Justiţiei. 

(3) Aparatul administrativ  îşi  exercită 

atribuţiile în conformitate cu Regulamentul de 

activitate al Consiliului. 

Propunerile ţin de redacţie. 

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

email din 

02.01.2014 

64. La art.12 alin.(1) propun următoarea 

reformulare “Funcţionarea Consiliului este 

asigurată de Aparatul administrativ, din care fac 

parte directorul executiv şi alţi angajaţi, conform 

statelor de personal aprobate de Ministerul 

Justiţiei la propunerea Consiliului de Mediere”. 

Nu se acceptă 

Drept urmare a avizului 

Ministerului Finanțelor, art. 12 a fost 

exclus. 

Capitolul III. 

Statutul mediatorului şi formele de organizare a activităţii de mediator 

Articolul 13. Condiţiile de dobîndire a 

calităţii de mediator atestat   

(1) Poate deveni mediator atestat 

persoana care îndeplineşte cumulativ 

condiţiile:  

a) are capacitate deplină de exerciţiu;  

b) are vîrsta de cel puțin 25 de ani; 

c) deţine diplomă de studii superioare; 

d) nu a fost condamnată anterior pentru 

infracţiuni grave, deosebit de grave, 

excepţional de grave săvîrşite cu intenţie; 

e) nu are antecedente penale; 

f) are reputație ireproșabilă; 

g) este aptă din punct de vedere medical 

pentru exercitarea acestei profesii; 

h) a absolvit cursurile de formare 

iniţială a mediatorilor; 

i) a fost atestată ca mediator. 

(2) Calitatea de mediator atestat se 

confirmă prin atestatul eliberat de Ministerul 

Justiţiei în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind atestarea 

Ministerul 

Economiei 

Scrisoare nr. 11-

26 din 

02.01.2014 

65. La art.13 alin.(2) proiectul de lege prevede 

achitare unei plăţi pentru eliberarea atestatului de 

mediator. Totodată proiectul nu propune nici o 

justificare a necesităţii perceperii de la solicitanţi 

a unei astfel de plăţi. Proiectul Legii, de asemenea 

nu indică mărimea plăţii în cauză.  

În acest context menţionăm că orice plată 

prevăzută de lege trebuie să aibă în spatele său un 

raţionament logic însoţit de o metodologie şi un 

calcul explicabil şi nici într-un caz nu poate fi 

stabilită arbitrar. Pentru prezentarea unei 

metodologii de calcul, nu este necesară în mod 

neapărat existenţa unei metodologii unice - tip, 

dat fiind existenţa Standardului naţional de 

contabilitate, care stabileşte principiile generale 

pentru gestiunea scheltuielilor şi consumurilor. 

Deficienţele sus relatate, astfel urmează a fi 

luate în stricta consideraţie la definitivarea 

proiectului Legii.  

Concomitent, se apreciază drept nejustificată 

propunerea achitării plăţilor în contul Ministerului 

Justiţiei. Astfel, se evidenţiază necesitatea 

Se acceptă parțial. 

Deja este constituită o practică de 

a elibera 

licențele/atestatele/autoizațiile pentru 

reprezentanții profesiilor conexe de 

către Ministerul Justiției. Acest fapt 

are drept finalitate asigurarea unui 

mecanism unificat de control și 

evidență a procesului de eliberare a 

actelor ce confirmă calitatea de 

reprezentant al unei profesii conexe. 
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mediatorilor. Atestatul de mediator se 

eliberează contra unei plăţi achitate în contul 

Ministerului Justiţiei.   

(3) Persoana care întruneşte condiţiile 

alin. (1) lit. a) – e) şi a dobîndit calitatea de 

mediator atestat în străinătate este în drept să 

solicite Consiliului recunoaşterea calităţii de 

mediator atestat conform Regulamentului 

privind atestarea mediatorilor.  

(4) Cetăţeanul străin sau apatridul poate 

dobîndi calitatea de mediator atestat în 

Republica Moldova dacă corespunde 

cerinţelor prevăzute la alin. (1). 

 

încasării acestor plăţi direct la bugetul de stat; 

Ministerul Justiţiei şi Consiliul de mediere avînd 

deja, în sensul dat, o varietate suficientă de 

finanţare a activităţilor de competenţă. 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

66. Art.13, pentru alin. (2) se propune următoarea 

redacţie: 

”(2) Calitatea de mediator atestat se confirmă 

prin atestatul eliberat de Consiliul de Mediere în 

conformitate cu prevederile Regulamentului 

privind atestarea mediatorilor. Atestatul se 

eliberează contra unei plăţi achitate în contul 

Consiliului.” 

Redactarea acestui alineat este necesară dacă 

se acceptă propunerea ca atestarea mediatorilor să 

fie efectuată de către Consiliu. 

Nu se aceeptă. 

Atestarea deja se efectuează de 

Consiliu (organizarea examenului de 

atestare). Eliberarea atestatelor se va 

efectua de Minister, pentru a asigura 

un control al procesului de eliberare și 

evidență a atestatelor. 

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

email din 

02.01.2014 

67. La art.13 lin.(3) dat fiind faptul că condiţiile 

de accedere în profesia de mediator peste hotare 

este diferită propun reglementarea mai exhaustivă 

pentru asigurarea calităţii prestaţiei mediatorilor. 

Nu se acceptă. 

Conținutul alin. (3) este suficient de 

clar. 

A.O. 

PROMEDIERE 

Scrisoare nr. 3 

din 03.02.2014 

68. Al.(f) art.13  ar fi bine  de  expus  în fel  ca și 

în Legea de actualmente a României cu privire la 

mediere:  ”se bucură de o reputație bună”,- 

fiindcă  cuv. ”ireproșabilă”  tinde la sens ”ideală” 

ce contrazice realității. Mediatorul trebuie să aibă 

o reputație demnă  și are încredere de oameni. 

Nu se acceptă. 

Legislația Republicii Moldova, 

spre deosebire de legislația României, 

operează cu noțiunea de ”reputație 

ireproșabilă ”. Potrivit DEX-ului 

cuvîntul ”ireproșabil” semnifică 

”căruia nu i se poate reproșa nimic; 

care este fără cusur, fără greșeli; fără 

cusur, foarte corect, impecabil” 

Condiția de a avea o reputație 

ireproșabilă este una esențială pentru 

a activa atît în calitate de mediator, cît 

și de notar, avocat, executor 

judecătoresc etc. 

BAA 

Durleșteanu & 

69. Art. 13 alin. (2) 

Consider ca prin derog lit.i) poate fi conferita 
Nu se acceptă. 

Este creat un sistem unic de 



36 

 

Partners 

Email din 

11.02.2014 

calitatea de mediator si persoanelor licentiate in 

drept.are de la prevederile alin.1 lit.h) silit.i) 

accedere în profesie, fără a admite 

careva derogări/excepții pentru 

reprezentanții unor profesii/domenii. 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

70. Considerăm că se impun prea multe condiţii 

pentru a deveni mediator atestat.   

Medierea este un proces care în cea mai mare 

parte ţine de încrederea părţilor în mediator.  

Mediatorul trebuie selectat şi acceptat de părţi. 

Acestea pot încredinţa conflictul unei persoane 

fără studii, inaptă de muncă din punct de vedere 

medical, cu antecedente penale dar cu o vastă 

experienţă de viaţă/ afaceri.  Ar fi incorect să 

limităm dreptul la libera alegere a mediatorului 

atestat prin impunerea a prea multe condiţii de 

dobîndire a calităţii de mediator. 

În acest sens considerăm că pct. b,c,d,e,f,g nu 

sunt obligatorii şi pot fi integral sau în parte 

excluse.   

Nu se acceptă. 

Condițiile sînt suficiente pentru a 

crea un corp de mediatori 

profesioniști, cu un nivel înalt al 

studiilor, reputației și maturității 

morale. Or, este inacceptabil de a 

oferi  calitatea de mediator  atestat 

unei persoane de 19 ani, sau cu 

antecedente penale (nestinse), sau cu 

reputație dubioasă. Acest fapt va 

afecta în primul rînd imaginea 

mediatorilor și încrederea societății 

față de aceștia. 

Propunere 

primită în cadrul 

consultărilor 

publice din 

02.01.14 

71. În legătură cu abordarea masteratului ca 

condiție obligatorie pentru a avea ”studii 

superioare complete”, s-a propus la art. 13, alin. 

(1) lit. c) de înlocuit cuvintele ”studii superioare” 

cu ”studii universitare, ciclul I”. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. Conform 

art. 26 alin. (1) și art. 27 din Legea 

învățămîntului nr. 547 din 

21.07.1995,  de numirea corectă a 

studiilor respective este ”studii 

superioare de licență”. 

Articolul 14. Formarea iniţială şi 

continuă a mediatorilor atestaţi 

(1) Formarea profesională iniţială şi 

continuă a mediatorilor atestați se asigură 

prin organizarea cursurilor de specialitate de 

către  furnizorii de formare acreditaţi de 

Consiliul de Mediere conform 

Regulamentului de acreditare a furnizorilor 

de formare iniţială a mediatorilor.  

(2) Formarea iniţială și continuă a 

mediatorilor atestați se desfășoară conform,  

standardelor de formare în domeniu, 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email 12.01.14 

72. La art. 14 (2): 

”(2)  Formarea iniţială şi continuă a 

mediatorilor atestaţi  se desfăşoară conform    

standardelor de formare aprobate de Consiliul de 

Mediere.”;  

Propunerile ţin de redacţie. 

Se acceptă. 

Biroul 

Individual al 

Mediatorului 

Victor Cojocari 

Scrisoare nr. 

17/3 

73. Totodată, consider cerinţa menţionată la art. 

14 (3) privind obligativitatea cursurilor continuu 

anuale va aduce la dispariţa majorităţii 

mediatorilor atestaţi şi a birourilor de mediere 

înregistrate, în situaţia lipsei cererii de mediere în 

Moldova. Legea întră în vigoare în termen de 6 

Se acceptă. 



37 

 

aprobate de Consiliu.  

(3) Mediatorul atestat este obligat să 

urmeze instruirea continuă în mărime de cel 

puţin 20 de ore academice anual în primii 5 

ani de activitate şi cel puţin 10 ore 

academice anual în fiecare an următor, avînd 

obligaţia să prezinte Consiliului, pînă la data 

de 25 decembrie a fiecărui an documentele 

privind efectuarea instruirii continue.  În 

cadrul formării continue mediatorii atestați 

se pot specializa într-un  anumit domeniu. 

(4) În cazul în care mediatorul a 

absolvit un curs de formare iniţială sau 

continuă, organizat în Republica Moldova 

sau în alt stat de un furnizor de formare din 

străinătate, certificatul care confirmă 

instruirea este supus procedurii de 

recunoaştere, conform  Regulamentului 

privind atestarea mediatorilor.   

din15.02.2013 luni de la data publicării şi practic în acelaşi an, 

deja mediatorii atestaţi trebuie să confirme 

efectuarea unui curs continuu. 

Ar fi oportun, ca prevederile acestui articol să 

intre mai tîrziu decît legea, pentru a fi posibilă 

înregistrarea organizaţiilor de mediere, realizarea 

prevederilor art. 46 (1) şi acreditarea celora care 

vor furniza aceste cursuri - deci minimm peste 1 

an de la întrarea în vigoare a legii. 

În situaţia, cînd în ţară sunt puţini mediatori şi 

profesori cu experienţă practică în medierea 

conflictelor, este cam deficil de a asigura cursuri 

calitative,  nu mai vorbesc de cursuri de 

specializare în careva domenii. Să nu ajungem la 

situaţia transformării acestei cerinţe într-o simplă 

colectare de bani, care nu va aduce valoare 

adăugată la instituţia de mediere. 

Urmare, propun la art. 47 de întrodus un 

aliniat nou (2), iar numerotarea aliniatelor 

următoare vor fi schimbate corespunzător.  

”(2) Prevederile art. 14 (3) vor intră în 

vigoare la expirarea a 12 luni de la data 

publicării prezentei legi.” 

74. Deasemenea, problema principală este lipsa 

mediatorilor în raioane, unde cerinţa obligativităţii 

cursurilor continuu, urmare a lipsei organizaţiilor 

care vor efectua cursuri nu numai în Chişinău, va 

”nimici” ultimii mediatori din afara Chişinăului. 

Deaceia aşi propune la art. 14  de a adăuga 

aliniatele (5) şi (6): 

(5) Din sursele prevăzute în bugetul 

Consiliului de Mediere, în comun cu 

administraţia raioanelor, vor fi organizate cursuri 

de instruire iniţiale gratuite, pentru asigurarea 

minimului necesar de mediatori, pe tot teritoriul 

Moldovei. 

(6) Persoanele selectate şi instruite la 

Nu se acceptă 

 

Organizarea cursurilor de formare 

inițială a mediatorilor cu titlu gratuit 

este prea costisitoare pentru bugetul 

de stat. Drept urmare, considerăm că 

este mult mai efectiv ca organoizarea 

acestora să fie pusă în sarcina 

instituțiilor de învățămînt și 

organizațiilor de mediere. Efectuarea 

acestora  
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condiţiile menţionate în alin (5) vor fi obligate de 

a executa profesia de mediator timp de 5 ani, 

după efectuarea cursurilor. În situaţia renunţării 

la priofesia de mediator, pînă la expirarea acestui 

termen, persoanele menţionate vor restituii 

susrsele cheltuite pentru instruirea lor, 

proporţional perioadei neexecutate. Clauza dată 

va fi menţionată în contractul de instruire 

gratuită. 

BAA 

Durleșteanu & 

Partners 

Email din 

11.02.2014 

75. Considerăm oportună divizarea calificării 

mediatorului în cel puțin 2 categorii: a) Mediatori 

în domeniu de drept public (litigii penale, 

contravenționale). 

b) Mediatori în domeniul privat (litigii de 

muncă, civile, comerciale, de familie, etc.) 

Se acceptă parțial. 

Considerăm că, în vederea 

formării unei baze teoretice și practice 

uniforme pentru toți mediatorii, 

specializarea în cadrul formării 

inițiale este inoportună. 

Specializarea va fi benefică în 

cadrul formării continuie, standardele 

de formare urmînd a fi aprobate de 

consiliu. 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

76. Considerăm că la alin (4) art. 14, sintagma 

furnizor de formare din străinătate urmează a fi 

înlocuită cu entitate de formare din străinătate.   

Noţiunea de furnizor de formare a fost definită 

la art. 2 şi presupune o acreditare din partea 

Consiliului de Mediere.  În practică puţine 

organizaţii internaţionale de formare vor veni în 

Moldova pentru o acreditare, preferînd să renunţe 

la organizarea formărilor pentru mediatorii din 

RM.   

Acest fapt va îngrădi accesul mediatorilor 

naţionali la cursuri de calitate internaţională şi 

informaţii actuale.   

Se acceptă parțial. 

Textul a fost redactat. 

Articolul 15. Tabelul mediatorilor 

atestaţi 

(1) Tabelul mediatorilor atestaţi este 

ţinut şi actualizat de Consiliu şi se publică 

pe paginile web oficiale ale Ministerului 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

77. Art. 16 devine art. 15, art. 17 devine art. 16 și 

art. 15 devine art. 17; 

Se propune plasarea articolul 15 (tabelul 

mediatorilor) după articolele care reglementează 

formele de organizare – biroul și organizația de 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu tehnica 

legislativă, textul legii se elaborează 

începînd cu dispoziţiile generale, 

reglementîndu-se consecutiv şi 
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Justiţiei şi Consiliului de mediere.  

(2) Tabelul mediatorilor atestaţi 

cuprinde: 

a) numele şi prenumele mediatorului 

atestat; 

b) adresa sediului profesional şi datele 

de contact, cu indicarea denumirii biroului 

de mediator sau a organizaţiei de mediere 

din care face parte; 

c) domeniul medierii în care este 

specializat mediatorul; 

d) limba în care mediatorul desfăşoară 

medierea; 

e) informaţia privind instruirea 

mediatorului; 

f) informaţia privind suspendarea 

calităţii de mediator;  

g) domeniile în care mediatorul are 

studii superioare; 

h) altă informaţie relevantă. 

(3)Mediatorul atestat are obligaţia de a 

informa Consiliul de mediere despre locul 

desfăşurării activităţii  și despre schimbarea 

datelor înscrise în Tabelul mediatorilor 

atestaţi  în cel mult 30 de zile de la data 

modificării acestora.  

(4) Instanţele de judecată, organele 

administraţiei publice locale şi organele de 

urmărire penală vor asigura plasarea 

informaţiei despre mediatorii atestaţi şi 

organizaţiile de mediere în locurile uşor 

accesibile publicului de la sediul acestora. 

12.01.14 mediere, dacă se acceptă propunerea ca tabelul să 

includă doar mediatorii care efectiv au aderat la 

una din formele de exercitare a profesiei. 

normele speciale precum şi cele de 

excepţie. 

 

78. Art. 17 (actualul 15): 

alineatul (1) va avea următoarea redacţie: 

”(1)Mediatorii care desfăşoară activitatea de 

mediere în cadrul unui birou de mediere sau a 

unei organizaţii de mediere sînt înscrişi în tabelul 

mediatorilor atestaţi care este ţinut şi actualizat 

de Consiliul de mediere, conform regulamentului 

aprobat de acesta, şi se publică pe paginile web 

oficiale ale Ministerului Justiţiei şi Consiliului de 

mediere.” 

alineatul (2) se exclude; 

alineatul (4) va avea următoarea redacţie: 

”(4) Instanţele de judecată, organele 

administraţiei publice locale şi organele de 

urmărire penală vor asigura plasarea informaţiei 

despre birourile şi organizaţiile de mediere în 

locurile uşor accesibile publicului.”;  

Pe această cale va fi asigurată ţinerea tabelului 

mediatorilor care, cel puţin , au intenţia de a 

desfăşura activitatea de mediere în cadrul unui 

birou/organizaţii . În caz contrar, după cum atestă 

situaţia actuală, tabelul va fi greu de utilizat, de 

publicat, deoarece include sute de mediatori 

inactivi/pasivi. 

Se propune ca conţinutul datelor din tabel să 

fie reglementat prin regulamentul aprobat de 

Consiliu, având în vedere că tabelul este doar o 

formă de organizare a informaţiei despre 

mediatorii care s-au angajat să practice. 

Reglementarea detaliată a conţinutului tabelului 

este justificată atunci când atestarea mediatorilor 

are loc prin înscrierea în tabel, aşa cum se 

practică, spre exemplu, în România, Turcia.   

(1) Se acceptă parțial. 

Consiliul va aproba Regulamentul 

privind înregistrarea birourilor și 

organizațiilor. Modul de ținere a 

Tabelului mediatorilor de asemenea 

trebuie reglementat în acest 

Regulament. Nu vedem necesitatea 

aprobării unui regulament separat 

pentru ținerea Tabelului. 

(2) Se acceptă.  

 (4)   Se acceptă. Textul a fost 

redactat. 

Tatiana Ciaglic, 79. La art.15 alin.(2) lit. e) propun reformularea Se acceptă parțial. 
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Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

email din 

02.01.2014 

“informaţia privind instruirea iniţială şi continuă 

a mediatorului” 

 

Alin. (2) a fost redactat. Structura 

și modul de ținere a Registrului 

mediatorilor urmează a fi se stabilit de 

către Consiliu. 

