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PREAMBUL 

 

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

activitate prevăzută de Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016.  

 

Scopul general al Prezentului Studiu constă în:  

 Cercetarea mecanismelor de răspundere disciplinară a mediatorilor în Republica Moldova. 

 Cercetarea mecanismelor de răspundere disciplinară a mediatorilor în diferite state.  

 Studierea sancţiunilor disciplinare aplicate mediatorilor în Republica Moldova. 

 Studierea sancţiunilor disciplinare aplicate mediatorilor în diferite state.  

 Formularea recomandărilor în vederea ajustării prevederilor Legii Republicii Moldova cu 

privire la mediere nr.134-XVI din 14.06.2007 la standardele europene şi internaţionale. 

 

Scopul principalal Studiului constă în cercetarea, în linii generale, a răspunderii 

disciplinare a mediatorilor, precum şi a sancţiunilor disciplinare aplicate mediatorilor în diferite state 

şi identificarea tendinţelor, dificultăţilor şi problemelor din domeniul dat.  

 

Pentru elaborarea Prezentului Studiu au fost analizate un număr mare de surse, dintre care 

menţionăm următoarele: 

1. Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. 

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

anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială. 

3. Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 

privindserviciile în cadrul pieţei interne. 

4. European code of conduct on mediation. 

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

mediator. 

6. Austrian Mediation Act (Law on Mediation in Civil Law Matters), Published 6 June 2003. 

7. Germany Mediation Act of 21 July 2012, Federal Law Gazette I, p. 1577. 

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

No X-1702. 
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9. Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, España, Boletin 

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

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

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)".  

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

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

12. Codul Deontologic al mediatorului - Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului de Mediere nr.1 din 

16 iunie 2008. 

13. Legii cu privire la mediere a Republicii Kazahstan din 28.01.2011. 

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

15. Austrian Mediation Act (Law on Mediation in Civil Law Matters), 6 June, 2003. 

16. Act on Mediation and Change of Some Laws (Mediation Act) Nr.202/2012 Coll. 

17. Act LV of 2002 on Mediation. 

18. Law Concerning Promotion of Use of Alternative Dispute Resolution ADR, 1 November, 

2004. 

19. Civil Conciliation Act, 1951. 

20. Rules for Certified and Court Appointed Mediators of a Florida Supreme Court. 

21. Rules of North Carolina Supreme Court for the Dispute Resolution Commission. 

22. Standards of ethics and profesional responsibility for certified mediators adopted by the 

Judicial Council of Virginia April 5, 2011.  

23. Code de déontologie du médiateur du Institute Français de la Médiation. 

24. Code of Ethics and Practice of theMediators' Institute of Ireland. 

25. Model Qualification Standards for Mediators in Court-Connected Mediation Programs for 

General Civil Cases, California, USA. 

26. Amendment to the Rules of Administrative Procedure AP Part XII. Mediation Guidelines for 

Court Justice Mediators, Kentucky USA. 

 

Domeniile de cercetare ale Prezentului Studiu sunt următoarele: 

 aspectele practice şi teoretice privind răspunderea disciplinară a mediatorilor în diferite state;  

 analiza cadrului normativ existent care reglementează răspunderea disciplinară a 

mediatorilor în diferite state; 
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 aspectele practice şi teoretice privind sancţiunile disciplinare aplicate mediatorilor în diferite 

state;  

 analiza cadrului normativ existent care reglementeazăsancţiunile disciplinare aplicate 

mediatorilor în diferite state;  

 formularea recomandărilor şi propunerilor de lege ferenda privind îmbunătăţirea prevederilor 

Legii Republicii Moldova cu privire la mediere nr.134-XVI din 14.06.2007. 
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CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA 

MEDIATORILOR 

 

SECŢIUNEA 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND RĂSPUNDEREA 

MEDIATORILOR ÎN GENERAL 

  

 Potrivit Directivei 2008/52/CE Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 

privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială (în continuare - Directiva 

2008/52/CE), art.3,  medierea înseamnă un proces structurat, indiferent cum este denumit sau cum 

se face referire la acesta, în care două sau mai multe părţi într-un litigiu încearcă, din proprie 

iniţiativă, să ajungă la un acord privind soluţionarea litigiului dintre ele, cu asistenţa unui mediator. 

Acest proces poate fi iniţiat de către părţi, recomandat sau impus de instanţă sau prevăzut de dreptul 

unui stat membru.  

