MEDIEREA
Ce este medierea?
Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă,
cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate,
imparţialitate şi confidenţialitate.
Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator oferă celor
interesaţi posibilitatea de a evita soluţionarea litigiului în faţa instanţei, urmărind să asigure o
rezolvare satisfăcătoare a intereselor părţilor aflate în conflict, fără a se pune accent pe aspectele
juridice ale conflictului.
Cine sunt mediatorii?
Mediatorii sunt persoane autorizate să practice profesia de mediator de către Consiliul de
mediere. Membrii acestui consiliul sunt aleşi de către mediatori şi validaţi de Ministerul Justiţiei.
Tabloul mediatorilor autorizaţi, pe judeţul dorit, se poate obţine pe
http://www.cmediere.ro/mediatori/.
Ce fel de conflicte pot face obiectul medierii?
Pot face obiectul medierii conflictele generate de:
- relaţiile de familie, raporturi comerciale, raporturi locative, de vecinătate, de coproprietate,
succesiuni, executarea obligaţiilor contractuale etc.;
- încălcarea drepturilor persoanelor în cea ce priveşte protecţia consumatorilor;
- săvârşirea unor infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau
împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.
Nu pot face obiectul medierii:
- litigiile de muncă;
- drepturile strict personale, cum ar fi cele privind statutul persoanei;
- orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice
alt mod admis de lege.
Procedura medierii
a) Persoanele care pot apela la mediere
Orice persoană fizică sau juridică se poate adresa mediatorului. La mediere pot participa
două sau mai multe părţi, în funcţie de numărul celor implicaţi în conflict.
b) Momentul când poate interveni medierea
Părţile interesate se pot adresa mediatorului atât înainte de a recurge la instanţă, cât şi în
cursul judecării cauzei.
c) Procedura medierii este facultativă pentru părţi
Nu există obligaţia pentru părţi de a se adresa mediatorului, fiind la latitudinea acestora să
apeleze la mediere sau să procedeze la folosirea unei alte modalităţi de soluţionare a conflictului –
instanţa, arbitraj etc.
d) Contractul de mediere
Procedura de mediere va avea loc numai după încheierea unui contract în formă scrisă între
mediator şi părţile în conflict. Mediatorul este îndreptăţit să primească un onorariu convenit cu
părţile.
e) Rolul mediatorului
Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus medierii. Acesta
are rolul să faciliteze negocierile dintre părţi şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin
obţinerea unei soluţii convenabile tuturor celor implicaţi în procedura de mediere.

f) Drepturile părţilor
- părţile au dreptul să accepte participarea la procedura de mediere, iar acceptarea trebuie să
fie expresă şi în formă scrisă.
- părţile au dreptul, în cursul procedurii, să fie reprezentate de avocaţi sau de persoane
împuternicite cu procură specială.
- părţile au dreptul să denunţe, în mod unilateral contractul de mediere, în orice fază a
procedurii.
g) Rezultatul procedurii de mediere.
Procedura de mediere se poate încheia, după caz, prin încheierea unei înţelegeri între părţi,
prin constatarea de către mediator a eşuării medierii sau prin denunţarea contractului de mediere de
către una dintre părţi.
Cum alegeţi un mediator?
Persoanele interesate să soluţioneze conflictul prin mediere se pot adresa mediatorilor care
sunt înscrişi în tabloul mediatorilor. Acest tablou conţine liste de mediatori autorizaţi, liste care sunt
afişate la sediul tuturor instanţelor şi parchetelor din ţară. Listele se află afişate şi pe site-ul
Ministerului Justiţiei.