Articolul 16. Formele de organizare a 

activităţii mediatorului atestat  

(1)Mediatorul atestat îşi poate desfăşura 

activitatea în cadrul unui birou al 

mediatorului, sau unei organizaţii de 

mediere,  

(2)Biroul mediatorului nu dispune de 

capacitate juridică, nu este subiect de drept 

şi nu participă în raporturile juridice, 

reprezentînd doar o formă de organizare a 

activităţii mediatorului.  Mediatorul atestat 

poate contracta în condițiile legii personalul 

și serviciile necesare pentru desfăşurarea 

activităţii biroului de mediator.  

(3) Indiferent de faptul dacă desfăşoară 

activitatea de mediere în cadrul unui birou 

de mediator, mediatorul poate fi inclus în 

baza cererii scrise în una sau mai multe liste 

ale mediatorilor ținute de organizaţiile de 

mediere acreditate în condiţiile art. 17 al 

prezentei legi, dacă solicitantul întruneşte 

criteriile  de calificare, stabilite de acestea. 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

80. Art. 16 devine art. 15, art. 17 devine art. 16 şi art. 

15 devine art. 17; 

Se propune plasarea articolul 15 (tabelul 

mediatorilor) după articolele care reglementează 

formele de organizare – biroul şi organizaţia de 

mediere, dacă se acceptă propunerea ca tabelul să 

includă doar mediatorii care efectiv au aderat la 

una din formele de exercitare a profesiei. 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu tehnica 

legislativă, textul legii se elaborează 

începînd cu dispoziţiile generale, 

reglementîndu-se consecutiv şi 

normele speciale precum şi cele de 

excepţie. 

 

81. Art. 15 (actualul 16): 

”Articolul 15. Biroul de mediere  

(1)Mediatorii atestaţi îşi pot desfăşura 

activitatea în cadrul unui birou de mediere care 

nu dispune de capacitate juridică, reprezentînd 

doar o formă de organizare a activităţii de 

mediere. În cadrul unui birou pot activa unul sau 

mai mulţi mediatori asociaţi în baza contractului 

de societate civilă, fără a constitui o persoană 

juridică.  

(2) Biroul de mediere este supus acreditării de 

către Consiliul de Mediere prin înscrierea în 

Lista birourilor şi organizaţiilor de mediere şi 

eliberarea certificatului de acreditare. 

Acreditarea se efectuează  contra unei taxe, 

achitate în contul Consiliului.   

(3) Mediatorii atestaţi din cadrul biroului de 

mediere pot contracta în condiţiile legii  

personalul şi serviciile necesare pentru 

desfăşurarea activităţii biroului. 

(4) Indiferent de faptul dacă desfăşoară  

activitatea de mediere în cadrul unui birou de 

mediere,  mediatorul poate fi inclus, în baza 

cererii scrise, în  una sau mai multe  liste  ale 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat 
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mediatorilor  ţinute de  organizaţiile  de 

mediere.”  

Se propune ca statutul biroului de mediere să 

fie reglementat într-un articol distinct (15). 

Principial nou faţă de varianta art. 16 din proiect 

este prevederea că mai mulţi mediatori se pot 

asocia în cadrul unui birou fără a constitui o 

persoană juridică. Formula propusă pentru biroul 

de mediere este similară celei realizate în legea 

României. 

A.O. 

PROMEDIERE 

Scrisoare nr. 3 

din 03.02.2014 

82. Art.16. de a păstra în aceiași formulare ca și 

în Legea actuală, reeșind din  înțelegere  că  

mediatorul desfășoară activitate de liber 

profesionist, el are nevoie de forma de activitate 

care își permite a efectua o în mod legal și a nu 

intra  în conflict cu  legislația în vigoare și  își  

permite să  fie remunerat  pentru munca lui. Mai 

bine să promovăm facilități în cadrul legal în 

corelație  cu Legea cu privire la mediere. 

Nu se acceptă 

Obiecția nu este clară. 

BAA 

Durleșteanu & 

Partners 

Email din 

11.02.2014 

83. Art. 16, alin. (2) 

Fraza a II-a contravine frazei I. Cum un 

subiect ce nu dispune de capacitate juridica să 

angajeze personal auxiliar și să încheie contracte 

cu persoane juridice terțe. Vor apărea o serie de 

probleme de impunere fiscală. 

Nu se acceptă 

Conform art. 1 din Codul muncii, 

”angajatoul este persoană juridică 

(unitate) sau persoană fizică care 

angajează salariaţi în bază de 

contract individual de muncă încheiat 

conform prevederilor prezentului 

cod”.  

Astfel, mediatorul avînd statut de 

persoană fizică, contractul individual 

de muncă a persoanelor care vor lucra 

în biroul acestuia se va încheia cu 

mediatorul și nu cu biroul.  

În acest context, putem aduce 

exemplul întreprinderi individuale, 

care conform art. 14 din Legea nr. 

845 din 03.01.1992 cu privire la 

antreprenoriat și întreprinderi are 
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statut de perwsoană fizică. 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

84. Pentru a păstra posibilitatea îmbinării 

activităţii de avocat sau notar cu activitatea de 

mediator, precum şi dreptul de a primi retribuţie 

considerăm necesară completarea prevederilor art. 

16 cu alin. (4) „Avocaţii şi notarii care au 

dobîndit calitatea de mediator atestat îşi poate 

desfăşura activitatea în cadrul exercitării 

profesiei lor fără constituirea unui birou al 

mediatorului, sau includerea în listele 

mediatorilor ţinute de o organizaţie de mediere.” 

Se acceptă 

Propunere 

primită în cadrul 

consultărilor 

publice din 

02.01.14 

85. S-a propus de înlocuit cuvintele ”birou de 

mediere” cu ””birou individual al mediatorului”. 
Nu se acceptă 

Propunerea nu a fost argmentată și 

nici nu schimbă esența proiectului. 

Articolul 17. Organizaţia de mediere 

(1)  Organizaţiile de mediere pot fi 

create de persoane fizice sau juridice, sunt 

acreditate de către Consiliu, conform 

Regulamentului aprobat de acesta, și se 

înscriu în Lista organizaţiilor de mediere cu 

eliberarea certificatului de acreditare. 

Acreditarea se efectuează contra unei taxe, 

achitate în contul Consiliului.   

(2) Pentru a fi acreditată, organizaţia de 

mediere trebuie să corespundă următoarelor 

criterii:  

a) ţine o listă de cel puţin 2 mediatori 

atestați; 

b) a adoptat reguli privind desfășurarea 

proceselor de mediere de către mediatorii 

atestați care fac parte din organizație; 

c) a adoptat reguli privind evaluarea şi 

controlul calităţii serviciilor oferite de 

mediatorii înscrişi pe lista aprobată de 

organizaţie, în conformitate cu Codul 

Ministerul 

Finanţelor 

Scrisoare nr. 09-

04/42 din 

30.01.2014 

86. La articolul 17, aliniatul (1) se stabileşte 

perceperea anumitor taxe pentru acreditare în 

contul Consiliului de mediere, dar nu este clar 

dacă acestea se încadrează ca definiţie la taxe sau 

ca tarife la serviciile prestate de Consiliul de 

mediere. În acest context menţionăm că, potrivit 

articolului 12, aliniatul (3) al Legii nr.847 din 24 

mai 1995 privind sistemul bugetar şi procesul 

bugetar: „nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor 

contra plată, efectuate şi prestate de instituţiile 

publice, şi mărimea taxelor la servicii, precum şi 

modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor 

speciale pe tipuri se stabilesc de către Guvern, 

dacă actele normative nu prevăd altfel, sau de 

către autorităţile administraţiei publice locale, 

conform competenţei lor”. 

Nu se acceptă 

Art. 12 alin. (3) din  Legea nr.847 

din 24 mai 1995 privind sistemul 

bugetar şi procesul bugetar operează 

doar cu noțiunea de ”taxe”. 

Conform prevederilor Legii nr. 

547 din 04.08.1995 cu privire la 

măsurile de coordonare şi 

reglementare  

către stat a preţurilor (tarifelor), 

noțiunea ”tarif” reprezintă un sinonim 

al ”prețului”. 

În contextul celor expuse, nu 

poate fi vorba despre o oarecare 

confuzie între noțiunile  taxe sau 

tarife. 

În acest context menționăm că 

actele legislative care reglementează 

activitatea altor profesii liberale, de 

asemenea operează cu noțiunea de 

”taxă”. Astfel, pentru uniformizarea 
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deontologic al mediatorului şi legislaţia în 

vigoare; 

d) a aprobat statutul său de activitate. 

 (3) Actele de constituire ale 

organizaţiei de mediere, actele ce 

reglementează prestarea serviciilor de 

mediere în cadrul organizaţiei şi listele 

mediatorilor atestați aprobate  de aceasta 

sunt publice. 

(4) Organizația de mediere, la 

solicitarea părților, poate recomanda sau 

numi un mediator pentru medierea litigiului 

dintre acestea. 

(5) Organizaţia de mediere poate 

organiza cursuri de formare iniţială sau 

continuă a mediatorilor în anumite domenii 

ale medierii şi să elibereze în acest sens 

certificate de absolvire a cursurilor 

respective, în condițiile stabilite de art. 14 al 

prezentei legi. 

(6) Activitatea organizaţiei de mediere 

încetează la cererea fondatorilor sau prin 

hotărîrea Consiliului, dacă organizaţia de 

mediere nu mai întruneşte condiţiile stabilite 

în prezenta lege. Hotărîrea Consiliului 

privind încetarea activităţii organizaţiei de 

mediere se publică pe paginile web oficiale 

ale Ministerului Justiţiei şi Consiliului de 

mediere.  

 

terminologiei utilizate în domeniu, 

considerăm necesar de a păstra 

noțiunea respectivă. 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

87. Art.16 (actualul 17): 

”Articolul 16. Organizaţia de mediere 

(1) Organizaţia de mediere este persoană 

juridică cu scop nelucrativ, creată de cel puţin 

două persoane fizice şi/sau juridice, care are drept 

scop organizarea activităţii mediatorilor atestaţi în 

condiţiile prezentei legi - promovarea serviciilor 

de mediere, stabilirea regulilor procesului de 

mediere, administrarea costurilor medierii, 

asigurarea cu spaţii pentru sesiunile de mediere, 

acordarea altor servicii legate de procesul 

medierii.  

(2) Organizaţia de mediere trebuie să 

corespundă următoarelor criterii:  

a) este înfiinţată/înregistrată ca persoană 

juridică cu scop nelucrativ, în condiţiile legii;  

b) ţine o listă de cel puţin 2 mediatori atestaţi, 

care întrunesc criteriile de calificare, stabilite de 

organizaţie şi care au consimţit înscrierea pe listă; 

c) a adoptat reguli privind  desfăşurarea 

procesului de mediere în condiţiile prezentei legi; 

d) a adoptat reguli/criterii privind evaluarea şi 

controlul calităţii serviciilor oferite de mediatorii 

înscrişi pe lista aprobată de organizaţie, în 

conformitate cu Codul deontologic al 

mediatorului. 

(3) Organizaţia de mediere este supusă 

acreditării de către Consiliul de Mediere prin 

înscrierea în Lista birourilor şi organizaţiilor de 

mediere şi eliberarea certificatului de acreditare. 

Acreditarea se efectuează  contra unei taxe, 

achitate în contul Consiliului.   

(4) Actele de constituire, actele ce 

reglementează prestarea serviciilor de mediere în 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 
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cadrul organizaţiei şi listele mediatorilor  atestaţi  

aprobate de aceasta sînt publice. 

(5) Organizaţia de mediere, la solicitarea 

părţilor, poate recomanda sau numi un mediator 

pentru medierea litigiului dintre acestea.  

(6) Organizaţia de mediere poate fi acreditată 

ca furnizor de formare iniţială sau continuă a 

mediatorilor şi să elibereze certificate de absolvire 

a cursurilor respective, în condiţiile stabilite de 

art. 14 al prezentei legi. 

(7) Prin hotărîrea Consiliului de Mediere 

certificatul de acreditare a organizaţiei de mediere 

poate fi retras la cererea organizaţiei, precum şi în 

cazul în care organizaţia de mediere nu mai 

întruneşte condiţiile stabilite în prezenta lege. ” 

Se propune reglementarea mai detaliată a 

statutului organizaţiei de mediere, astfel încât să 

fie clar că prin lege nu se instituie un nou tip de 

persoană juridică. În acest sens se propune de a 

specifica principala condiţie  pentru acreditare– 

existenţa unei persoane juridice cu scop 

nelucrativ, înfiinţată/înregistrată în condiţiile 

legii. Din alin. (7) se propune excluderea frazei 

privind publicarea hotărârii consiliului privind 

retragerea acreditării (toate hotărârile se 

publică).   
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AGEPI 

Scrisoare nr. 65 

din 17.01.2014 

88. Proiectul de lege în cauză stabileşte foarte 

detaliat şi clar relaţiile dintre mediator şi Consiliul 

de Mediere, inclusiv ce ţine de atestarea, 

suspendarea, încetarea şi reluarea calităţii de 

mediator.  

Totodată, în conformitate cu prevederile art.3 

din acest proiect, mediatorul desfăşoară activitate 

de liber profesionist, compatibilă cu orice altă 

profesie sau activitate. 

În acest context, nu este clară, precum şi deloc 

abordată în proiect, relaţia între mediator şi 

organizaţia de mediere, astfel creându-se o 

neconcordanţă între relaţiile mediator – Consiliul 

de mediere şi mediator – organizaţia de mediere. 

În acelaşi timp, cu referire la capitolul VI 

„Medierea în domenii specifice” din proiect, 

remarcăm că asociaţiile obşteşti pentru protecţia 

consumatorilor pot acţiona în calitate de 

organizaţii de mediere în condiţiile acestei legi, pe 

când prescripţiile normative privind organizaţia 

de mediere (art.2 lit. c) şi art.17) presupun crearea 

unei persoane juridice de către alte persoane 

juridice sau persoane fizice.  

Prin urmare, bazându-ne pe principiul 

libertăţii desfăşurării activităţii de mediator, 

considerăm justificabil faptul stabilirii libertăţii 

întrunirii mediatorilor în cadrul unor 

asociaţii/organizaţii şi prestării serviciilor de 

mediere sub diferite forme de organizare, 

rămânând la discreţia fiecărei structuri (autorităţi, 

confederaţii, asociaţii etc.) alegerea acestei forme. 

În special, cu referire la art.17 din proiect ce 

vizează organizaţia de mediere, considerăm  

inoportun faptul excluderii din proiectul Legii cu 

privire la mediere a posibilităţii instituirii 

organizaţiilor respective şi administrării de către 

acestea a serviciilor de mediere în condiţiile 

Nu se acceptă 

Art. 2 din proiect  defineşte noţiunea 

de  organizaţie de mediere – persoană 

juridică cu scop nelucrativ, care 

asigură desfăşurarea eficientă a 

activităţii de mediator.  

Art. 17 stabileşte modul de creare a 

unei organizaţii de mediere şi 

cerinţele-criteriile mnime cărora 

trebuie să corespundă aceasta.  

Conform art. 30 alin. (2), Asociațiile 

obștești pentru protecția 

consumatorilor pot  acționa în 

calitate organizații de mediere și 

furnizori de formare în condițiile 

prezentei legi. 

 Astfel, dacă o asociaţie obştească 

pentru protecţia consumatorilor, pe 

lîngă activitatea desfăşurată, va dori 

să organizeze şi  servicii de mediere, 

atunci aceasta va trebui să fie 

acreditată de Consiliul de Mediere ca 

Organizţie de mediere(cu condiţia să 

corespundă criteriilor stabilite la art. 

17 alin (2) din proiect).  

(1) Prevederile articolelor 

menţionate nu îngrădesc dreptul 

mediatorilor de a se asocia în asociaţii 

profesionale care le vor reprezenta 

interesele atît la nivel local cît şi la 

nivel republican/naţional.  În acest 

context, art. 18 alin. (5) din proiect 

prevede faptul că mediatorii atestaţi 

se pot asocia în asociaţii profesionale 

locale, naționale și/sau 

internaționale. 
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legislaţiei speciale, fără impunerea creării unui 

subiect cu statut de persoană juridică (în 

comparaţie cu proiectul anterior). Tot aici 

urmează a fi reflectate mai detaliat prevederile 

referitor la administrarea costurilor medierii şi 

relaţiile dintre organizaţie şi mediatori cu privire 

la acest subiect. 

Articolul 18. Drepturile şi obligaţiile Zinaida Guţu, 89. Pentru art.18 alin. (6) se propune următoarea Se acceptă. 
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profesionale ale mediatorului atestat 

(2) Mediatorul atestat este obligat să 

acţioneze cu profesionalism, promptitudine, 

diligenţă şi bună credinţă, în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, bunele 

moravuri şi normele deontologice. 

(3) Mediatorul are dreptul de a informa 

publicul cu privire la exercitarea activității 

sale, cu respectarea principiului 

confidențialității. Condițiile în care se poate 

face publicitate profesiei sînt stabilite de 

Consiliu. 

(4)  Mediatorul atestat este obligat să 

refuze medierea unui litigiu şi să se retragă 

din procesul iniţiat dacă nu dispune de 

abilităţile necesare pentru facilitarea 

procesului de mediere a litigiului dintre părţi 

sau nu va putea garanta independenţa, 

imparţialitatea sau neutralitatea sa pe 

parcursul procesului.  

(5) Mediatorul atestat nu este în drept să 

ofere consultaţii juridice părţilor cu privire 

la litigiul  supus medierii.  

(6) Mediatorii atestaţi se pot asocia în 

asociaţii profesionale locale, naționale și/sau 

internaționale. 

(7) În desfășurarea activității sale, 

mediatorul atestat este obligat să țină arhivă 

și registre proprii, precum și o evidență 

financiar-contabilă. 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

redacţie: 

„(6) Birourile şi organizaţiile de mediere sînt 

obligate să ţină arhivă şi registre şi să asigure 

evidenţa financiar-contabilă a plăţilor încasate 

pentru serviciile de mediere prestate.” 

Se propune o altă redacţie, având în vedere că 

, în esenţă, mediatorii vor ţine doar evidenţa 

plăţilor încasate. 

Textul a fost redactat. 

Propunerea se referă la alin. (6). 

AGEPI 

Scrisoare nr. 65 

din 17.01.2014 

90. La alin. (4) art. 18 din proiect nu este clar ce 

se înţelege prin consultaţiile juridice pe care 

mediatorul nu este în drept să le ofere părţilor cu 

privire la litigiul supus medierii.  

Nu se aceptă. 

Formularea utilizată corespunde 

principiilor internaționale de 

organizare a medierii. 

Conform art. III, alin. (10) din 

Recomandarea nr. (98)1 a 

Comitetului Miniștrilor privind 

medierea familială, mediatorul poate 

oferi informații cu caracter juridic, 

dar nu trebuie să ofere consultanță 

juridică. Dacă este necesar, 

mediatorul trebuie să informeze 

părțile cu privire la posibilitatea de a 

consulta un avocat sau un alt 

profesionist. 