 Directiva 2008/52/CE defineşte în art.3 mediatorul ca fiind orice terţ chemat să conducă 

procesul de mediere într-o manieră eficace, imparţială şi competentă, indiferent de denumirea sau de 

profesia terţului în statul membru respectiv şi de modul în care terţul a fost numit sau i s-a solicitat 

să efectueze medierea. 

  În activitatea sa, mediatorul este obligat să respecte prevederile legislaţiei, hotărârile 

Consiliului de mediere, principiile medierii, prevederile codurilor de etică şi deontologie ale 

mediatorilor, să protejeze onoarea şi prestigiul profesiei, să respecte statutul profesiei.  

 Mediatorul trebuie să depună toată diligenţa necesară în vederea prestării unui serviciu de 

calitate în condiţii de siguranţă, respect reciproc, egalitate de şanse, respectarea diversităţii, 

corectitudine profesională şi procedurală. 

 Mediatorul trebuie să adopte un comportament apt de a contribui la creşterea prestigiului 

profesiei, motiv pentru care mediatorul trebuie să fie devotat profesiei, să-şi îmbunătăţească în 

permanenţă tehnicile şi practicile profesionale. Mai mult, mediatorul trebuie să se asigure că şi 

personalul angajat sau administrativ necesar activităţii de mediere respectă deontologia şi secretul 

profesional. 

 Şi Directiva 2008/52/CE în art.4 reglementează asigurarea calităţii medierii, stipulând că 

statele membre încurajează, prin orice mijloace pe care le consideră potrivite, elaborarea unor coduri 
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voluntare de conduită şi acceptarea acestora de către mediatori şi organizaţiile care furnizează 

servicii de mediere, precum şi a altor mecanisme eficace de control al calităţii privind furnizarea 

serviciilor de mediere. Statele membre încurajează formarea iniţială şi continuă a mediatorilor 

pentru a asigura efectuarea unei medieri eficace, imparţiale şi competente faţă de părţi. 

 Toţi mediatorii, aşa cum sunt definiţi în conţinutul Legii Republicii Moldova cu privire la 

mediere nr.134-XVI din 14.06.2007
1
 (în continuare – Legea Republicii Moldova nr.134-

XVI din 14.06.2007), trebuie să se abţină chiar şi în afara exercitării profesiei, de la orice încălcări 

ale legilor, regulamentelor, regulilor profesiei, standardelor etice şi onoarei profesiei, susceptibile să 

afecteze demnitatea acesteia, adică probitatea profesională.  

 Problema responsabilităţii mediatorului se referă atât la faptul de a acţiona corect, cât şi de a 

preveni conduitele care nu sunt etice. În acest scop, îm majoritatea statelor au fost elaborate 

standarde etice ale mediatorilor, care trebuie respectate de către mediatori în procesul medierii, iar 

unele standarde urmează să fie respectate şi după încetarea procesului de mediere. 

 Răspunderea mediatorului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor 

sale este o chestiune pe care o decide fiecare stat, care prevede şi formele de răspundere ce incumbă 

mediatorului.   

 Cu titlu generic, mediatorul raspunde civil, penal şi disciplinar pentru încălcarea obligaţiilor 

sale profesionale, în conformitate cu prevederile legii civile, penale şi normelor stabilite de Consiliul 

de mediere. 

  Răspunderea disciplinară este o formă a răspunderii juridice. Răspunderea juridică 

este considerată
2
 cheia de boltă a întregii răspunderi sociale, dând expresia dreptului în forma sa cea 

mai concentrată, în ceea ce reflectă stadiul de evoluţie a întregii vieţi sociale. 

 Conduita profesională a mediatorului este reliefată şi de probitatea sa profesională, prin 

aceasta înţelegându-se respectarea obligaţiilor profesionale ce-i incumbă.. 

 Între diferitele forme ale răspunderii juridice există numeroase tangenţe, care se 

concretizează în scopul lor comun, şi anume determinarea unui comportament activ al membrilor 

societăţii, comportament care să contribuie la apărarea şi dezvoltarea continuă a valorilor şi 

raporturilor sociale ocrotite de lege
3
.  

                                                           
1
 Publicată în Monitorul Oficial nr.188-191/730 din 07.12.2007.  

2
Pop Liviu. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti. Editura Lumina Lex, 1998, p.163. 

3
 Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan.Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor.Ediţia a VIII-a, Editura All Beck, 

Bucureşti, 2002, pp.137-138.   
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 Fiecare formă a răspunderii juridice îndeplineşte cumulativ două funcţii: educativă şi 

preventivă, iar modalitatea în care este influenţat comportamentul social al oamenilor,diferă în 

funcţie de importanţa valorilor sociale ocrotite din punct de vedere juridic şi de consecinţele care 

decurg din încălcarea acestora. 

 Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea 

de prejudicii, prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale. Astfel, împotriva mediatorului care se 

face vinovat de savârşirea unei fapte prejudiciabile pentru oricare parte a conflictului sau chiar 

pentru ambele părţi, prin încălcarea obligaţiilor asumate prin contractul încheiat, va putea fi angajata 

răspunderea civilă contractuală. 

 După cum s-a remarcat în literatura de specialitate
4
, nu se poate întocmi o listă exhaustivă a 

tipului de comportament care i-ar putea fi imputat mediatorului, dar, în general, se poate afirma că 

orice nerespectare a unei obligaţii deontologice poate fi la originea unei implicări a răspunderii sale 

civile, de această dată pe tărâm delictual. Totuşi, cu titlu de exemplu pot fi evocate următoarele 

fapte: 

 Mediatorului i-a lipsit diligenţa în conducerea medierii sau a întârziat nejustificat procedura, 

această executare necorespunzătoare a contractului de mediere cauzând un prejudiciu uneia 

din părţi sau ambelor părţi. 

 Mediatorul a întreprins activităţi nespecifice medierii (convenţionale sau judiciare), acordând 

consultaţii juridice uneia din părţi. 

 Mediatorul a pierdut documentele furnizate de părţi. 

 Mediatorul, în situaţia în care părţile nu beneficiază de asistenţă juridică, nu le-a atras atenţia 

asupra consecinţelor juridice (financiare, fiscale) ale soluţiei pe care au elaborat-o, deşi prin 

formarea sa profesională, nu le putea ignora şi ar fi trebuit cel puţin să le informeze să 

solicite opinii avizate înainte de semnarea oricărei convenţii. 

 Mediatorul nu a respectat obligaţia de imparţialitate sau pe acea de confidenţialitate.  

 

Pentru apariţia răspunderii civile a mediatorului cu privire la faptele enumerate mai sus, nu 

este suficientă invocarea unei executări defectuoase sau a neexecutării obligaţiilor asumate de 

mediator, dar trebuie făcută şi dovada acestui fapt, lucru care, aşa cum se menţionează în literatura 

de specialitate
5
, nu va fi întotdeauna uşor de realizat. 

                                                           
4
 Angelica Roşu. Medierea – mijloc alternative de soluţionare a litigiilor comerciale internaţionale. Medierea în 

România. Editura Universul Juridic. Bucureşti, 2010, p.331. 
5
 Ibidem, p.332. 
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S-a menţionat
6
, că la stabilirea responsabilităţii mediatorului este necesar să se ţină cont de 

distincţia dintre medierea judiciară şi medierea extrajudiciară. Astfel, în medierea convenţională 

responsabilitatea mediatorului va fi angajată pe tărâm contractual, iar în cazul medierii judiciare se 

revine la sancţiunile prevăzute pentru această situaţie de către legile de procedură sau de normele 

aplicabile funcţionarului public.    

  Se recomandă
7
, că chiar şi atunci când obligaţiile mediatorului nu fac obiectul unor 

reglementări, mediatorul va trebui să ia măsuri pentru acoperirea riscului unei eventuale atrageri a 

răspunderii sale civile prin semnarea unei poliţe de asigurare de răspundere civilă (profesională), 

pentru protejarea patrimoniului său şi pentru a garanta părţilor repararea prejudiciului legat de o 

greşeală în îndeplinirea activităţii sale.  

 Totodată, mediatorul poate răspunde penal în cazul în care în exerciţiul profesiei savârşeşte 

fapte care se află sub incidenţa legii penale. 

 După cum se menţionează în literatura de specialitate
8
, existenţa unor reguli de conduită şi, 

mai ales, asigurarea respectării lor reprezintă o necesitate vitală pentru societate şi, de aceea, 

acţiunile şi inacţiunile membrilor societăţii, legate de aceste norme, sunt generatoare de răspundere, 

colectivitatea neputând rămâne indiferentă faţă de comportamentele care încalcă regulile sociale. 

 Unii autori definesc răspunderea disciplinară
9
 ca fiind acea formă de răspundere, ce intervine 

în cazurile în care un salariat săvârşeşte cu vinovăţie o abatere disciplinară sau, ca acea formă a 

răspunderii juridice, specifică dreptului muncii, ce constă în sancţionarea faptelor de încălcare cu 

vinovăţie de către orice salariat a normelor legale, regulamentului intern, contractului individual 

şi/sau colectiv de muncă, ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici.  