Pentru detalii referitoare la sensul 

noțiunii de ”consultație juridică” a se 

vedea DEX-ul și Dicționarul juridic. 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

02.01.2014 

91. - Întrebare cum şi cine va aprecia dacă 

mediatorul dispune de abilităţile necesare pentru 

facilitarea procesului de mediere,  

- Vezi art. 5 este indicată deja procedura de 

abţinere în caz de conflict de interese.(neutralitate, 

imparţialitate. 

Varianta propusă – „Mediatorul atestat este în 

drept să refuze medierea unui litigiu şi să se 

retragă din procesul iniţiat dacă consideră că nu 

dispune de abilităţile necesare pentru facilitarea 

procesului de mediere a litigiului dintre părţi. 

Se acceptă parțial. 

În vederea excluderii neclarităților 

și dublărilor, alin. (3) a fost exclus. 
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Varianta propusă – „Mediatorul atestat are 

dreptul să refuze medierea unui litigiu şi să se 

retragă din procesul iniţiat dacă consideră că nu 

dispune de abilităţile necesare pentru facilitarea 

procesului de mediere a litigiului dintre părţi. 

 (se are în vedere situaţia în care mediatorul nu 

are abilităţi, însă în virtutea contractului încheiat, 

dorinţei sale de activitate şi încrederii exagerate în 

profesionalismul său consideră că are abilităţi şi 

nu refuză medierea litigiului) 

- şi dacă mediatorul este rudă cu cineva din 

părţile în procesul de mediere… ori indirect se 

află în oricare alte relaţii de afecţiune cu cineva 

din părţi, însă totodată mediatorul declară părţilor 

că va putea garanta independenţa, imparţialitate şi 

neutralitate atunci, din sensul art. 18 alin. 3 

rezultă că mediatorul nu este obligat să refuze sau 

să se retragă din mediere dacă el garantează 

părţilor păstrarea independenţei, imparţialităţii şi 

neutralităţii. 

- Cine din mediatori va recunoaşte că nu poate 

garanta independenţa, imparţialitatea sau 

neutralitatea – câţi judecători cunoaşteţi care s-au 

retras din proces deoarece sunt cumătri cu 

avocatul sau cineva din părţile în proces. 

Articolul 19. Remunerarea 

mediatorului atestat 

(1) Mediatorul atestat are dreptul la 

onorariu, precum şi compensarea 

cheltuielilor ocazionate de mediere, în 

mărimea stabilită prin acord cu părţile.  

(2) În cazul medierii garante de stat 

remunerarea se efectuează în condiţiile legii. 

(3) Mediatorul atestat nu este în drept 

să perceapă onorarii pentru sesiunea de 

informare cu privire la mediere, explicaţiile 

sau recomandările oferite părţilor cu privire 

Ministerul 

Finanţelor 

Scrisoare nr. 09-

04/42 din 

30.01.2014 

92. Totodată, aliniatul (2) al articolului 19, 

urmează a fi revizuit dat fiind faptul că, nu este 

clar în condiţiile cărui act legislativ urmează a fi 

efectuată remunerarea în cazul medierii garantate 

de stat. 

Nu se acceptă 

Pentru detaliile referitoare la 

remunerarea în cazul asistenței 

juridice garantate de stat, a se vedea 

art. 45 din proiect, precum și nota 

informativă la proiect. 

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

email din 

02.01.2014 

93. La art.19 alin.(3) propun revederea acestei 

reguli deoarece mediatorul prestează serviciile 

sale începînd cu sesiunea de informare şi etapa de 

premediere cînd este acumulată informaţia despre 

conflict, stabilită posibilitatea de contactare a 

părţii adverse, modul de operare etc. Toate aceste 

Nu se acceptă 

Alin. (3) nu se referă la întreaga 

etapă de premediere ci doar la 

sesiunea de informare, adică prima 

vizită la mediator, în cadrul căreia 

acesta trebuie să explice părților în ce 
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la procesul medierii pînă la încheierea 

contractului de mediere.  

(4) În cazul în care mediatorul atestat s-

a retras din procesul de mediere în condiţiile 

art.18 alin. (2) al prezentei Legi, el este 

obligat să restituie plăţile percepute, în 

termenul şi mărimea stabilite în contractul 

de mediere, dacă părţile nu au convenit 

altfel. 

activităţi condiţionează anumit efort şi cheltuieli 

din partea mediatorului care sunt suportate de 

către acestea pînă la încheierea contractului de 

mediere. La această etapă nu este clar dacă 

contractul va fi încheiat iar activitatea pe 

segmentul iniţierii procesului de mediere deja este 

dusă. Prin urmare, prevederea dată dezavantajează 

semnificativ mediatorii. 

constă un proces de mediere. 

Gratuitatea ședinței de informare 

derivă din intenția statului de a 

informa cetățenii despre esența 

medierii. Or, puține persoane vor 

accepta să se informeze despre 

mediere, dacă pentru aceasta s-ar 

percepe bani. 

O practică similară este în 

Romania. Art. 26, alin. (3) din Legea 

nr. 192 din 16 mai 2006 privind 

medierea și organizarea profesiei de 

mediator prevede: ”pentru activitatea 

de informare și consiliere a părților 

cu privire la procedura medierii și 

avantajele acesteia, îndeplinită 

potrivit legii anterior încheierii 

contractului de mediere, mediatorul 

nu poate pretinde onorariu.” 

94. La art.19 alin.(4) cumulat cu art.18 alin.(3) 

această prevedere poate fi utilizată  cu rea credinţă 

de către beneficiarii serviciilor de mediere care, 

eventual pot invoca lipsa abilităţilor necesare 

pentru facilitarea procesului de mediere sau 

imposibilitatea garantării independenţei şi 

imparţialităţii, neutralităţii mediatorului pentru a 

solicita refuzul mediatorului cu scopul restituirii 

plăţii pentru mediere. Aspectul dat poate eventual 

trezi interpretări ambigue. 

Se acceptă 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

95. Pentru art. 19 alin. (4) se propune următoarea 

redacţie: 

”(4) În cazul în care procesul de mediere nu 

are loc sau încetează, mediatorul restituie plăţile 

percepute în plus, în modul stabilit prin acordul 

părţilor.” 

Se propune o altă redacţie a normei. 

Se acceptă 

Textul a fost redactat. 

Biroul 96. De redat în varianta nouă alin. (1), după cum (1) Se acceptă parțial. 
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Individual al 

Mediatorului 

Victor Cojocari 

Scrisoare nr. 

17/3 

din15.02.2013 

urmează: 

(1) Mediatorul atestat, care activează în 

cadrul biroului individual, are dreptul la 

onorariu, precum şi compensarea cheltuielilor 

ocazionate de mediere, în mărimea stabilită prin 

acord cu părţile sau legislaţia corespunzătoare, 

respectînd cerinţele financiar - fiscale. 

De întrodus un nou aliniat (2): 

(2) Mediatorul atestat, care nu a înregistrat 

birou individual, are dreptul la onorariu, numai 

pentru medierea conflictelor în cazul medierii 

garante de stat, granduri sau alte forme de 

activităţi, unde creditorul (creditorii), este 

persoana juridică, care efectuează toate 

operaţiunile financiar-fiscale. 

La restul aliniatelor de schimbat numerotarea 

       Motivare: 

      Varianta iniţială induce în eroare un mediator 

atestat, dar care nu are un birou individual 

înregistrat, privind drepturile depline de a efectua 

orice activităţi financiar-fiscale, ce nu este 

adevărat. 

       De aşa drepturi dispune numai mediatorul 

care activează într-un birou individual,  înregistrat 

în IFS şi CNAS, dispune de ştampilă, cont în 

bancă, are achiziţionate documente financiar-

fiscale cu regim strict de evidenţă, etc.  

       Reeşind din faptul, că organizaţia de mediere, 

nu are statut de întreprinzător şi nu este similară 

unui birou asociat de mediatori (legislaţia curentă) 

şi nu va efectua activităţile financiar-fiscale 

pentru mediatorii atestaţi, care nu au birouri 

înregistrate, aceşti mediatori atestaţi, nu dispun de 

dreptul de a efectua careva activitate financiar 

fiscală, fără înregistrarea activităţii sale în IFS şi 

CNAS. În IFS şi CNAS te poţi înregistra numai 

dacă ai birou înregistrat şi dispui de ştampilă. 

Textul a fost redactat. 

 

 

 

 

 

(2) Nu se acceptă 

Neînregistrarea de către mediator 

unui birou individual nu-l privează pe 

acesta de dreptul de a face parte dintr-

o organizație de mediere.  

În acest context, nu putem priva 

mediatorii care fac parte dintr-o 

organizație de mediere de dreptul la 

onorariu. 

În procesul de modificare a 

cadrului normativ conex, vom 

modifica și prevederile legislației 

financar- fiscale. 
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Totodată, mediatorul atestat, fără înregistrarea 

biroului individual, poate presta servicii de 

mediere într-un segment mai restrîns:  

        - în cadrul unui grand gestionat de o 

persoana juridică care a obţinut acest grand; 

        - pentru cazurile de mediere garantate de stat, 

conform legislaţiei; 

      - remunerarea de către părţile conflictului, 

dacă ambele părţi sunt persoane juridice şi vor 

efectua toate acţiunile financiar-fiscale, cu 

înmînarea la finele anului certificatul 

corespăunzător, prin care mediatorul, va depune 

declaraţia pe venit, ca şi o persoană fizică 

obişnuită, care a avut mai multe susrse de venit; 

 - alte cazuri (de consultat fiscul). 

        Prin întroducerea acestei clarităţi, se va 

vedea diferenţa între cel cu birou şi cel fără birou 

şi nu se va admite încălcări a legislaţiei financiar-

fiscale. 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

02.01.2014 

97. Art. 19. alin. 4 NEW – greşeală” - trebuie de 

indicat „….în condiţiile art. 18 alin. 3 şi art. 5 

alin. 1 - dar nu art. 18 alin. 2. 

 

Se acceptă. 

A.O. ”Centrul 

de Analiză și 

Prevenire a 

Corupției” 

98. Art. 19 alin. (4) art. 25 alin. (1) lit. e). 

Se face eronat trimiterea la art.18 alin.(2), cel 

mai probabil autorul a avut în vedere cazul 

prevăzut la art.18 alin.(3) din proiectul de lege. 

Aceeași obiecție se referă și la art.25 alin.(1) lit.e) 

din proiect. 

Vulnerabilitate. Norme de trimitere eronate. 

Este necesar de făcut trimitere corectă la 

norma vizată de autor. 

Se acceptă 

Articolul 20. Răspunderea 

mediatorului atestat  

(1) Mediatorul atestat poartă răspundere 

pentru:  

Ministerul 

Finanţelor 

Scrisoare nr. 09-

04/42 din 

99. La articolul 20, aliniatul (7) se propune de 

exclus, dat fiind faptul că se stabileşte o garanţie 

neasigurată financiar. 

Nu se acceptă 

Alin. (7) se referă la obligția 

mediatorului de a încheia un contract 

de asigurare de răspundere civilă. 
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a) încălcarea obligaţiilor profesionale 

prevăzute de lege şi normele deontologice; 

b) acţiunile contrare reglementărilor 

privind conflictul de interese, 

confidenţialitatea, neutralitatea şi 

imparţialitatea.  

(2) Mediatorul atestat nu poartă 

răspundere pentru eşecul părţilor de a ajunge 

la un compromis privind soluţionarea 

amiabilă a litigiului şi nici pentru 

neexecutarea condiţiilor acordului de 

împăcare încheiat de părţi. 

(3) Orice persoană interesată poate 

sesiza Consiliul în legătură cu nerespectarea 

de către mediator a obligaţiilor sale. 

Consiliul este în drept să se autosesizeze. 

Rezultatele examinării sesizării se aduc la 

cunoştinţa mediatorului şi autorului 

sesizării. 

(4) Mediatorului atestat i se pot aplica, 

în raport cu gravitatea abaterii, următoarele 

sancţiuni disciplinare :  

a) avertisment;  

b) mustrare;  

c) suspendarea exercitării activităţii de 

mediator pe o durată de la o lună pînă la 6 

luni;  

d) retragerea calităţii de mediator 

atestat. 

(5) Sancţiunea disciplinară se aplică 

mediatorului atestat în cel mult 6 luni pentru 

abaterile constatate nu mai tîrziu de un an de 

la data comiterii, prin hotărîrea Consiliului 

de Mediere. Hotărîrile Consiliului privind 

aplicarea sancțiunilor disciplinare pot fi 

contestate în instanţa de contencios 

administrativ.  

30.01.2014 Conform art. 1304 alin. (2) Cod 

Civil, Asigurarea contra daune 

cuprinde asigurarea bunurilor şi 

asigurarea de răspundere civilă. 

Înuși esența contractului de 

asigurare presupune faptul că 

asiguratul plătește asigurătorului 

prima de asigurare, iar la producerea 

riscului asigurat, beneficiarul 

asigurării va primi suma asigurată. 

Astfel, contractual de asigurare de 

răspundere civilă servește drept 

garanție (reiterăm – asigurată 

financiar!!) pentru persoanele cărora 

le-ar putea fi cauzate daune de către  

mediator pe parcursul desfășurării 

activității sale.  

De ex. – în situația în care 

mediatorul pune la dispoziția unor 

personae terțe informația confiențială 

aflată în procesul medierii, astfel fiind 

cauzate prejudicii atît morale, cît și 

financiare. 

Încheierea contractelor de 

asigurare de răspundere civilă nu este 

ceva nou pentru Republica Moldova. 

Asemenea contracte sînt încheiate de 

către avocați, notari, brokerii de 

asigurări etc. 

Pentru detalii referitoare la esența 

contractului de asigurare de 

răspundere civilă, a se vedea art. 16 

din Legea nr. 407 din 21.12.2006 cu 

privire la asigurări. 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

100. La art. 20 alin (5) propunem de expus în 

următoarea redacție: ”(5) Sancțiunea disciplinară 

se aplică prin hotărîrea Consiliului de Mediere. 

Se acceptă 

Textul a fost redactat. 
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(6) Răspunderea disciplinară pentru 

cauzarea de prejudicii prin încălcarea 

obligaţiilor sale profesionale nu scuteşte 

mediatorul de răspunderea civilă, penală sau 

contravențională. 

(7) Pentru a asigura repararea 

prejudiciului material cauzat în procesul 

exercitării profesiei, mediatorul este în drept 

să încheie, în condiţiile legii, contract de 

asigurare de răspundere civilă. Suma 

minimă asigurată pentru un an de activitate 

se stabileşte de către Consiliu. 

Sociale și 

Familiei 

(scrisoare nr. 

01-5384 din 

09.01.2013) 

Sancțiunea disciplinară se aplică, de regulă, 

imediat după constatarea abaterii disciplinare, 

dar nu mai tîrziu de o  lună din ziua constatării ei. 

Sancționarea disciplinară nu poate fi aplicată 

după expiurarea a 6 luni din ziua comiterii 

abaterii disciplinare”. 

Procuratura 

Generală 

Scrisoare nr. 28-

3d/14-02 din 

13.01.2014 

101. Proiectul de lege prevede procedura de 

sancţionare disciplinară a mediatorului însă nu 

conţine norme care ar asigura dreptul la apărare a 

acestuia în faţa Consiliului de mediere. 

Considerăm necesar de a completa proiectul 

acestui act normativ cu prevederi care ar garanta 

dreptul mediatorului de a compărea în faţa 

Consiliului de mediere pentru a-şi susţine poziţia, 

precum şi norme de ce ţin de procedura 

disciplinară, temeiurile de sancţionare sau aplicare 

a sancţiunii. 

Se acceptă parțial 

Contestarea hotărîrilor Consiliului 

a fost reglementată la alin. (5) al 

acestui articol. Prevederile referitoare 

la procedura disciplinară vor fi 

stabilite de către Consiliu. 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

102. La art. 20 alin. (7) ultima propoziţie să fi 

exclusă; 

Deoarece propunem asigurarea opţională, 

aprobarea sumei minime nu are sens. 

Nu se acceptă. 

Stabilirea unei sume minime este 

necesară din perspectiva creării unei 

practici uniforme pentru toți 

mediatorii care vor încheia chotracte 

de asigurare de răspundere civilă. 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

02.01.2014 

103. Art. 20. alin. 5 NEW – nu este clar: 

„Sancţiunea disciplinară se aplică 

mediatorului atestat în cel mult 6 luni pentru 

abaterile constatate nu mai târziu de un an de la 

data comiterii, prin Hotărîrea Consiliului de 

Mediere. Hotărârile Consiliului  privind aplicarea 

sancțiunilor disciplinare pot fi contestate în 

instanţa de contencios administrativ.  

 în cel mult 6 luni pentru abaterile 

constatate – se are în vedere în 6 luni de la 

momentul constatării abaterilor. 

 Care cuvinte se referă la termenul de un 

an – cuvintele abaterile constatate sau cuvintele 

sancţiunea disciplinară – deoarece: 

Se acceptă 

Textul a fost redactat. 
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Dacă termenul de un an se referă la cuvintele 

abaterile constatate – atunci abaterile pot fi 

constatate în termen de cel mult un an, iar după 

constatare se aplică sancţiunea disciplinară în cel 

mult 6 luni şi respectiv primim 1 an şi 6 luni  

Iar dacă termenul de un an se referă la 

cuvintele sancţiunea disciplinară atunci 

indiferent de momentul constatării abaterilor, 

sancţiunea disciplinară poate fi aplicată nu mai 

târziu de un an de la data comiterii. - respectiv 

obţinem 1 an inclusiv pentru (constatarea abaterii 

şi aplicarea sancţiunii) 

Art. 20. alin. 5 propus „Sancţiunea 

disciplinară se aplică mediatorului atestat prin 

Hotărîrea Consiliului de Mediere în cel mult 6 

luni de la data abaterilor constatate şi nu mai 

târziu de un an de la data abaterilor comise. 

Hotărârile Consiliului privind aplicarea 

sancțiunilor disciplinare pot fi contestate în 

instanţa de contencios administrativ.” 

Articolul 21. Suspendarea şi încetarea 

activităţii mediatorului atestat  

(1) Calitatea de mediator atestat se 

suspendă:  

a) în cazul unei incompatibilități 

prevăzute de lege; 

b) la cererea, scrisă a mediatorului, 

pentru un termen nelimitat, dacă acesta nu a 

indicat al termen;  

c) în cazul aplicării sancţiunii 

disciplinare de suspendare a calităţii de 

mediator; 

d) pentru un termen de cel mult un an, 

în cazul neparticipării la programele de 

formare continuă, în conformitate cu art. 14,  

pentru perioada pînă la prezentarea 

dovezilor de participare la cursurile 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

104. La art. 21: 

- alin. (1), (2) şi (4) cuvintele „calitatea de” se 

substituie cu sintagma ”activitatea de”;  

Se acceptă 

 

105. - alin. (1) lit. e) devine lit. f);  Se acceptă 

106. - alin. (1) se completează cu lit. e): 

”e)  pentru un termen de cel mult doi ani, în 

cazul neexercitării profesiei de mediator în cadrul 

unui birou şi/sau a unei organizaţii de mediere, în 

condiţiile stabilite la art. 15 şi/sau art. 16, pînă la 

prezentarea dovezilor de conformitate;”   

Se acceptă 

107. - alin. (2) lit. e) devine lit. f), se include lit. e): 

” e) în cazul neprezentării,  timp de doi ani de 

la data suspendării activităţii de mediator  atestat 

în temeiul alin. (1) lit. e) a dovezilor de exercitare 

a profesiei de mediator în condiţiile stabilite la art. 

15 şi/sau art.16.”; 

Se propune ca o soluţie pentru situaţia când 

Se acceptă 
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respective; 

e) în cazul în care mediatorul a fost 

arestat preventiv, pînă la soluţionarea 

procesului penal sau a fost suspendat 

provizoriu din funcţie potrivit legislaţiei 

procesual penale. 

(2) Calitatea de mediator atestat 

încetează:  

a) la cerere, prin renunţarea scrisă a 

mediatorului;  

b) în caz de încetare a capacităţii de 

folosinţă sau limitare a capacităţii de 

exerciţiu; 

c) în cazul aplicării sancţiunii 

disciplinare de retragere a calităţii de 

mediator;  

d) în cazul neprezentării, timp de un an 

de la data suspendării activității de mediator 

atestat în temeiul alin. (1) lit. d) a dovezilor 

de participare la programele de formare 

continuă. 

e) odată cu rămînerea definitivă şi 

irevocabilă a unei hotărâri judecătoreşti de 

condamnare pentru săvîrşirea unei 

infracţiuni grave, deosebit de grave şi 

excepţional de grave.  

(3) Cererea privind suspendarea, 

reluarea şi încetarea activităţii de mediator 

atestat se adresează Consiliului de mediere 

şi se examinează în termen de 30 de zile de 

la data depunerii. 

(4) Deciziile Consiliului de mediere 

privind suspendarea, reluarea sau încetarea 

calităţii de mediator atestat se publică pe 

paginile web oficiale ale Ministerului 

Justiţiei şi Consiliului de mediere. Consiliul, 

în termen de 10 zile va efectua modificările 

sute de mediatori sunt inactivi, în afara oricărui 

control. 

A.O. 

PROMEDIERE 

Scrisoare nr. 3 

din 03.02.2014 

108. Art.21(1) a expune in modul următor: 

(1) Exercitarea calității de mediator atestat 

se suspendă. 

Prin urmare   cuprinsul  art.21  al.(1) ar fi bine 

de expus în fel ca și în Legea României cu privire 

la mediere, reeșind din noțiunile Calitatea de 

mediator și Activitate de mediator. Consider că 

Calitatea de mediator atestat  și  Activitate de 

mediator atestat sunt două noțiuni separate și 

reprezint  două stadii diferite a dobîndirii 

calificării de mediator care își permite persoanei 

să exercită profesia de mediator. 

Se acceptă 

Drept urmarea a propunerii dnei 

Guțu (nr. 96) textul a fost redactat. 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

109. Propunem înlocuirea propoziției de la alin (2) 

lit b) art.21 „în caz de încetare a capacităţii de 

folosinţă sau limitare a capacităţii de exerciţiu” cu 

„în caz de incapacitate a persoanei fizice sau 

limitare a capacităţii de exerciţiu” care 

corespunde prevederilor CC. 

Se acceptă 

110. Totodată, considerăm că aplicarea 

suspendării/încetării activităţii de mediator pentru 

neparticiparea la programele de formare continuă 

drept sancţiuni neproporţional de dure, şi care pot 

fi înlocuite cu avertisment, mustrare, mustrare 

aspră.   

Nu se acceptă 

În situația actuală, cînd o mare 

parte a mediatorilor sunt inactivi și 

doar figurează în tabelul mediatorilor, 

a devenit extrem de dificil de a-i 

determina să-și actualizeze datele de 

contact din Tabel, cu atît mai dificil - 

să facă cursuri de formare continuă, 

care sunt esențiale pentru menținerea 

unui nivel înalt al calității serviciilor 

mediatorilor.   

111. Suplimentar, propunem introducerea alin (5) 

cu următorul conţinut „Hotărîrile Consiliului 

privind suspendarea/încetarea activităţii de 

mediator pot fi contestate în instanţa de 

contencios administrativ.” 

Se acceptă 

A.O. ”Centrul 112. Art. 21, alin. (2) lit. e) Se acceptă 
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corespunzătoare în Tabelul mediatorilor. de Analiză și 

Prevenire a 

Corupției” 

Nu este clar de ce doar pentru asemenea 

infracțiuni încetează calitatea de mediator. 

Articolul 13 alin.(1) din proiect stabilește 

condiţiile de dobîndire a calităţii de mediator 

atestat, printre ele la lit.d) regăsim: "nu a fost 

condamnată anterior pentru infracţiuni grave, 

deosebit de grave, excepţional de grave săvîrşite 

cu intenţie", iar la lit.e) "nu are antecedente 

penale". Deci, în calitate de condiție pentru a 

dobîndi calitatea de mediator este lipsa 

antecedentelor penale, care poate fi rezultatul unei 

infracțiuni, alta decît infracţiuni grave, deosebit de 

grave, excepţional de grave. 

În contextul acestor prevederi, considerăm 

necesar de a include ca temei de încetare a 

calității de mediator orice condamnare printr-o 

hotărîre definitivă și irevocabilă. Relevante în 

acest sens sunt exemplele de încetare a activității 

procurorului, avocatului, altor subiecți. Astfel, 

conform art.66 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire 

la procuratură nr.294/2008, procurorul este 

eliberat din funcţie în cazul pronunţării unei 

sentinţe definitive de condamnare. La fel, Legea 

cu privire la statutul judecătorului nr.544/1995 

prevede în art.25 alin.(1) lit.g) că judecătorul este 

eliberat din funcţie de organul care l-a numit în 

cazul pronunţării hotărîrii definitive de 

condamnare. Legea cu privire la avocatură 

1260/2002 statuează în art.13 alin.(1) lit.d) că 

activitatea de avocat încetează în cazul în care 

avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă 

prevăzută de legea penală şi incompatibilă cu 

normele deontologice ale activităţii de avocat. 

Vulnerabilitate. Prevederi 

necorespunzătoare normelor din legislaţia 

corelativă; Prevederi care încalcă 

drepturile/libertăţile; Prevederi discriminatorii. 

A fost cpmletat art. 13 în vederea 

concretizării faptului că lipsa 

antecedentelor penale se referă doar la 

infracțiunile ușoare și mai puțin 

grave. 

Cuvintele ” grave, deosebit de 

grave şi excepţional de grave” au fost 

excluse din litera respectivă. 
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Este necesar de a include ca temei de 

încetare a calității de mediator faptul pronunţării 

hotărîrii definitive de condamnare a acestuia. 

Articolul 22. Mediatorul voluntar 

(1)  Mediatorul voluntar este persoana 

fizică, cu vîrsta de cel puțin 18 ani, care 

participă la soluționarea litigiilor prin 

mediere, la faza prejudiciară, cu titlu gratuit, 

în cadrul comunităților. 

 Dacă drept urmare a medierii petrecute de 

un mediator voluntar, părțile ajung la un 

consens,  acestea pot încheia o tranzacție. 

Tranzacția se semnează de către părți, 

reprezintă un contract civil și se execută în 

ordinea generală stabilită de legislația civilă. 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

113. Art. 22: 

”Articolul 22. Mediatorul voluntar 

(1) Mediatorul voluntar este  persoana fizică, 

care  practică medierea  cu titlu gratuit 

(2) Poate deveni mediator voluntar persoana 

care îndeplineşte cumulativ condiţiile:  

a) are capacitate deplină de exerciţiu;  

b) are vîrsta de cel puţin 20 de ani; 

c) nu are antecedente penale; 

d) se bucură de o reputaţie bună în 

comunitatea sa; 

e) a absolvit cursurile de formare iniţială a 

mediatorilor voluntari conform   standardelor de 

formare aprobate de Consiliul de Mediere; 

(3) Mediatorul voluntar este în drept să 

activeze doar în cadrul unei organizaţii de 

mediere acreditate în condiţiile art. 16. 

(4) Prin derogare de la art. 23, procesul 

medierii cu participarea mediatorului voluntar  se 

consemnează doar în procesul-verbal potrivit 

modelului aprobat de Consiliu.” 

Se propune reglementarea mai detaliată a 

statutului de mediator voluntar, precum şi 

derogarea de la prevederile art. 23 privind 

încheierea contractului cu mediatorul (avînd în 

vedere că mediatorul voluntar nu încasează 

onorarii).   

Nu se acceptă 

Art. 22 a fost exclus. 

  

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

email din 

02.01.2014 

114. Art.22 propun excluderea deoarece mediatorul 

voluntar prin activitatea sa nu stîrneşte careva 

efecte juridice, prin urmare, nu este raţional de a 

fi reglementat statutul său. 

Se acceptă 

Nicolae Guriev, 115. Art. 22 propun a fi exclus. Se acceptă 
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Mediator atestat Argumentări: 

Consider inoportună, la momentul actual, 

includerea prevederilor ce țin de medierea 

voluntară, astfel încît, reieșind din contextul 

național, pentru a asigura o reglementare strictă a 

profesiei de mediator și o dezvoltare durabilă a 

acestei instituții este necesar de a stabili clar 

drepturile și obligațiile mediatorilor, modul de 

organizare a activității sale, sancțiuni aspre pentru 

abateri și abuz în activitate. De altfel, mediatorii 

atestați pot presta servicii de mediere cu titlul 

gratuit sau la un preț simbolic, în cadrul 

proiectelor finanțate de către donatori, a 

campaniilor de sensibilizare a populației, etc. Țin 

să menționez că din experiența profesională, deja 

se simte o reticență față de mediere din partea mai 

multor instituții publice și organizații 

neguvernamentale, fiind pusă la îndoială 

necesitatea medierii - în general, onestitatea și 

profesionalismul mediatorilor - în particular. 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

02.01.2014 

116. La art. 2 lit. b   - se indică despre mediator 

„persoană terţă”, „mediator voluntar” 

Inclusiv la art. 22 al Legii se indică despre 

mediatorul voluntar  

– însă în legea NEW nu se indică nimic 

despre obligaţiunile, responsabilităţile 

(sancţiunile) mediatorilor terţe persoane sau 

mediatorilor voluntari – respectiv, rezultă că sub 

jurisdicţia legii în sensul obligativităţii şi 

responsabilităţii cad doar mediatorii atestaţi  

Se acceptă 

Art. 22 a fost exclus. 

 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

117. Considerăm inechitabilă acordarea dreptului 

de a beneficia de mediere voluntară numai la 

etapa prejudiciară.  Considerăm ca părţilor trebuie 

oferită posibilitatea de a beneficia de mediere 

voluntară la orice etapă a procesului inclusiv 

judiciară sau la executare silită.  În acest sens 

propunem excluderea sintagmei „prejudiciară” din 

Nu se acceptă 

Art. 22 a fost exclus. 
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alin (1) art.22 

Propunere 

primită în cadrul 

consultărilor 

publice din 

02.01.14 

118. Fie de concretizat statutul mediatorilor 

voluntari (responsabilitatea, obligațiile, 

sancțiunile, criteriile de selectare, cui se 

subordonează, cum își desfășoară activitatea), fie 

de exclus acest tip de mediatori. 

Se acceptă. 

Art. 22 a fost exclus. 

 

119. S-a propus ca mediatorii voluntari să-și 

desfășoare activitatea doar în cadrul organizației 

de mediere. 

Nu se acceptă 

Art. 22 a fost exclus. 

 

Capitolul IV. 

Procesul de mediere 

Articolul 23. Inițierea medierii 

 (1) Medierea poate fi iniţiată de către 

oricare dintre părţi, din proprie iniţiativă, 

precum şi la recomandarea autorităţilor 

publice, instanţelor judecătoreşti sau 

organului de urmărire penală. În cadrul 

procesului judiciar instanţa poate solicita 

părţilor să participe la o şedinţă de informare 

cu privire la soluţionarea litigiilor prin 

mediere. 

(2)Părţile pot desemna prin acord 

comun  unul sau mai mulţi mediatori sau pot 

solicita unei organizaţii de mediere 

desemnarea unui mediator conform regulilor 

aprobate de organizaţia respectivă. 

(3)Părţile sunt în drept de a determina 

prin acord comun toate aspectele ce ţin de 

iniţierea, derularea şi finalizarea procesului 

de mediere. 

(4)Mediatorul este obligat să informeze 

părţile despre scopul medierii, procedura, 

drepturile şi obligaţiile mediatorului şi ale 

părţilor, precum şi despre consecinţele 

procesului de mediere, efectele semnării 

unei tranzacţii de împăcare şi despre 

consecinţele nerespectării prevederilor 

Ministerul 

Economiei 

Scrisoare nr. 11-

26 din 

02.01.2014 

120. La art.23 alin.(4) al proiectului Legii, după 

cuvîntul „Mediatorul” urmează de introdus 

cuvintele „pînă la încheierea contractului de 

mediere,”. 

Se acceptă 

AGEPI 

Scrisoare nr. 65 

din 17.01.2014 

121. Ţinem să menţionăm că, deşi la alin. (2) art. 

23 din proiect este stabilită posibilitatea ca părţile 

să desemneze unul sau mai mulţi mediatori, 

proiectul Legii nu stabileşte principiile 

desfăşurării procesului de mediere pentru cazul în 

care sunt doi sau mai mulţi mediatori aleşi de 

către părţi.   

Normele referitor la desfăşurarea medierii în 

cea mai mare parte sunt preluate din Legea nr. 

134-XVI din 14.06.2007 cu privire la mediere, 

care nu prevede posibilitatea participării la 

mediere a doi sau mai mulţi mediatori în acelaşi 

timp. Toată procedura de desfăşurare a medierii 

este descrisă în proiect de pe poziţia desemnării 

de către părţi doar a unui singur mediator.     

Astfel, pe tot parcursul proiectului există o 

neconcordanţă între prevederile alin. (2) din art. 

23 şi alte articole care fac referire la cazul în care 

este numit doar un singur mediator pentru un 

anumit litigiu supus medierii.  

Nu se acceptă 

Principiile procesului de mediere 

nu se modifică, dacă sunt mai mulți 

mediatori. Detaliile despre modul de 

conlucrare a celor doi/mai mulți 

mediatori urmeazăa a fi stabilite de 

mediatori de comun acord cu părțile, 

în contractul de mediere. 

 

 

 

 

 

 

 

Marina 122. Propunem reglementarea expresă a dreptului Se acceptă 
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tranzacţiei semnate 

(5) Procesul de mediere începe la data 

semnării contractului de mediere. 

(6) Contractul de mediere se încheie în scris 

de către mediator pe de o parte și părțile 

aflate în litigiu pe de altă parte, nu poate 

cuprinde clauze care contravin legii sau 

ordinii publice și trebuie să corespundă 

cerinţelor minime, stabilite de Consiliu. 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

instanţei de a solicita părţilor participarea la o 

şedinţă de informare în CPC.  

În cadrul pilotului adesea judecătorii s-au 

expus precum că propunerea medierii părţilor este 

o încălcare a principiului independenţei şi 

imparţialităţii. Astfel, judecătorii consideră că 

informarea părţilor despre dreptul de a se concilia 

este suficientă, iar deja părţile trebuie să 

determine modul în care o vor face.  Din acest 

punct de vedere, reglementarea expresă în CPC a 

dreptului instanţei de a solicita părţilor 

participarea la o şedinţă de informare precum şi 

faza la care judecătorul o poate solicita este nu 

doar binevenită, dar chiar necesară. 

Prevederea respectivă va fi inclusă 

în proiectul de modificare a cadrului 

normativ conex. 

Propunere 

primită în cadrul 

consultărilor 

publice din  

24.01.14 

123. Se propune de a stabili expres că ședințele de 

informare sunt obligatorii, pentru a asigura o 

informare mai eficientă a părților. Posibil, de 

completat art. 60 CPC cu dreptul părților la un 

mediator. 

Se acceptă parțial 

Prevederea referitoare la dreptul 

instanţei de a solicita părţilor 

participarea la o şedinţă de informare  

va fi inclusă în proiectul de 

modificare a cadrului normativ conex. 

124. Se propune includerea în conținutul citației a 

informației despre mediere. 
Se acceptă 

Prevederea respectivă va fi inclusă 

în proiectul de modificare a cadrului 

normativ conex. 

125. S-a propus la alin. (1) cuvintele ”poate 

solicita” de substituit cu cuvintele ”va propune”. 
Se acceptă 

 

126. Din considerentul că la etapa de pre-mediere 

mediatorul se ocupă de căutarea și contactarea 

celeilalte părți, s-a propus stabilirea unui termen 

concret (15 zile) în care partea vizată ar accepta 

sau nu propunerea de a media litigiul. 

În acest context, s-a propus și avansarea 

cheltuielilor mediatorului la etapa de pre-mediere, 

după modelul avansării cheltuielilor executorilor 

judecătorești. 

Se acceptă. 

Referitor la avansarea 

cheltuielilor, a fost completat art. 19 

alin. (1) din proiect. 

 

Articolul 24. Desfăşurarea medierii 

(1) Medierea se întemeiază pe 
Ministerul 

Finanţelor 

127. La articolul 24, se propune o redacţie nouă a 

aliniatului (9) „Onorariul mediatorului, precum şi 
Se acceptă parțial 

Faptul negocierii onorariului de 
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cooperarea părţilor şi utilizarea de către 

mediator a unor metode şi tehnici specifice, 

bazate pe comunicare şi negociere.  

(2) Medierea litigiului are loc într-un 

termen care nu va depăşi 3 luni de la data 

încheierii contractului de mediere, dacă 

părţile de comun acord nu au stabilit alt 

termen. Pînă la expirarea termenului stabilit 

inițial, părțile pot solicita prelungirea 

acestuia. În cazul în care litigiului este 

deferit medierii în cadrul unui proces 

judiciar, pentru prelungirea acestuia este 

necesar acordul organului de urmărire 

penală sau a instanței de judecată. 

(3) Mediatorul este în drept să se 

informeze în privinţa fondului cauzei.  

(4) Părţile decid, prin comun acord şi 

cu asistenţa mediatorului, asupra regulilor şi 

duratei procesului de mediere. Dacă părţile 

nu au ajuns la o înţelegere privind regulile 

de desfăşurare a procesului de mediere, 

mediatorul este în drept să desfăşoare 

procesul de mediere în maniera pe care 

acesta o consideră adecvată, fiind luate în 

consideraţie circumstanţele litigiului, 

doleanţele părţilor şi necesitatea ca 

procedura să fie desfăşurată într-un termen 

rezonabil.   

(5) Părţile sînt în drept să renunţe la 

mediere în orice moment.  

(6) Părţile participă la procesul de 

mediere personal sau prin reprezentant. În 

cazul în care partea, din motive întemeiate 

nu poate participa personal la procesul de 

mediere, ea va împuternici un reprezentant, 

dacă partea adversă acceptă desfăşurarea 

medierii cu participarea reprezentantului. 

Scrisoare nr. 09-

04/42 din 

30.01.2014 

compensarea cheltuielilor legate de procesul de 

mediere, se stabileşte prin negociere cu părţile, în 

funcţie de natura şi obiectul conflictului”. 

către mediator cu părțile a fost deja 

prevăzut la art. 19 alin. (1) din 

proiect. Nu considerăm necesară 

dublarea acestei prevederi în art. 24 

alin. (9). 