 Aplicarea sancţiunilor disciplinare salariaţilor este prevăzută în art.206 al Codului muncii al 

Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003
10

. Deşi răspunderea disciplinară 

este specifică dreptului muncii, această modalitate de răspundere este prevăzută şi în legile care 

reglementează anumite profesii, în cazul nostru – a mediatorului.  

                                                           
6
 Loic Cadiet. Le spectre de la société contentieuse, in Droit civil. Procedure. Linguistique juridique. Ecrits en hommage 

a Gerard Cornu. Paris, 1994, p.29. 
7
Angelica Roşu. Op.cit., p.333. 

8
 Ceterchi I., Craiovan I. Introducere în teoria generală a dreptului. Bucureşti: All, 1993. P.150.  

9
 Ştefănescu Ion Traian. Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii. Bucureşti. Universul Juridic, 2010, p.706.  

10
 Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.159-162/648 din 29.07.2003.  
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  Pentru a fi atrasă răspunderea disciplinară a mediatorului, faptele care constituie 

abateri disciplinare trebuie să fie precizate expres de legislaţiile care au înţeles să sancţioneze astfel 

de comportamente
11

.  

  

 Răspunderea disciplinară este guvernată de următoarele principii: 

 răspunderea disciplinară intervine ca urmare a comiterii unei abateri disciplinare, noţiune 

care include orice încălcare de către mediator a obligaţiilor impuse de lege sau de codurile 

de conduită, ori de standardele etice ale mediatorilor; 

 principiul universal de drept non bis in idem - nu de două ori în aceeaşi cauză/pentru 

aceeaşi vină. Potrivit acestui principiu, se interzice aplicarea a două sancţiuni disciplinare 

mediatorului pentru aceeaşi faptă; 

 principiul cercetării prealabile. O sancţiune disciplinară poate fi aplicată doar după ce s-a 

realizat o cercetare prealabilă a faptei de săvârşirea căreia este acuzat mediatorul; 

 principiul potrivit căruia autoritatea care este învestită cu dreptul de autorizare, este şi cea 

învestită cu dreptul de sancţionare; 

 principiul individualizării sancţiunii, care impune să se ţină seama de împrejurările în care 

fapta a fost săvârşită, de latura obiectivă şi subiectivă a acesteia, de consecinţele faptei şi de 

comportamentul general al mediatorului, inclusiv existenţa unor antecedente disciplinare în 

trecutul său profesional. 

 

 Ca orice formă a răspunderii juridice şi răspunderea disciplinară îndeplineşte un rol subsidiar 

deoarece, în asigurarea ordinii de drept, ponderea principală o deţine conştiinţa răspunderii, ca o 

caracteristică superioară a demnităţii şi personalităţii umane
12

.Totuşi,în cazul în care mediatorul 

săvârşeşte o abatere, răspunderea disciplinară îndeplineşte o funcţie triplă: sancţionatoare, 

preventivă şi educativă. 

  

 Condiţiile esenţiale pentru apariţia răspunderii disciplinare sunt următoarele: 

 existenţa faptei ilicite, adică săvârşirea abaterii disciplinare; 

 săvârşirea faptei cu vinovăţie; 

 un rezultat dăunător; 

 legătura de cauzalitate între faptă şi rezultat. 

                                                           
11

Angelica Roşu. Op. cit. p.329. 
12

Ştefănescu Ion Traian, op.cit., p706.  
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 Răspunderea disciplinară are un caracter strict personal, care rezultă din caracterul intuitu 

personae al contractului de mediere.  

 Răspunderea disciplinară este o formă de răspundere independentă de toate celelalte forme 

ale răspunderii juridice. Abaterea disciplinară estecondiţia necesară şi suficientă, unicul temei pentru 

declanşarea răspunderii disciplinare, care se exprimă prin aplicarea sancţiunilor disciplinare. 

 Sancţiunile care se aplică pentru săvârşirea abaterilor disciplinare, aşa cum vom vedea, sunt 

variate, acestea mergând de la atenţionarea scrisă până la încetarea calităţii de mediator. 

  După cum se menţionează în literatura de specialitate
13

, în materie disciplinară, în 

cazul când sunt dovedite celelalte elemente constitutive ale abaterii - încălcarea normelor legale sau 

contractuale etc. şi vinovăţia - rezultatul dăunător şi legătura de cauzalitate sunt prezumate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Blosenco Andrei. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Chişinău. Cartea Didactică, 2003, p.92. 
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SECŢIUNEA 2. REGLEMENTĂRILE UNIUNII EUROPENE PRIVIND CERINŢELE 

FAŢĂ DE PRESTATORII DE SERVICII DE MEDIERE ÎN CADRUL PIEŢEI INTERNE 

 

 Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
14

 instituie în art.49 libertatea de stabilire, iar 

în art.56 dreptul de prestare a serviciilor în cadrul Uniunii Europene.  