Ministerul 

Economiei 

Scrisoare nr. 11-

26 din 

02.01.2014 

128. Întru perfectarea structurii proiectului Legii, 

prevederile art.24 alin.(9) urmează a fi transferate 

la art.19, sub formatul alin.(5). 

Se acceptă 

Curtea de 

Arbitraj 

Comercial 

Internațional 

Scrisoare nr. 01-

575 din 23.12.13 

129. Concretizări și redactări se cer și la alte 

articole. În p.2 art.24 citim: „în cazul în care 

litigiul este diferit medierii în cadrul unui proces 

judiciar, pentru prelungirea  acestuia este 

necesar acordul organului de urmărire penală 

sau a instanței de judecată”. Nu este clar - 

prelungirea procesului judiciar sau termenului 

medierii desfășurate în cadrul procesului judiciar. 

Se acceptă 

AGEPI 

Scrisoare nr. 65 

din 17.01.2014 

130. Respectiv, propunem completarea art. 24 cu 

un alineat nou referitor la cazul în care la procesul 

de mediere sunt implicaţi mai mulţi mediatori şi 

acţiunea acestora trebuie să fie  coordonată şi 

desfăşurată de comun acord, precum şi în tot 

textul proiectului, după caz, după cuvântul 

„mediator”  să fie completat cu „(mediatori)”. 

Nu se acceptă 

Cuvintul ”mediator” este utilizat 

generic, nefiind necesară specificarea 

de fiecare dată a numărului concret a 

mediatorilor care participă la proces. 

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

email din 

02.01.2014 

131. Art.24 propun sa fie specificat că mediatorul 

are dreptul să perceapă plata pentru informare. 

 

Nu se acceptă 

Gratuitatea ședinței de informare 

derivă din intenția statului de a 

informa cetățenii despre esența 

medierii. Or, informarea nu poate fi 

eficientă dacă pentru aceasta s-ar 

percepe bani. 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

132. Art. 24: alin.  (3) la sfârşit se completează cu 

sintagma”, în limitele informaţiei oferite benevol 

de către părţi.”; 

Este important ca mediatorul să fie axat pe 

comunicarea cu părţile, să nu fie legat de 

Nu se acceptă 

Conform pct. 25 din 

Recomandarea Comitetului de 

miniștri nr. 19(99) cu privire la 

mediere în chestiuni penale, înainte 
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(7) Pe parcursul procesului de mediere 

părţile pot fi asistate de traducători si/sau 

interpreţi. Cu consimţămîntul părţilor, la 

procesul de mediere pot participa şi alte 

persoane. 

(8) Pe durata desfăşurării procesului de 

mediere, mediatorul se poate întruniri cu 

ambele părţi în sesiuni comune sau în 

sesiuni cu fiecare parte separat.  

(9) Onorariul mediatorului și alte 

cheltuieli legate de procesul de mediere sînt 

suportate de părţi în proporţii egale, dacă 

prin contractul de mediere nu s-a stabilit 

altfel. 

12.01.14 acte/probe .  de începerea procesului de mediere, 

mediatorul trebuie săfie informat 

despre toate elementele semnificative 

ale cazului  şi trebuie săi se înmîneze 

documentele necesare de către 

autorităţile competente ale justiţiei 

penale. 

Nu considerăm necesar de a 

reglementa expres sursele de 

informare ale mediatorului despre 

fondul cauzei sau limitele acestei 

informări, sau de a limita accesul 

mediatorului la dosar. 

133. - alin.  (7): 

(7) Pe parcursul procesului de mediere părţile 

pot fi asistate de traducători si/sau interpreţi, 

precum şi de specialişti în domeniul respectiv.  

Completarea realizează propunerea discutată 

la art. 6 (4). 

Se acceptă 

134. - alin. (9) să fie inclus la art. 19 (remunerarea); Se acceptă 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

02.01.2014 

135. Art. 24 

- alin. 6 : „Părţile participă la procesul de 

mediere personal sau prin reprezentant. În cazul 

în care partea, din motive întemeiate nu poate 

participa personal la procesul de mediere, ea va 

împuternici un reprezentant, dacă partea adversă 

a acceptă desfăşurarea medierii cu participarea 

reprezentantului. 

Din alin. 6 art. 24 - rezultă faptul că, pentru ca o 

parte să-şi desemneze un reprezentat la procesul 

de mediere – el este nevoit să primească acordul 

celeilalte părţi.  

 Atunci cum se explică dreptul acordat prin lege – 

“Părţile participă la procesul de mediere personal 

sau prin reprezentant”.  

Nu se acceptă 

Fraza “Părţile participă la procesul 

de mediere personal sau prin 

reprezentant” constituie regula 

generală. Condițiile de participare a 

reprezentantului în procesul de 

mediere sunt redate în fraza a doua. 

136. - alin. 7: “Pe parcursul procesului de mediere 

părţile pot fi asistate de traducători si/sau 
Se acceptă. 
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interpreţi. Cu consimţământul părţilor, la 

procesul de mediere pot participa şi alte 

persoane. 

Din alin. 7 art. 24 – rezultă că dreptul unei părţi 

de a fi asistat de avocat este direct dependent de 

acordul şi permisiune celeilalte părţi la proces. 

A.O. ”Centrul 

de Analiză și 

Prevenire a 

Corupției” 

137. Alin. (6). 

Prevederile acestui alineat din art.24 sunt 

confuze și chiar se contrazic între ele. 

Autorul instituie regula generală conform 

căreia acordă părţilor dreptul (posibilitatea) de a 

participa la procesul de mediere personal sau prin 

reprezentant. Însă, în continuare, reieșind din 

textul normei, rezultă că participarea la procesul 

de mediere al reprezentatului unei părți, chiar în 

cazul imposibilității motivate a părții de a 

participa în proces, este condiționată doar de 

acceptul părții adverse. În consecință, dacă o parte 

refuză ca partea adversă să fie reprezentată în 

proces, atunci ultima nu va putea împuternici un 

reprezentant pentru ai apăra interesele. Aceste 

prevederi reprezintă o limitare a drepturilor 

părților și chiar contravine unor norme din 

proiect. 

Conform art.36 alin.(1) lit.b din proiect, dacă 

tranzacția încheiată la faza prejudiciară sau pre-

arbitrală nu este executată benevol, pentru a fi 

executată silit, aceasta poate fi investită cu 

formulă executorie în condițiile stabilite de lege, 

dacă a fost încheiată între persoane juridice sau 

dacă partea persoana fizică a fost asistată de 

avocat. Deci, în cazul în care părțile vor fi lipsite 

de dreptul de a fi reprezentate de un avocat, atunci 

aceasta nu vor putea executa silit tranzacția 

încheiată la faza prejudiciară sau pre-arbitrală 

cînd aceasta nu este executată benevol. Însă, 

atribuirea formulei executorii unei tranzacții 

Se acceptă parțial.  

 

Pentru claritate, regula generală a 

fost redactată. 

Prevederile art. 36 alin. (1) lit. b) 

de asemena au fost redactate. 
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încheiate la faza prejudiciară sau pre-arbitrală este 

necesară, întrucît ar descărca instanţele de 

judecată de dosare, ar simplifica procedura 

executării, ar reduce cheltuielile părţilor. 

Vulnerabilitate. Prevederi care limitează 

drepturile/libertăţile; Prevederi care încalcă 

drepturile/libertăţile; Prevederi discriminatorii. 

Este necesar de a revizui textul normei 

pentru a prevedea clar dreptul unei părți de a 

împuternici un reprezentant să participe în 

interesele sale în cadrul unui proces de mediere. 

Reprezentantul este acel profesionist care datorită 

cunoștințelor sale va expune argumentat poziția 

părții în procesul de mediere și va ajuta la 

soluționarea justă a litigiului apărut. 

Articolul 25. Încetarea medierii 

(1) Medierea încetează în următoarele 

cazuri: 

a) semnarea de către părţi a tranzacţiei 

de împăcare; 

b) constatarea de către mediator a 

imposibilităţii părţilor de a ajunge la un  

acord; 

c) renunțarea uneia sau a ambelor părţi 

la mediere; 

d) expirarea termenului stabilit pentru 

procesul de mediere, dacă părțile nu au 

solicitat prelungirea acestuia; 

e) retragerea mediatorului din procesul 

de mediere în condiţiile art. 18 alin. (2);  

f) decesul părţii persoană fizică sau 

lichidarea părţii persoană juridică;  

(2) Încetarea medierii se consemnează 

într-un proces-verbal potrivit modelului 

aprobat de Consiliu, semnat de mediator, 

care se înmînează părţilor şi, după caz, se 

prezintă instanţei de judecată şi organelor de 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

138. Art. 25: 

- alin. (1) lit. b): 

b) constatarea impasului de către mediator 

(părţile nu pot ajunge la un acord); 

Propunerea ţine de redactare. 

Nu se acceptă 

Propunerea nu schimbă calitativ 

conținutul lit. b), doar complică 

situația, implicînd deja dezvăluirea 

unuei noi noțiuni – ”impasul”. 

139. - alin. (1)lit. e): 

e) retragerea mediatorului din procesul de 

mediere în condiţiile art. 5 alin. (1); 

Propunerea ţine de redactare. 

Se acceptă 

140. - alin. (2) cuvintele ”semnat de mediator” se 

exclud; 

Propunerea ţine de redactare. 

Nu se acceptă 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

02.01.2014 

141. Trebuire de modificat art. 25. alin. 1 lit. „e” în 

special trebuie de indicat „….în condiţiile art. 18 

alin. 3 şi art. 5 alin. 1 - dar nu art. 18 alin. 2 

Se acceptă 

142. La art. 25. alin. 3 lit. –  se indică „… 3 ani. „ – 

de ce anume 3 ani? 

Dacă se are în vedere termenul general de 

prescripţie extensivă, atunci cum se explică 

situaţia în care procesul judiciar încetează în baza 

unui acord de împăcare (Tranzacţie) în care se 

indică executarea obligaţiei pecuniare în grafic şi 

Se acceptă parțial 

Reieșind din faptul că procesul de 

mediere nu în toate cazurile se 

sfîrșește cu încheierea unei tranzacții, 

considerăm necesar de a păstra ca 

moment de începere a curgerii 

termenului de prescripție data 
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urmărire penală. În procesul-verbal nu se 

include informația referitoare la conținutul 

sesiunilor de mediere, opinia mediatorului 

referitor la comportamentul părților, precum 

și altă informație divulgarea căreia 

contravine principiului confidențialității. 

(3)Mediatorul este obligat să asigure 

păstrarea procesului-verbal şi a materialelor 

aferente procesului de mediere timp de 3 ani 

de la data încetării procesului de mediere, 

conform Regulamentului aprobat de 

Consiliu.  

(4) Reluarea procedurii de mediere cu 

atragerea aceluiaşi sau a unui alt mediator 

are loc în condiţiile art. 23. 

termen de achitare de 5 ani, pe cînd conform legii 

mediatorul păstrează actele doar 3 ani.  

 Cred că ar trebuie de indicat - „păstrarea 

…. actelor … în termen de 4 ani de la momentul 

executării depline a tranzacţiei sau data scadentă 

stabilită pentru executarea tranzacţiei. 

4 ani, - deoarece 3 ani este termenul general 

de prescripţie şi 1 an este termenul de repunere în 

termenul general de prescripţie 

încetării  procesului de mediere. 

Propunere 

primită în cadrul 

consultărilor 

publice din 

24.01.14 

143. S-a propus de reglementat ce se întîmplă cu 

arhiva mediatorului după încetarea activității 

acestuia. 

Se acceptă 

A.O. ”Centrul 

de Analiză și 

Prevenire a 

Corupției” 

144. Art. 19 alin. (4) art. 25 alin. (1) lit. e). 

Se face eronat trimiterea la art.18 alin.(2), cel 

mai probabil autorul a avut în vedere cazul 

prevăzut la art.18 alin.(3) din proiectul de lege. 

Aceeași obiecție se referă și la art.25 alin.(1) lit.e) 

din proiect. 

Vulnerabilitate. Norme de trimitere eronate. 

Este necesar de făcut trimitere corectă la 

norma vizată de autor. 

Se acceptă 

Articolul 26. Soluționarea litigiului. 

(1) Părţile convin de comun acord 

asupra condițiilor de soluționare a litigiului. 

Mediatorul nu are putere de decizie asupra 

acestor condiţii, dar, la cererea părţilor, 

poate face propuneri privind opțiunile de 

soluţionare a litigiului. 

(2) Înainte ca acordul de împăcare să fie 

semnat, părţile sunt în drept de comun acord 

să solicite o pauză pentru a consulta opinia 

unor experţi şi a face comentarii, astfel în cît 

să-şi poată exprima consimţământul liber şi 

în cunoştinţă de cauză. 

(3) Părțile sînt în drept să formuleze în 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

02.01.2014 

145. La art. 26 alin. 3 lit. – „… în loc de 

„caracterul executoriu” – trebuie de indicat 

„caracterul obligatoriu”  vezi comentariul la art. 

art. 1331 – 1333; 668; 514; 515, 512; 572 al CC 

cu privire la caracterul obligatoriu, iar dacă 

indicăm caracterul executoriu” atunci tranzacţia 

trebuie investită cu formulă executorie, inclusiv, 

trebuie de efectuat modificări în Codul de 

executare privind actele executorii. 

Se acceptă 

Propunere 

primită în cadrul 

consultărilor 

publice din 

24.01.14 

146. S-a propus ca tranzacția să fie învestită cu 

formulă executorie la momentul semnării acesteia 

de către părți, fără a fi necesară confirmarea de 

către instanța de judecată, sau doar cu implicarea 

notarului pentru litigiile ce au ca obiect bunuri 

Nu se aceptă 

Conform pct. IV din 

Recomandarea Comitetului 

miniștrilor nr. (98) 1 privind medierea 

familială, Statele trebuie să faciliteze 
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scris condițiile de soluționare a litigiului. 

Condițiile de formă, conținut și caracterul 

executoriu al acordului de împăcare sunt 

reglementate de prezenta lege și alte acte 

normative 

mobile/imobile, precum și de reglementat într-un 

articol separat caracterul executoriu al tranzacției. 

aprobarea acordurile obţinute pe calea 

medierii de către o autoritate judiciară 

sau o altă autoritate competentă, dacă 

acest lucru este cerut de părţi, şi să 

asigure mecanismele de executare a 

acestor acorduri, conform legislaţiei 

naţionale 

O recomandare similar întîlnim și 

în art. 6, alin. (2) din Directiva 

2008/52 a Parlamentului european 

privind anumite aspecte ale medierii 

in materie civila si comerciala, 

potrivit căreia ”Continutul acordului 

poate dobandi caracter executoriu 

printr-o hotarare, decizie sau act 

autentic emise de o instanta sau de o 

alta autoritate competenta in 

conformitate cu dreptul statului 

membru in care a fost facuta 

solicitarea.” 

În acest context, precum și în 

vederea asigurării securității 

raporturilor juridice, considerăm 

necesar ca tranzacția să fie omologată 

de către instanța de judecată. 

Capitolul VI. 

Medierea în domenii specifice 

Secțiunea 1. Medierea în litigiile civile 

Articolul 27.  Medierea în litigiile 

civile  

(1) Pot fi supuse medierii litigiile în 

materie civilă cu privire la  drepturile şi 

obligaţiile care sînt sau pot face obiect de 

examinare în instanţa de judecată sau 

arbitrală şi de care părţile pot dispune liber 

prin tranzacţie, în condiţiile legii. 

(2) Medierea în litigiile civile poate 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

147. Art. 27 (2): 

(2) În litigiile civile medierea poate avea loc 

atît la faza prejudiciară sau prearbitrală, cît şi în 

cadrul procesului judiciar  sau arbitral.  

Propunerea ţine de redactare. 

 

Se acceptă parțial 

Textul a fost redactat. 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

148. La art. 27 alin. 2 – dar ce facem cu FAZA 

POST JUDICIARĂ, adică la faza executării doc. 

executoriu? Vezi comentariul la art. 6 al 

Se acceptă parțial 

Textul a fost redactat. 

http://www.procesecivile.e-juridic.ro/?cs=144107
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avea loc atît la faza prejudiciară, cît și la 

faza judiciară a procesului civil. 

publice din 

02.01.2014 

Convenţiei Europene „ACCESUL LA JUSTIŢIE”  

-  cuprinde în sine şi faza post judiciară. 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

149. Pe lîngă faza prejudiciară şi judiciară de 

soluţionare a conflictului, medierea poate 

interveni şi la etapa executării silite. Astfel, 

propunem completarea alin (2) art. 27 prin 

includerea executării ca şi fază la care se poate 

desfăşura medierea.   

Se acceptă parțial 

Textul a fost redactat. 

Articolul 28.  Medierea în litigiile 

civile cu element de extraneitate 

(1) Litigiile civile cu element de 

extraneitate pot fi supuse medierii, în 

condițiile prezentei legi. 

(2)În sensul prezentei legi, este cu 

element de extraneitate un litigiu în care cel 

puţin una dintre părţi îşi are domiciliul sau 

sediul în afara Republicii Moldova la data la 

care: 

a) părţile au încheiat o convenţie de 

mediere în condiţiile art. 33; 

b) părţile au fost obligate de instanţa de 

judecată să recurgă la mediere potrivit 

prevederilor legale. 

(3) Un litigiu civil este în egală măsură 

cu element de extraneitate, dacă la data 

menţionată la alineatul (1) lit. a) sau lit. b) 

părţile îşi au domiciliul sau sediul în 

Republica Moldova, dar: 

a) procedurile judiciare pentru 

soluţionarea litigiului urmează a fi iniţiate 

într-un alt stat; 

b) medierea se referă la obligaţii ce 

urmează a fi executate într-un alt stat; 

c) locul desfăşurării activităţii de bază a 

uneia dintre părţi se află într-un alt stat. 

A.O. ”Centrul 

de Analiză și 

Prevenire a 

Corupției” 

150. Alin. (2). 

Reieșind din prevederile art.28 alin.(2) lit.b) 

din proiect medierea poartă un caracter 

obligatoriu, fiind inițiată în mod obligatoriu dacă 

instanță de judecată va dispune astfel. Aceste 

norme contravin însuși conceptului de mediere, 

care se propune a avea un caracter benevol. 

Plus la aceasta, respectivele prevederi 

contravin normei cuprinse în art.23 alin.(1) din 

proiect, în conformitate cu care medierea poate fi 

iniţiată de către oricare dintre părţi, din proprie 

iniţiativă, precum şi la recomandarea autorităţilor 

publice, instanţelor judecătoreşti sau organului de 

urmărire penală. 

Este necesar de a sublinia faptul că, 

caracterul obligatoriu al instituției medierii, poate 

aduce atingere normelor și principiilor consfințite 

în actele naționale cît și internaționale. Directiva 

nr. 52/2008/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite 

aspecte ale medierii în materie civilă și 

comercială, consacră caracterul alternativ al 

activităţii de mediere, stipulînd în preambulul ei 

că: „medierea prevăzută în prezenta directivă ar 

trebui să constituie o procedură voluntară în 

sensul că părțile sunt ele însele responsabile de 

procedură și o pot organiza după cum doresc și 

încheia în orice moment.” 

Se acceptă parțial 

Reieșind din faptul că în unele 

state mediarea este obligatorie, 

considerăm necesar de a completa 

alin. 2 lit. b) în vederea concretizării 

că obligarea de a participa la mediere 

poate fi făcută de către instanţa de 

judecată din statul unde a fost depusă 

cererea de chemare în judecată 
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Recomandarea Comitetului miniștrilor a 

Consiliului Europei nr. (98)1 privind medierea 

familială, prevede la organizarea medierii că: „în 

principiu, medierea nu trebuie să fie obligatorie”. 

Rezoluția Parlamentului European din 13 

septembrie 2011 privind punerea în aplicare a 

Directivei privind medierea în statele membre, 

impactul acesteia asupra medierii și acceptarea sa 

de către instanțe, vorbește în tot cuprinsul său 

despre „stimulente”, „sprijinire”, „promovare”, 

„încurajare” etc., concepte care presupun 

păstrarea esenței facultative a medierii. 

Astfel, luînd în considerație că nu în toate 

cazurile litigiile pot fi rezolvate pe cale amiabilă, 

din contra, acestea izvorînd din cauza 

incapabilității persoanelor de a se înțelege de sine 

stătător, necesită intervenția instanțelor investite 

de către stat cu puterea de a le soluționa cauzele, 

ca urmare, medierea obligatorie nu va face decît 

să încetinească soluționarea litigiului, adăugînd și 

costuri suplimentare la cheltuielile de judecată 

ulterioare, devenind astfel o unealtă în plus în 

mîinile celor care sunt interesați în tergiversarea 

procesului de soluționare a litigiului. 

Vulnerabilitate. Prevederi necorespunzătoare 

standardelor internaţionale. 

Recomandăm revizuirea textului pentru a 

exclude caracterul obligatoriu al medierii. 

Articolul 29. Particularităţile medierii 

în litigiile familiale  

(1) Pot fi supuse medierii neînţelegerile 

dintre soţi privind continuarea căsătoriei, 

exercitarea drepturilor şi obligaţiilor 

părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, 

întreţinerea copiilor şi a altor membri ai 

familiei inapţi de muncă, precum şi orice 

alte neînţelegeri ce apar în raporturile 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

151. Art. 29 (3): 

Articolul 29. Particularităţile medierii în 

litigiile familiale  

(1) Pot fi supuse medierii neînţelegerile dintre 

soţi privind continuarea căsătoriei, exercitarea 

drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, stabilirea 

domiciliului copiilor, întreţinerea copiilor şi a 

altor membri ai familiei inapţi de muncă, precum 

şi orice alte neînţelegeri ce apar în raporturile 

Se acceptă parțial 

Propunerea pentru alin. (4) a fost 

redactată. 

Propunera pentru alin. (5) este una 

declarativă. 

 



69 

 

familiale.  

(2) Clauza de mediere poate fi inclusă 

în contractul matrimonial. 

(3) În litigiile familiale care vizează 

interesele copilului, mediatorul este obligat 

să solicite avizul autorității tutelare. 

(4) Dacă, în cursul medierii sau la 

întocmirea tranzacţiei rezultate din mediere, 

se stabilesc fapte care pun sau pot pune în 

pericol interesul superior al copilului, 

mediatorul este obligat să sesizeze 

autoritatea tutelară competentă şi este în 

drept să se retragă din procesul medierii.  

 

familiale.  

(2) Clauza de mediere poate fi inclusă în 

contractul matrimonial. 

(3) În litigiile familiale care vizează interesele 

copilului, părţile sunt în drept să prezinte avizul 

autorităţii tutelare.  

(4) Mediatorul are obligaţia de a încuraja 

părţile să respecte în primul rând nevoile 

copilului, astfel încât separaţia/divorţul 

părinţilor să nu afecteze negativ creşterea şi 

dezvoltarea copilului  
(5) În cazul în care la iniţierea sau pe 

parcursul medierii se constată că între părţi 

există o relaţie abuzivă ori violentă, mediatorul 

va decide dacă, în asemenea circumstanţe, 

medierea este potrivită. Dispoziţiile art. 5 (1) 

sunt aplicabile în mod corespunzător. 
 (6) Dacă, în  cursul medierii sau la 

întocmirea tranzacţiei rezultate din mediere, se 

stabilesc fapte care pun sau pot pune în pericol 

interesul superior al copilului, mediatorul este 

obligat să sesizeze autoritatea tutelară 

competentă şi este în drept să se retragă din 

procesul medierii.  

 (7) Acordul părţilor cu privire la 

soluţionarea neînţelegeri ce apar în raporturile 

familiale, se depune de către părţi la autoritatea 

tutelară competentă.”  
Completările propuse sunt similare celor din 

legea României. Art. 65 și art. 66 din Legea Nr. 

192 din 16 mai 2006 privind medierea şi 

organizarea profesiei de mediator 

Referitor la avizul autorităţii tutelare, se 

propune ca  acesta să fie la dispoziţia/discreţia 

părţilor, deoarece rolul activ al mediatorului ar 

afecta imparţialitatea.   

Marina 152. Mediatorul este managerul procesului, un Nu se acceptă 
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Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

invitat al conflictului dintre părţi chemat să 

asigure negocierea acestora.  Mediatorul nu este 

un judecător sau consultant al părţilor. Acesta nu 

poate oferi soluţii sau consultaţii părţilor, impune 

anumite condiţii în tranzacţie etc. Parţile sunt 

stăpînele soluţiei şi cele care determină modul de 

soluţionare a conflictului, conţinutul tranzacţiei.   

În lumina celor expuse, nu înţelegem raţiunea 

obligaţiei stabilite la alin (3) art.29 şi modul în 

care mediatorul va utiliza acest aviz.  De aceea 

propunem excluderea alin (3) din art. 29.   

Implicarea autorității tutelare este 

necesară pentru a evita încălcarea de 

către părți, prin acordul lor a 

drepturilor copiilor în favoarea 

propriilor interese. 

Textul a fost redactat. 

Propunere 

primită în cadrul 

consultărilor 

publice din 

24.01.14 

153. De completat alin. (3) cu ”psihologului și 

pedagogului”. 
Se acceptă 

Textul a fost redactat. 

Articolul 30. Particularităţile medierii 

în litigiile privind protecţia consumatorilor 

(1) Pot fi supuse medierii litigiile în 

domeniul protecţiei consumatorilor în cazul 

în care consumatorul invocă existenţa unui 

prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor 

produse sau servicii defectuoase, a 

nerespectării clauzelor contractuale ori a 

garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze 

abuzive cuprinse în contractele încheiate 

între consumatori şi agenţii economici ori a 

încălcării altor drepturi. 

(2)  Asociațiile obștești pentru protecția 

consumatorilor pot  acționa în calitate 

organizații de mediere și furnizori de 

formare în condițiile prezentei legi. 

(3)  Standardele de formare a 

mediatorilor în domeniul protecției 

consumatorilor se aprobă de Consiliul de 

Mediere, cu avizul Agenției pentru protecția 

consumatorului. 

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

email din 

02.01.2014 

154. La art.30 alin (3) şi respectiv art.31alin.(2) 

urmează a fi excluse deoarece instruirea iniţială a 

mediatorilor urmează a corespunde standardului 

minim stabilit de Consiliul de Mediere în 

Programul şi Standarde minime de pregătire 

iniţială a mediatorilor. Ulterior mediatorii se pot 

specializa prin urmarea cursurilor de pregătire 

profesională continuă organizate de centrele de 

mediere, inclusiv pe lîngă Agenţia pentru 

protecţia consumatorilor şi Confederaţiei 

Naţionale a Sindicatelor. Consideră utilă 

conlucrarea cu aceste instituţii dar doar la 

instruirea continuă, nu iniţială. 

Se acceptă parțial 

A fost precizat că la elaborarea 

standardelor de formare continuă 

Consiliul va consulta Agenţia pentru 

protecţia consumatorilor şi 

Confederaţiei Naţionale a 

Sindicatelor. Textul a fost redactat. 

Propunere 

primită în cadrul 

consultărilor 

publice din 

24.01.14 

155. De făcut referire la Legea privind protecția 

consumatorului. 
Se acceptă 

156. De exclus alin. (3) Nu se acceptă 

În vederea asigurării unei 

specializări de calitate în acest 

domeniu, considerăm necesară și utilă 

implicarea acestei instituții la 
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întocmirea standardelor. 

Articolul 31. Particularităţile medierii 

în litigiile de muncă 

(1) Pot fi supuse medierii următoarele 

litigii de muncă: 

a) litigiile individuale de muncă ce ţin 

de plata despăgubirilor, în cazul 

neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a obligaţiilor de către una 

din părţile contractului individual de muncă; 

b) litigiile individuale de muncă 

privind încheierea, executarea, modificarea, 

suspendarea, încetarea, nulitatea contractului 

individual de muncă; 

c) soluţionarea conflictelor colective de 

muncă, în cazul în care părţile conflictului 

nu au ajuns la o înţelegere sau nu sunt de 

acord cu decizia comisiei de conciliere. 

(2) Standardele de formare a 

mediatorilor în domeniul litigiilor de muncă 

se aprobă de Consiliul de Mediere, cu avizul 

Confederației Naționale a Sindicatelor. 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

(scrisoare nr. 

01-5384 din 

09.01.2013) 

157. Art. 31 propunem de exclus, deoarece: 

- Codul muncii nu operează cu noțiunea de 

”mediere” și nu prevede posibilitatea soluționării 

litigiilor individuale de muncă și a conflictelor 

collective de muncă prin intermediul medierii; 

- Sub egida Confederației Naționale a 

Sindicatelor din Moldova a fost instituit și 

activează un Grup de lucru tripartit (în 

componența acestuia sînt incluși reprezentanți ai 

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei, ai Confederației Naționale a 

Patronatului din RM și ai Confederației Naționale 

a Sindicatelor din Moldova) abilitat să elaboreze 

proiectul de Lege privind soluționarea amiabilă a 

conflictelor colective de muncă. Proiectul în 

cauză cuprinde și norme referitoare la prevenirea 

și soluționarea conflictelor de muncă prin 

mediere. 

Se acceptă parțial 

- Codul muncii va fi modificat 

drept urmare a modificării cadrului 

normativ conex. 

 

Propunere 

primită în cadrul 

consultărilor 

publice din 

24.01.14 

158. De exclus alin. (2) Nu se acceptă 

În vederea asigurării unei 

specializări de calitate în acest 

domeniu, considerăm necesară și utilă 

implicarea acestei instituții la 

întocmirea standardelor. 

Articolul 32. Medierea în litigiile 

fiscale, vamale şi de contencios 

administrativ 

(1)În litigiile izvorîte din raporturile 

fiscale, vamale sau de contencios 

administrativ, dispoziţiile prezentei legi se 

aplică în măsura în care nu contravin 

legislaţiei care reglementează negocierea 

tranzacţiilor cu participarea persoanelor 

juridice de drept public şi condiţiile de 

Ministerul 

Finanţelor 

Scrisoare nr. 09-

04/42 din 

30.01.2014 

159. În acelaşi timp, considerăm oportun 

excluderea din articolul 32 al proiectului în cauză 

a sintagmei „medierea în litigiile izvorîte din 

raporturile fiscale”, deoarece anterior a fost iniţiat 

de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat un 

asemenea proiect de Lege privind medierea 

fiscală şi crearea Institutului Medierii Fiscale şi s-

a considerat oportun retragerea acestuia din 

Parlamentul RM de către autorii acestuia pe motiv 

că proiectul în cauză poate duce la nedisciplinarea 

Se acceptă 
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încheiere a acestor tranzacţii. 

(2)Autoritățile publice care organizează 

servicii de mediere în domeniul litigiilor 

fiscale, vamale şi de contencios 

administrativ pot stabili criterii suplimentare 

privind calificarea mediatorilor atestați care 

urmează a fi antrenați în medierea acestor 

litigii și aproba liste de mediatori. 

contribuabililor de a calcula şi a achita binevol 

impozite, taxe şi alte plăţi obligatorii. 

 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

02.01.2014 

160. La art. 32 alin. 2 – nu este clar care 

autorităţi publice?  

 şi ce fel de criterii suplimentare şi în ce 

măsură,  

 şi care este principiul de selecţie ori 

examene? 

Mediatorii de fapt încă nu lucrează dar 

mecanisme de atestare suplimentară şi diferite 

piedici la promovarea medierii deja sunt 

organizate. 

Propunerea de exclus  

Nu se acceptă 

Noțiunea ”criterii suplimentare 

privind calificarea” presupune careva 

condiții suplimentare, ca de exemplu: 

- un anumită vechime în 

muncă; 

- grad științific; 

- efectuarea unor cursuri de 

perfecționare; 

- etc. 

Această noțiune nu include în sine 

organizarea de examene suplimentare 

celor susținute în fața Consiliului de 

Mediere. 

Articolul 33. Convenţia de mediere   

 (1) Convenţia de mediere este un  

acord prin care părţile se angajează să 

supună medierii, înainte sau după adresarea 

în judecată sau în arbitraj, toate sau anumite 

litigii existente sau care ar putea să apară 

între ele cu privire la un raport juridic 

contractual sau necontractual.  

 (2) Convenţia de mediere se încheie în 

scris, înainte sau după apariţia litigiului, şi 

poate să îmbrace una din următoarele forme: 

 a) clauză de mediere inserată în 

contractul principal;  

 b) acord de mediere de sine stătător; 

 (3) Convenţia de mediere întruneşte 

condiţia de formă scrisă dacă este încheiată 

prin întocmirea unui singur înscris, semnat 

de părţi, cît şi printr-un schimb de scrisori, 

telegrame, telefonograme, documente 

electronice şi altele asemenea, semnate de 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

161. Art. 33 (3), se exclude cuvântul ”părţile” 

înainte de cuvântul „semnează„; 

Redactare. 

 

Nu se acceptă 

Propunerea nu este clară și nu se 

raportează la articolul menționat. 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

02.01.2014 

162. La art. 33 alin. 4 – adică, să înţelegem corect, 

că „clauza de mediere indicată într-un contract va 

rămâne valabilă şi obligatorie pentru părţi chiar 

dacă contractul a fost declarat în întregime nul?  

Or: în art. 33 alin. 4 se indică că validitatea 

clauzei contractuale ….. este independentă de 

validitatea contractului. 

 

Se acceptă parțial 

Convenția de mediere a fost 

structurată după modelul convenției 

de arbitraj.  

Pentru comparație, a se vedea 

noțiunile de ”convenție de arbitraj” și 

”clauză compromisorie” din art. 2 al 

Legii nr. 23 din 22.02.08 cu privire la 

arbitraj. 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

163. Propunem modificarea textului alin (2) art. 33 

prin înlocuirea sintagmei „contractul principal” în 

„actul juridic principal”, deoarece convenţia de 

arbitraj se poate conţine nu doar în contracte. 

Se acceptă parțial 

”Clauza” reprezintă o prevedere 

contractuală.  

Textul a fost redactat. 
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partea care le-a expediat, inclusiv prin 

utilizarea semnăturii digitale. 

 (4) Validitatea clauzei contractuale 

prin care părţile consimt de a supune 

medierii litigiile legate de valabilitatea, 

încheierea, interpretarea, executarea sau 

desfacerea contractului este independentă de 

validitatea contractului în care a fost 

înscrisă.  Referinţa dintr-un contract la un alt 

înscris încheiat de aceleași părți, ce conţine 

o clauză de mediere valorează ca o 

convenţie de mediere scrisă dacă referinţa 

este suficientă de a face clauza parte din 

contract.  

(5) În absenţa unei convenţii de 

mediere încheiate potrivit alin. (2), se 

consideră că părţile au încheiat convenţia de 

mediere în momentul în care părțile 

semnează un contract de mediere în 

condițiile art. 23.  

(6) Nulitatea convenţiei de mediere nu 

afectează validitatea tranzacţiei rezultate în 

urma procesului medierii. 

Email din 

26.02.14 

Articolul. 34. Efectele convenției de 

mediere 

(1) În cazul încheierii convenției de 

mediere, procesul de mediere reprezintă 

procedura obligatorie de soluționare 

prealabilă a litigiului. Nerespectarea acesteia 

produce efectele prevăzute de codul de 

procedură civilă și alte prevederi legale.  

(2) Partea se poate adresa în judecată 

sau în arbitraj  în cazul în care: 

a) procesul medierii iniţiat de părţi a 

încetat în condiţiile art.25 lit. b), c), d);  

b) cealaltă parte nu a acceptat medierea 

într-un termen de 15 zile după comunicarea 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

02.01.2014 

164. Totodată la art. 34  

alin. 1 lit. – în cazul încheierii convenţiei de 

mediere procesul de mediere reprezintă procedura 

obligatorie de soluționare prealabilă a litigiului. 

 

Nu se acceptă 

Obiecția nu este clară. 

165. alin. 2 lit. „c” – cine va constata valabilitate 

sau nevalabilitate convenţiei? 

 

Valabilitatea/nevalabilitatea 

convenției de mediere se constată de 

către instanța de judecată. 

Petru detalii, a se vedea art. 28 

alin. (1) din Codul de Procedură 

Civilă și art. 3 din Legea nr. 23 din 

22.02.08 cu privire la arbitraj. 

166. alin. 2 lit. „d” – care circumstanţe şi care 

cauză? Se are în vedere - NU ESTE CLAR, Sens 
Se acceptă 



74 

 

în scris a invitaţiei privind soluţionarea 

litigiului prin mediere, dacă condiţiile 

convenţiei de mediere nu prevăd un termen 

mai redus. În litigiile cu element de 

extraneitate acest termen este de 30 de zile; 

c) convenţia de mediere nu este valabilă 

sau şi-a încetat efectul în privinţa litigiului 

ce face obiectul acţiunii; 

d) reieşind din circumstanţele cauzei 

concrete, partea este îndreptăţită să-şi apere 

dreptul încălcat imediat şi soluţionarea 

amiabilă  a litigiului nu are perspective. 

general ambiguu 

 

A.O. ”Centrul 

de Analiză și 

Prevenire a 

Corupției” 

167. Alin. (2). 

Aceste norme prevăd obligativitatea procedurii de 

mediere, ca o etapă prealabilă unui litigiu, în cazul 

în care părțile au încheiat o convenție de mediere, 

iar nerespectarea acesteia produce efectele 

prevăzute de codul de procedură civilă și alte 

prevederi legale. Ca exemplu, menționăm art.267 

lit.a) din Codul de procedură civilă, conform 

căruia instanţa judecătorească scoate cererea de pe 

rol în cazul în care reclamantul nu a respectat 

procedura, prevăzută prin lege sau prin contractul 

părţilor, de soluţionare prealabilă a pricinii pe cale 

extrajudiciară. 

În acest context, e necesar de specificat dacă 

aceste prevederi se aplică și situațiilor cînd 

procesul de mediere se petrece după ce părțile au 

inițiat un proces în instanța de judecată. Or, 

reieșind din cuprinsul art.23 și art.33 din proiect, 

convenția de mediere poate fi un acord prin care 

părţile se angajează să supună medierii după 

adresarea în judecată sau în arbitraj. În cazul în 

care art.34 din proiect se referă și la situațiile cînd 

este pornit un proces în instanța de judecată, 

atunci acesta nu va putea fi aplicat în practică sau 

va duce la interpretări abuzive. 

Vulnerabilitate 
Formulare ambiguă care admite interpretări 

abuzive;  

Normă lacunară şi deficientă; 

Recomandăm revizuirea textului normei, prin 

prisma obiecțiilor sus-formulate. 

 

Articolul 35 Tranzacţia 

(1) Tranzacţia este acordul încheiat de 

părţi şi contrasemnat de mediator, ca urmare 

a procesului de mediere, prin care părţile 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

168. La art. 35 alin. 4  

- în loc de, Tranzacţia se execută benevol în 

termen de 20 de zile, dacă părţile nu au stabilit 

altfel”  

Se acceptă 
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consimt asupra soluţionării amiabile a unui 

litigiu. 

(2) Tranzacţia trebuie să corespundă 

condiţiilor de valabilitate prevăzute de 

prevederile prezentei legi, Codului civil şi 

alte prevederi legale. 

(3) Nu se admite includerea în 

tranzacţie a clauzelor care: 

a) se referă la drepturi şi obligaţii de 

care părţile nu pot dispune liber prin 

tranzacţie; 

b) încalcă normele imperative ale legii, 

ordinea publică şi bunele moravuri; 

c) sînt în mod evident inechitabile;  

d) prejudiciază interesul superior al 

copilului;
 
 

e) încalcă drepturile unor terţe persoane 

neantrenate în procesul medierii.  

(4) Tranzacția se execută benevol în 

termen de 20 zile, dacă părțile nu au stabilit 

altfel. 

02.01.2014 se propune „Tranzacţia este obligatorie şi se 

execută benevol în termen de 20 de zile, dacă 

părţile nu au stabilit altfel”  

 

Or. Benevol persoană vine ori nu vine la 

mediere, iar dacă la mediere a semnat deja 

Acordul de împăcare, atunci în temeiul art. 668 alt 

514; 572 alin. 2 1131 1333 al CC condiţiile 

tranzacţiei sunt obligatorii; - care ca urmare 

implică responsabilitate şi consecinţe juridice. 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

169. Propunem excluderea lit c) alin (3), art. 35 

deoarece aprecierea echităţii soluţiilor găsite de 

părţi poate fi realizată numai de părţi.  

Multitudinea de soluţii şi faptul că acestea 

sunt nestandarde, diferite de cele care pot fi 

oferite de instanţele de judecată este atuul major 

al medierii.  

Adesea soluţii găsite de părţi în cadrul 

medierii par pentru un terţ inechitabile, dar de fapt 

acestea aduc satisfacţia reală a intereselor părţilor.   

De exemplu: Prin tranzacţie una din părţi 

renunţă la o sumă de bani care în mod 

incontestabil putea fi încasată în instanţă, în 

schimbul semnării unui nou contract de 

colaborare. Pentru un terţ aceasta este inechitabil 

şi încalcă drepturile părţii, deorece banii puteau fi 

în mod evident incasaţi prin instanmţă, dar pentru 

parte semnărea unui nou contract de colaborare 

este de fapt mult mai convenabilă şi era de fapt 

scopul urmărit.   

Nu se acceptă 

Litera c) din alin. (3) va fi păstrată 

în vederea protejării părții la procesul 

de mediere de eventualele abuzuri ce 

ar putea fii comise de cealaltă parte.  

Articolul 36. Tranzacția încheiată la 

faza prejudiciară sau prearbitrală  

(1). Dacă tranzacția încheiată la faza 

prejudiciară sau prearbitrală nu este 

executată benevol, pentru a fi executată silit, 

aceasta: 

a) poate fi omologată  în condiţiile 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

170. Este necesară descrierea procedurii de 

omologare a tranzacţiei. În prezent, noţiunea de 

omologare a tranzacţiei şi procedura omologării 

nu este descrisă nici în legea cu privire la mediere, 

nici în CPC. Unica posibilitate este autorizarea 

tranzacţiei dintre părţi în cadrul procesului civil 

art.212 CPC. 

Se acceptă 

Terminologia va fi unificată drept 

urmare a modificării cadrului 

normativ conex. 
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Codului de procedură civilă sau,  

b) poate fi investită cu formulă 

executorie în condițiile stabilite de lege, 

dacă a fost încheiată între persoane juridice 

sau dacă  partea persoana fizică a fost 

asistată de avocat. 

 

Aurelia Irodoi, 

membru al 

Consiliului de 

Mediere 

Email din 

25.01.2014, 

Consultare 

publică din 

02.01.2014 

171. Medierea ca esenţă, fiind o cale alternativă de 

soluţionare a conflictelor în afara instanţei de 

judecată sau arbitraj, ar fi rezonabil să asigure 

eficient executarea acordurilor printr-un 

mecanism simplificat și adaptat la nevoile 

părţilor. 

Problema procedurii simplificate de 

executare a acordului de împăcare (mediere) este 

recunoscută de o importanţă majoră la nivel 

European.  

Astfel Directiva 2008/52/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 

21.05.2008, art.6 prevede: „Statele membre 

asigură părţilor, sau uneia dintre părţi cu 

consimţământul expres al celorlalte, posibilitatea 

de a solicita dobândirea caracterului executoriu 

al conţinutului acordului scris rezultat în urma 

medierii. Conţinutul unui astfel de acord 

dobîndeşte forţă executorie, …”. 

Posibilitatea de investire cu formula 

executorie a acordului de mediere instituit intre 

părţi înainte de declanşarea procedurii 

judiciare – este un avantaj oferit de mediere, o 

modalitate concreta, efectiva si rapida de punere 

in aplicare a dispoziţiilor stabilite de către parţi în 

acord. 

Acordul de împăcare (mediere) trebuie să le 

ofere părţilor dreptul de aşi asuma 

responsabilitatea şi de a suferi consecinţele în 

cazul neonorării obligaţiilor sale. Părţile decid 

despre puterea executorie a acordului de mediere, 

legea trebuie doar să le ofere această posibilitate. 

În temeiul celor relatate, consider logic, 

relevant şi necesar de a elabora un mecanism 

simplificat de investire a acordului de împăcare 

(prin mediere) extrajudiciar cu putere executorie 

în cazurile cînd litigiul nu a ajuns în instanță de 

Se acceptă parțial 

În situația actuală, cînd medierea 

este la o etapă incipientă de 

dezvoltare, este prematur de a investi 

cu formulă executorie toate 

tranzacțiile. Acest fapt ar putea pune 

în pericol securitatea raporturilor 

juridice. 

La etapa actuală este binevenit 

controlul instanței 

judecătorești/arbitrale cel puțin asupra 

tranzacțiilor încheiate în procesele de 

mediere tramnsmise mediatorilor de 

către instanțele respective. 

Propunerea privind investirea cu 

formulă executorie este binevenită 

pentru procesele de mediere  care au 

loc la faza prejudiciară/prearbitrală. 
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judecată și părțile semnând o tranzacție de 

împăcare doresc o procedură de omologare, ce ar 

simplifica accesul părții  direct la executorul 

judecătoresc. Atribuirea formulei executorii ar 

descărca instanțele de judecată de dosare, ar 

simplifica procedura executării, ar reduce 

cheltuielile părților. 

Astfel, propun expunerea art.36 în următoarea 

redacţie: 

Tranzacţia încheiată prin mediere la faza 

prejudiciară sau prearbitrală se execută de părţi 

benevol. 

La solicitarea părţilor, tranzacţia încheiată 

drept urmare a procesului de mediere 

extrajudiciară, poate fi investită cu formulă 

executorie, prin înserarea clauzei privind 

acceptarea de către părţi a investirii cu formula 

executorie a actului respectiv.  

Investirea cu formulă executorie se efectuează 

de notar, la solicitarea părţilor. În girul de 

autentificare notarul va efectua următoarea 

menţiune: „La solicitarea părţilor, prezentul act a 

fost investită cu formulă executorie”. 

Tranzacţia părţilor, investită cu formulă 

executorie, încheiată drept urmare a procesului de 

mediere extrajudiciară, are putere de document 

executoriu şi poate fi executat silit, prin adresarea 

către executorului judecătoresc, fără adresarea 

cererii în instanţa de judecată pentru a obţine 

ordonanţă sau hotărâre judecătorească. 

În cazul executării silite în temeiul acordului 

de împăcare învestit cu formulă executorie, 

executorului se prezintă originalul acordului 

învestit cu formulă executorie, care conţine clauza 

privind dreptul părţilor de a solicita executarea în 

temeiul formulei executorii aplicate de notar, 

declaraţia pe propria răspundere a părţii că nu 
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există un litigiu judiciar în legătură cu acordul 

învestit cu formulă executorie a cărui executare 

este solicitată. 

Partea interesată poate contesta, conform 

prevederilor Codului de executare, încheierea de 

intentare a procedurii de executare emisă în 

temeiul tranzacţiei învestite cu formulă 

executorie, avînd dreptul să invoce apărări de 

fond.  

Anularea actelor executorului nu împiedică 

partea interesată să execute dreptul său prin 

instanţa de judecată în modul stabilit de lege. 

Propunere 

primită în cadrul 

consultărilor 

publice din 

24.01.14 

172. S-a propus excluderea prezenței avocatului ca 

condiție pentru învestirea cu formulă executorie a 

tranzacției. 

Se acceptă parțial 

Au fost excluse cuvintele 

referitoare la persoanele fizice, 

asistate de avocați.  

Pentru persoanele juridice, 

considerăm necesar de a păstra 

posibilitatea de a învesti tranzacția cu 

formulă executorie de către un notar, 

cu atît  mai mult că acest fapt va 

reduce volumul de lucru al instanțelor 

și termenul de examinare a cererii 

respective. 

BAA 

Durleșteanu & 

Partners 

Email din 

11.02.2014 

173. Art. 36 lit. a) 

Consider că în lipsa unui asemenea termen în 

CPC, urmează a fi instituit unui capitol aparte al 

CPC privind recunoașterea într-o procedură 

specială condițiile de recunoaștere și de validare a 

tranzacțiilor încheiate în procedura de mediere și 

neexecutate benevol. 

Se acceptă parțial 

Propunearea va fi examinată în 

procesul de elaborare a proiectului de 

act normativ pentru modificarea și 

completarea cadrului normativ conex. 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

02.01.2014 

174. Să înţelegem că dacă părţile au un litigiu 

economic şi pînă la adresarea în judecată au 

încheiat o tranazcţie de împacare la mediere, 

atunci din contextul art. 36 alin. 1 lit “a”  - “dacă 

tranzacţia nu este executată benevol, atunci pentru 

a fi executată silit, aceasta poate fi omologată în 

Se acceptă parțial 

- Drept urmare a modificării 

cadrului normativ conex vor fi 

unificată terminologia și procedurile. 

- Procedură similară investirii 

cu formulă executorie a contractului 
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condiţiile Codului de procedură civilă  

 Dar în CPC nu este prevăzută 

posibilitatea omologării tranzacţiilor de împăcare 

neconfirmată de instanţa de judecată? 

 Şi ce înseamnă lit. „b” -  „poate fi 

investită cu formulă executorie în condițiile 

stabilite de lege, (care condii?,) dacă a fost 

încheiată între persoane juridice sau dacă partea 

persoana fizică a fost asistată de avocat.  

(toţi sunt egali în faţa legii, principiul egalităţii 

şi echităţii,  

- atunci se înseamnă dacă a fost încheiată 

între persoane juridice sau dacă partea 

persoana fizică a fost asistată de avocat.) 

- ce are forma organizatorică juridică cu 

dreptul de a fi asistat de avocat în coroborare cu 

principiul egalităţii şi echităţii în faţa legii? 

Şi dacă partea nu a fost asistată de avocat, 

atunci lui ce i se iartă obligaţia asumată prin 

semnarea tranzacţiei ori ce? 

de ipotecă. 

- Pentru a proteja partea 

persoană fizică, neasistată de avocat 

de eventualele abuzuri. 

- Persoanele juridice, de regulă, 

sunt reprezentate de avocați sau 

juriști, pe cînd pentru persoanele 

fizice  așa o regulă nu există. 

- Dacă partea persoană fizică 

nu a fost asistată de avocat, atiunci 

tranzacția trebuie omologată sau 

aprobată conform CPC. 

 

Articolul 37. Tranzacția încheiată în 

cadrul procesului judiciar sau arbitral  

(1) Inițierea medierii în condițiile 

prezentei legi suspendă procesul civil sau  

procesul arbitral. de la data semnării 

contractului de mediere. 

(2) În cazul în care litigiul a fost 

soluţionat prin mediere în cadrul procesului 

judiciar, dar tranzacția nu a fost executată 

benevol, pentru a fi pasibilă de executare 

silită, la solicitarea părții interesate, 

tranzacția se omologhează în condiţiile 

Codului de procedură civilă.  

(3) În cazul în care litigiul a fost 

soluţionat prin mediere în cadrul procesului 

arbitral, dar  tranzacția nu a fost executată 

benevol, pentru a fi pasibilă de executare 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

175. Art. 37 (1): 

(1) Iniţierea medierii în condiţiile  prezentei 

legi  constituie temei pentru suspendarea 

procesului judiciar sau a procedurii arbitrale.  

Redactare. 

 

Se acceptă. 

BAA 

Durleșteanu & 

Partners 

Email din 

11.02.2014 

176. Art. 37 alin.(2) 

Cuvîntul potrivit ar fi se confirmă. 

Cred că urmează a fi specificat direct art.212 

CPC pentru a nu lăsa loc pentru interpretări 

Se acceptă 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

02.01.2014 

177. Art. 37  -  Tranzacţia încheiată în cadrul 

procesului judiciar sau arbitral  

(1) iniţierea medierii în condiţiile prezentei 

legi suspendă procesul civil sau procesul arbitral 

de la data semnării contractului de mediere. 

 Trebuie de făcut modificări la CPC privind 

Se acceptă 

În procesul de modificare a 

cadrului normativ conex va fi 

modificat și CPC. 
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silită, la solicitarea părții interesate, 

tranzacţia se aprobă prin hotărîre arbitrală în 

condiţiile legii. 

suspendarea proscesului? 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

178. Legea 134 de asemenea prevede suspendarea 

procesului civil în cazul iniţieirii medierii, totuşi 

instanţele de judecată s-au arătat sceptice cu 

privire suspendarea procesului pus pe rol pe 

perioada medierii, în baza prevederilor Legii 134.  

Acestea au subliniat necesitatea includerii unei 

reglementări exprese în CPC privind suspendarea 

procesului civil de la data semnării contractului.   

Astfel, propunem completarea prevederilor 

CPC cu un nou caz în care procesul se suspendă şi 

anume pentru perioada medierii, de la data 

semnării contractului de mediere.   

Se acceptă 

În procesul de modificare a 

cadrului normativ conex va fi 

modificat și CPC. 

Articolul 38. Suspendarea termenelor 

de prescripţie pe durata medierii  

(1) Iniţierea medierii în condiţiile 

prezentei Legi suspendă termenele de 

prescripţie pentru părţi în condiţiile art. 274 

din  Codul civil pe durata desfăşurării 

procesului de mediere. 

(2) Dacă părţile nu încheie tranzacția, 

termenul de prescripţie continuă să curgă de 

la data încetării medierii în condiţiile art. 25 

al prezentei legi.  

    

Secțiunea 2. Medierea în cauzele penale și contravenționale 

Articolul 39. Generalităţi privind 

medierea în cauzele penale şi 

contravenţionale 

(1)  Procesul de mediere în cauzele 

penale şi contravenţionale este reglementat 

de prezenta lege, Codul penal, Codul de 

procedură penală şi Codul contravenţional. 

(2) Părţi la medierea în cauzele penale 

şi contravenţionale sînt victima şi 

făptuitorul.  

(3) Dacă, la medierea în cauzele penale, 

una dintre părţi este minor, participarea 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

02.01.2014 

179. La art. 39 – ori 41 trebuie de adăugat –  

„Organul de urmărire penală, instanţele de 

judecată vor informa făptuitorul despre dreptul lui 

la un mediator asigurat de stat. 

 Or: în caz contrar, ….. învinuitului i se 

vor încălca drepturile prevăzute de lege… 

Se acceptă parțial 

Detaliile referitoare la obligațiile 

autorităților în cadrul procesului penal 

vor fi incluse în CPP, drept urmare a 

modificării acestuia. 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

180. Considerăm necesar de menţinut prevederile 

art. 32 alin (3), (6), (8) al Legii 134 „(3) Se 

consideră făptuitor persoana fizică sau juridică 

bănuită, învinuită, inculpată de săvîrşirea unei 

infracţiuni sau condamnată pentru ea.”,  

„(6) Procesul de mediere nu substituie şi nu 

Se acceptă parțial. 

Nu ține de obiectul de 

reglementare a prezentei legi definira 

noțiunii de ”făptuitor”, care fac 

obiectul Codului Penal și Codului de 

Procedură Penală. 
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pedagogului sau psihologului este 

obligatorie.  

(4) Procesul de mediere nu substituie 

procesul penal sau contravenţional.  

(5) Faptul participării la mediere nu 

poate servi ca dovadă a recunoaşterii 

vinovăţiei.  

(6) La medierea dintre partea civilă şi 

partea civilmente responsabilă se aplică 

corespunzător prevederile secțiunii 1, cap. 

VI al prezentei legi.  

26.02.14 suspendă procesul penal.”,  

„(8) Nesemnarea unui acord de împăcare nu 

poate prejudicia situaţia părţilor.” 

Prevederea alin. (6) din art. 32 a 

fost menținută la art. 39 (4) din 

proiect. 

Prevederea alin. (8) din art. 32 a 

fost menținută la rat. 42 alin. (3) din 

proiect. 

Articolul 40. Mediatorul în cauzele 

penale şi contravenţionale 

(1)În calitate de mediatori în cauzele 

penale pot fi desemnaţi doar mediatorii 

atestaţi. 

(2) Nu poate fi admis în calitate de mediator 

în cauzele penale şi contravenţionale: 

ofiţerul de urmărire penală, procurorul, 

judecătorul, avocatul uneia dintre părţi, 

precum şi persoana incompatibilă în baza 

unor prevederi legale speciale. 

    

Articolul 41. Informaţia oferită 

mediatorului în cauzele penale şi 

contravenţionale 

(1) Organul de urmărire penală sau 

instanța de judecată, trebuie să informeze 

mediatorul înainte de începerea procesului 

de mediere, despre elementele semnificative 

ale cazului, conform normelor Codului de 

Procedură Penală şi Codului 

Contravenţional 

(2) Mediatorul poartă răspundere, în 

condiţiile legii, pentru divulgarea informaţiei 

puse la dispoziţia sa la etapa de urmărire 

penală sau de judecare a cauzei penale.  

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

181. Considerăm oportună completarea art 41 cu 

prevedrile actuale ale art 33 Legea 134 “În 

cauzele penale, mediatorul este în drept: 

    a) să ia cunoştinţă de informaţia privind 

fondul cauzei; 

    b) să ia cunoştinţă de informaţiile privind 

părţile participante la mediere; 

   c) să aibă întrevederi cu părţile, inclusiv cu 

partea privată de libertate, fără a i se limita 

numărul şi durata întrevederilor.” 

Se acceptă parțial 

a) , b) și  c) respectivele drepturi 

ale mediatorului în cauzele penale și 

contravenționale urmează a fi 

prevăzute în CPP și 

CContravențional. 

Articolul 42. Actul de împăcare în     
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cauzele penale şi contravenţionale 

(1) Mediatorul trebuie să prezinte 

organului de urmărire penală sau instanței de 

judecată procesul-verbal în care a fost 

consemnat temeiul încetării procesului de 

mediere.  

(2) Actul de împăcare, se întocmește în 

condiţiile Codului de procedură penală sau 

Codului contravenţional și se anexează la 

procesul-verbal întocmit de mediator. 

(3)  Nesemnarea actului de împăcare 

asupra laturii penale sau civile nu poate 

prejudicia situaţia părţilor.  

Capitolul VIII. 

Susţinerea medierii de către stat 

Articolul 43. Finanţarea medierii  

(1) Medierea este finanţată din: 

a) 10% din veniturile anuale acumulate 

în bugetul de stat de la taxa de stat pentru 

cauzele examinate în judecătorii;  

b) alte mijloace financiare acordate de 

stat; 

c) mijloacele acumulate de Consiliul 

de Mediere; 

d) donaţii, sponsorizări, finanţări şi alte 

surse de venit, dobândite în condiţiile legii. 

 (2) Mijloacele financiare destinate 

medierii sînt gestionate de Consiliul de 

mediere, pentru următoarele destinaţii 

prioritare : 

a) asigurarea activităţii Consiliului de 

mediere; 

b) activităţi de informare, promovare și 

instruire în domeniul medierii; 

c) elaborarea şi implementarea 

proiectelor-pilot şi a programelor în 

domeniul medierii; 

Ministerul 

Finanţelor 

Scrisoare nr. 09-

04/42 din 

30.01.2014 

182. La articolul 43, aliniatul (1) se propune ca 

pentru finanţarea medierii să fie stabilit un 

cuantum procentual fix din veniturile anuale 

acumulate în bugetul de stat de la taxa de stat 

pentru cauzele examinate în judecătorii. 

Propunerea dată lipseşte Guvernul de 

independenţă şi flexibilitate, strict necesare la 

stabilirea priorităţilor conform programelor de 

guvernare.  

Mai mult ca atît, va fi încălcat principiul 

universalităţii bugetului, conform căruia toate 

veniturile bugetare sunt destinate finanţării tuturor 

cheltuielilor incluse în buget fără relaţii între 

anumite tipuri de venituri şi cheltuieli. 

În acest context şi ca urmare a modificărilor la 

articolul 9, aliniatul (9) se propune excluderea 

integrală a articolului 43, precum şi aliniatul (2) al 

articolului 47. 

Se acceptă 

Art. 43 a fost exclus. 

Ministerul 

Economiei 

Scrisoare nr. 11-

26 din 

183. Luînd în consideraţie prevederile art.13 

alin.(2) al proiectului Legii, la art.43 alin.(1) lit.c), 

în final necesită de introdus sintagma „şi 

Ministerul Justiţiei”. 

Nu se acceptă 

Art. 43 a fost exclus.  



83 

 

d) alte destinații. 

 

02.01.2014 184. De asemenea, necesită a fi exclusă lit.d) din 

alin.(2) art.43 al proiectului Legii, sau substituită 

cu o listă exhaustivă a destinaţiilor prioritare, 

pentru care se preconizează de a fi gestionate 

mijloacele financiare alocate sectorului de 

mediere. Obiecţia în cauză reiesă inclusiv din 

considerentul necesităţii evitării interpretărilor 

eronate a cadrului legal în cauză. 

Nu se acceptă 

Art. 43 a fost exclus. 

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

Scrisoare din 

02.01.2014 

185. La art.43 alin.(1) urmează a specifica sursele 

bugetare potrivit prevederilor din proiect aduse 

mai sus. 

 

 

Nu se acceptă 

Propunerea nu este clară. 

BAA 

Durleșteanu & 

Partners 

Email din 

11.02.2014 

186. Faptul că Consiliului îi sunt acordate 10% din 

încasările taxei de stat, iar acest consiliu lucrează 

pro bono avîndatribuții, specificate în alin.(2), ar 

putea crea mari dificultăți în credibilitatea 

Consiliului, mai ales că Legea nu conține 

prevederi de transparență și claritate a gestionării 

fondurilor acumulate. 

Nu se acceptă 

Proiectul conține prevederi 

referitoare inclusiv și la publicarea 

rapoartelor de actiivitate ale 

Consiliului. 

Articolul 44. Motivarea părţilor pentru 

recurgerea la soluţionarea litigiului prin 

mediere 

(1) Părţile care recurg la mediere 

beneficiază de facilităţi, inclusiv: 

a) scutirea de achitarea taxei de stat 

pentru omologarea sau investirea cu formulă 

executorie a tranzacției de împăcare în 

condițiile art.34.  

b) eşalonarea achitării taxei de stat 

pentru părţile care recurg la mediere după 

depunerea acţiunii în instanţa de judecată. 

c) restituirea taxei de stat în cazul 

finalizării procesului prin tranzacţia de 

împăcare asupra tuturor pretenţiilor, în 

proporţie de: 

BAA 

Durleșteanu & 

Partners 

Email din 

11.02.2014 

187. Nu este clar – la care prevederi ale CPC vor 

face trimitere Instanțele la procedurile de 

„omologare”. 

Se acceptă parțial 

În procesul de modificare a 

cadrului normativ conex va fi 

modificat și CPC. 

Aelita Orhei, 

Avocat, BAA 

Gladei și 

partenerii 

Email din 

11.02.2014 

188. Desi art. 89 alin.(2) CPC indica: “Taxa de stat 

se restituie şi în alte cazuri stabilite de legislaţia în 

vigoare.”,  

Consider ca a fi oportun sa se includa litera i) 

la art. 89 alin.(1) CPC 

„i) finalizării procesului prin tranzacţia de 

împăcare asupra tuturor pretenţiilor, restituirea 

taxei de stat constituind: 

- 100%, pentru împăcarea în instanţa de fond; 

- 75% , pentru împăcarea în instanţa de apel; 

- 50%, pentru împăcarea în instanţa de recurs.”, 

Se acceptă parțial  

În procesul de modificare a cadrului 

normativ conex va fi modificat și 

CPC. 
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- 100%, pentru împăcarea în instanţa de 

fond; 

- 75% , pentru împăcarea în instanţa de 

apel; 

- 50%, pentru împăcarea în instanţa de 

recurs. 

(2) În cazul finalizării procesului de 

mediere cu împăcarea parţială a părţilor 

asupra pretențiilor patrimoniale, taxa de stat 

se reduce și se  restituie  proporţional valorii 

pretenției soluționate prin împăcare.  

(3) Cererea privind omologarea 

tranzacţiei de împăcare se examinează în 

regim de urgenţă, în cel mult 15 zile 

lucrătoare de la data depunerii cererii. 

(4) Părţile beneficiază de facilităţile 

prevăzute la alin. (1) şi (2) în modul stabilit 

de Legea taxei de stat nr. 1216 din 

03.12.1992 şi Codul de procedură civilă. 

 

iar proiectul de lege cu privire la mediere sa 

indice ca restituirea taxei de stat se face in 

corespundere cu Codul de Procedura Civila. 

Oportunitatea unei astfel de modificari ar fi, in 

opinia mea, popularizarea medierii in randul 

persoanelor care nemijlocit recurg la procedura 

judiciara de aparare a drepturilor sale 

(reprezentanti prin procura sau avocati). CPC este 

o lege foarte populara si simpla modificare anume 

a CPC prin indicarea restituirii taxei in cazul 

medierii, ar putea avea efecte de promovare a 

acestei metode alternative de solutionare a 

disputelor mult mai semnificative decat niste 

actiuni de informare sociala. 

Oleg Popovici, 

Mediator 

Consultările 

publice din 

02.01.2014 

189. Art. 44  -  FOARTE BUN  -  însă trebuie 

ajustată legislaţia în vigoare   „Legea taxei de sat” 

şi „CPC”. 

Se acceptă 

190. La art. 44 alin. 1 lit. „a” trebuie de corectat 

greşeala… „în loc de art. 34, - trebuie de indicat 

art. 36; 37 

 Or: la articolul 34 se indică despre clauza 

(convenţia de mediere) în actele juridice 

(contracte) 

 Iar despre omologarea şi investirea cu 

formulă executorie a tranzacţie de împăcare se 

indică la art. 36 şi art. 37 al prezentei legi 

Se acceptă 

Marina 

Zanoga, 

ACI 

PARTNERS 

Law Office 

Email din 

26.02.14 

191. La moment Legea 134 de asemenea prevede 

restituirea taxei de stat, totuşi în practică aceasta 

trezeşte probleme şi o multitudine de întrebări.  

Pentru a avea efect şi evita aceasta în viitor este 

oportună reglementarea expresă a dreptului la 

scutire de taxă de stat, eşalonare şi/sau restituirea 

taxei de stat direct în legea cu privire la taxa de 

stat sau CPC.  

Referinţa la art. 34 inclusă la lit a) alin. (1) art. 

44 este neclară, după cum art. 34 nu se referă la 

Se acceptă parțial  

În procesul de modificare a cadrului 

normativ conex va fi modificat și 

CPC. 
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omologarea tranzacţiei.   

Propunere 

primită în cadrul 

consultărilor 

publice din 

24.01.14 

192. Din considerentul că instanțele judecătorești 

sunt supraîncărcate, s-a propus schimbarea 

termenului de 15 zile cu 30 de zile. 

Nu se acceptă 
Unul din specificurile procesului de 

medierea este termenul restrîns de 

desfășurare a acestuia. Astfel, nu 

considerăm necesară prelungirea cu 2 

săptămîni a termenului de confirmare. 

Articolul 45. Medierea garantată de 

stat  

În cadrul procesului de mediere, părţile 

au dreptul de a beneficia de serviciile unui 

mediator garantat de stat,  în conformitate cu 

prevederile legislației referitoare la asistenţa 

juridică garantată de stat. 

Ministerul 

Finanţelor 

Scrisoare nr. 09-

04/42 din 

30.01.2014 

193. La articolul 45 se propune modificarea 

sintagmei „în conformitate cu prevederile 

legislaţiei referitoare la asistenţa juridică garantată 

de stat” cu sintagma „în condiţiile stabilite de 

Guvern ”, deoarece medierea garantată de stat nu 

cade sub incidenţa Legii nr.198-XVI din 26 iulie 

2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de 

stat. Prin urmare, este necesar în cazul cînd noile 

reglementări au impact asupra bugetului de stat, aceste 

cheltuieli urmează a fi evaluate şi descrise, în 

conformitate cu articolul 20 a Legii nr.780-XV din 27 

decembrie 2001 privind actele legislative.  

Nu se acceptă 

Drept urmare a adoptării acestui 

proiect de lege, se preconizează și 

modificarea cadrului normativ conex, 

inclusiv și a actelor normative la care 

se face referireîn aviz.  

Pentru detalii a se vedea nota 

informativă la proiect. 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

194. Art. 45: 

Una sau ambele  părţi ale procesului de 

mediere au dreptul de a beneficia de serviciile 

unui mediator  remunerat din sursele statului  în 

conformitate cu prevederile  legislaţiei  cu privire 

la asistenţa juridică garantată de stat. 

Redactare. 

Se acceptă 

Textul a fost redactat. 

Capitolul IX 

Articolul 46. Dispoziţii tranzitorii 
(1) Mediatorii care activează în 

cadrul birourilor asociate de mediatori 

înregistrate pînă la intrarea în vigoare a 

prezentei legi, sînt obligaţi în termen de un 

an de la intrarea în vigoare a prezentei legi 

să prezinte documentele necesare pentru 

crearea birourilor de mediatori sau pentru 

confirmarea faptului includerii pe lista de 

mediatori a unei organizaţii de mediere. 

(2) Este scutită de efectuarea 

Curtea de 

Arbitraj 

Comercial 

Internațional 

Scrisoare nr. 01-

575 din 23.12.13 

195. Nu este clar statutul și competența 

mediatorilor indicați în p.2 art.46 din proiect. 

 

Se acceptă 
Textul a fost exclus. 

 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

194. Art. 46: 

Articolul 46. Dispoziţii tranzitorii 

(1)  Mediatorii atestaţi pînă la intrarea în 

vigoare a prezentei legi sînt obligaţi să se 

conformeze noilor cerinţe privind practicarea 

Nu se acceptă. 

Articolul a fost exclus.   
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cursurilor de formare iniţială persoana care 

pînă la data intrării în vigoare a prezentei 

legi a fost inclusă în  listele de mediatori 

adoptate de instituțiile de arbitraj.  

 

12.01.14 medierii în condiţiile art. 15 şi/sau 16, în caz 

contrar Consiliul de mediere va dispune 

suspendarea şi încetarea activităţii de mediator în 

condiţiile art. 21 al prezentei legi. 

Se propune o altă soluţie, pentru toţi  

mediatorii atestaţi pînă la intrarea în vigoare a 

prezentei legi. Astfel ar putea fi ”activaţi” mulţi 

dintre mediatorii actuali care  sunt în afara 

controlului Consiliului.   

 

(2) Pe parcursul a doi ani de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, persoanele incluse în 

listele arbitrilor aprobate de instituţiile de 

arbitraj, care nu au calitatea de mediator atestat, 

pot media litigiile comerciale transmise spre 

soluţionare instituţiilor de arbitraj respective.   

Se propune o altă soluţie pentru instituţiile de 

arbitraj care astfel vor fi motivate să se înscrie în 

lista organizaţiilor de mediere acreditate.  

Tatiana Ciaglic, 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Mediere 

Scrisoare din 

02.01.2014 

195. La art.46 alin.(2) propun excluderea deoarece, 

toţi mediatorii sunt egali şi toţi urmează să 

acceadă în profesie doar potrivit prevederilor 

Legii. Nu consider argumentată scutirea anumitor 

categorii de candidaţi de la obligativitatea urmării 

cursurilor de pregătire iniţială şi atestării la 

Consiliul de Mediere. 

Se acceptă 
Textul a fost exclus. 

 

Articolul 47. Dispoziţii finale 
(1)Prezenta lege intră în vigoare în 6 

luni de la data publicării. 

(2)Prevederile art. 43 vor fi aplicate în 

funcţie de alocările bugetare pentru 

implementarea acestuia, dar nu mai tîrziu de 

1 septembrie 2014. 

(3)Pînă la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, Guvernul: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri 

privind aducerea legislaţiei în conformitate 

Ministerul 

Finanţelor 

Scrisoare nr. 09-

04/42 din 

30.01.2014 

196. La articolul 43, aliniatul (1) se propune ca 

pentru finanţarea medierii să fie stabilit un 

cuantum procentual fix din veniturile anuale 

acumulate în bugetul de stat de la taxa de stat 

pentru cauzele examinate în judecătorii. 

Propunerea dată lipseşte Guvernul de 

independenţă şi flexibilitate, strict necesare la 

stabilirea priorităţilor conform programelor de 

guvernare.  

Mai mult ca atît, va fi încălcat principiul 

universalităţii bugetului, conform căruia toate 

Se acceptă 
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cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în 

conformitate cu prezenta lege.  

(4) În termen de 3 luni de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, Consiliul de 

Mediere: 

a) va aproba actele necesare în 

vederea executării prezentei legi; 

b)  va prezenta Ministerului Justiţiei 

proiectele de elaborare sau modificare a 

actelor normative, ce ţin de competenţa 

acestuia, necesare pentru buna desfăşurare a 

activităţii de mediator. 

(5) Legea nr. 134-XVI din 14 iunie 

2007 cu privire la mediere se abrogă. 

veniturile bugetare sunt destinate finanţării tuturor 

cheltuielilor incluse în buget fără relaţii între 

anumite tipuri de venituri şi cheltuieli. 

În acest context şi ca urmare a 

modificărilor la articolul 9, aliniatul (9) se 

propune excluderea integrală a articolului 43, 

precum şi aliniatul (2) al articolului 47. 

Ministerul 

Economiei 

Scrisoare nr. 11-

26 din 

02.01.2014 

197. La art.47 alin.(5) al proiectului Legii. În final 

urmează de introdus cuvintele „din data întrări în 

vigoare a prezentei Legi”. 

Nu se acceptă 

Completarea propusă nu modifică 

efectul juridic al art. 47 alin (5). 

Curtea de 

Arbitraj 

Comercial 

Internațional 

Scrisoare nr. 01-

575 din 23.12.13 

198. La Dispoziții finale ar trebui de indicat ce 

acțiuni urmează de întreprins ca consumatorii 

acestor servicii să fie familiarizați cu conținutul 

legii și îndemnați să le utilizeze, la fel elaborarea 

de către Guvern  a unui Plan concret de acțiuni de 

durată pentru promovarea acestei forme 

alternative de soluționare a litigiilor, în așa fel ca 

Legea să-și atingă scopul și obiectivele propuse. 

Nu se acceptă 

Proiectul de lege nu este un plan 

de acțiuni. 

Măsurile pentru implementarea 

acestui proiect urmează a fi stabilite 

de către Consiliul de Mediere în 

comun cu Ministerul Justiției. În 

prezent, Consiliul de ja lucrează 

asupra unei strategii de promovare a 

medierii. 

Zinaida Guţu, 

membru al 

Consiliului de 

mediere 

Email din 

12.01.14 

199. Art. 47 (2): 

(2)Prevederile art. 43  vor fi aplicate începând 

cu anul bugetar următor anului în care prezenta 

lege va fi publicată.  

Se propune o altă redacţie - să fie cert stabilit 

când va începe finanţarea substanţială a medierii. 

Nu se acceptă 

Alin. 43 a fost exclus. 

Biroul 

Individual al 

Mediatorului 

Victor Cojocari 

 

200. Totodată, consider cerinţa menţionată la art. 

14 (3) privind obligativitatea cursurilor continuu 

anuale va aduce la dispariţa majorităţii 

mediatorilor atestaţi şi a birourilor de mediere 

înregistrate, în situaţia lipsei cererii de mediere în 

Moldova. Legea întră în vigoare în termen de 6 

luni de la data publicării şi practic în acelaşi an, 

deja mediatorii atestaţi trebuie să confirme 

efectuarea unui curs continuu. 

Se acceptă 
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Ar fi oportun, ca prevederile acestui articol să 

intre mai tîrziu decît legea, pentru a fi posibilă 

înregistrarea organizaţiilor de mediere, realizarea 

prevederilor art. 46 (1) şi acreditarea celora care 

vor furniza aceste cursuri - deci minimm peste 1 

an de la întrarea în vigoare a legii.  

În situaţia, cînd în ţară sunt puţini mediatori şi 

profesori cu experienţă practică în medierea 

conflictelor, este cam deficil de a asigura cursuri 

calitative,  nu mai vorbesc de cursuri de 

specializare în careva domenii. Să nu ajungem la 

situaţia transformării acestei cerinţe într-o simplă 

colectare de bani, care nu va aduce valoare 

adăugată la instituţia de mediere. 

Urmare, propun la art. 47 de întrodus un 

aliniat nou (2), iar numerotarea aliniatelor 

următoare vor fi schimbate corespunzător.  

(2) Prevederile art. 14 (3) vor intră în vigoare 

la expirarea a 12 luni de la data publicării 

prezentei legi. 

 

 

 

 

 

Ministru                                                                                     Oleg EFRIM 