 Eliminarea barierelor în calea dezvoltării activităţiilor de servicii dintre statele membre ale 

Uniunii Europene este esenţială în vederea consolidării integrării popoarelor Europei şi promovării 

unui progres economic şi social echilibrat şi durabil. Totuşi, este foarte important ca serviciile ce 

urmează să fie prestate să corespundă cerinţelor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile date. 

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 

privindserviciile în cadrul pieţei interne
15

 (în continuare - Directiva 2006/123/CE), care se aplică şi 

prestării serviciilor de mediere, stabileşte unele obligaţii atât pentru statul membru de origine, cât şi 

pentru statul membru de stabilire în privinţa controlului prestării serviciilor. Astfel, potrivit art.28, 

Statele membre îşi acordă asistenţă reciprocă şi adoptă măsuri de cooperare eficientă pentru a 

asigura controlul prestatorilor şi al serviciilor pe care le prestează. În acest scop, statele membre 

desemnează unul sau mai multe puncte de legătură, ale căror detalii de contact se comunică 

celorlalte state membre și Comisiei.  

 Comisia publică şi actualizează cu regularitate lista punctelor de legătură. Totuşi, cererile de 

informare şi cererile de efectuare a unor verificări, inspecţii şi investigaţii se motivează în mod 

corespunzător, precizând, în primul rând, motivul cererii. Informaţiile schimbate se utilizează numai 

în scopul pentru care au fost cerute. 

 În cazul primirii unei cereri de asistenţă din partea autorităţilor competente dintr-un alt stat 

membru, statele membre se asigură că prestatorii stabiliţi pe teritoriul lor transmit autorităţilor lor 

competente toate informaţiile necesare pentru controlul activităţii lor în conformitate cu legislaţia lor 

naţională.  Informaţiile solicitate de către alte state membre sau de către Comisie sunt furnizate de 

către statele membre prin mijloace electronice şi în cel mai scurt termen. 

                                                           
14

 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 326 din 26.10.2012, pp.47-199. 
15

 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 376 din 27.12.2006, pp.36-58. 
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 Statele membre asigură că registrele în care prestatorii sunt înscrişi şi care pot fi consultate 

de către autorităţile competente pe teritoriul lor, pot fi, de asemenea, consultate în aceleaşi condiţii 

de către autorităţile competente echivalente ale celorlalte state membre. 

 Referitor la prestatorii care oferă servicii într-un alt stat membru, Directiva 

2006/123/CEmenţionează în art.29, că statul membru de stabilire furnizează informaţii cu privire la 

prestatorii stabiliţi pe teritoriul său, atunci când acest lucru i se solicită de către alt stat membru şi, în 

special, confirmă că un prestator este stabilit pe teritoriul acestuia şi, că potrivit informaţiilor sale, îşi 

exercită activităţile în mod legal. 

 Statul membru de stabilire efectuează verificările, inspecţiile şi investigaţiile cerute de un alt 

stat membru şi îl informează pe acesta cu privire la rezultate şi, după caz, cu privire la măsurile 

luate. În acest scop, autorităţile competente acţionează în limitele competenţelor care le sunt 

conferite în statul lor membru. Autorităţile competente pot decide cu privire la măsurile cele mai 

potrivite care trebuie luate în fiecare caz individual pentru a răspunde cererii unui alt stat membru. 

 În momentul în care ia cunoştinţă de un comportament sau de acte precise ale unui prestator 

stabilit pe teritoriul său, care prestează servicii în alte state membre care, potrivit informaţiilor sale, 

ar putea cauza un prejudiciu grav sănătăţii sau siguranţei persoanelor sau mediului, statul membru 

de stabilire informează toate celelalte state membre şi Comisia în cel mai scurt termen. 

 Pentru situaţia în care un prestator se deplasează temporar într-un alt stat membru, Directiva 

2006/123/CE, art.31-32, instituie obligaţii de control atât în sarcina statului membru de stabilire, cât 

şi în sarcina statului membru în care se prestează serviciul. Potrivit reglementării, statul membru de 

stabilire asigură că respectarea cerinţelor lui este controlată în conformitate cu atribuţiile de control 

prevăzute în legislaţia sa naţională, în special prin măsuri de control la locul de stabilire al 

prestatorului. 

 De asemenea, statul membru de stabilire nu se abţine să adopte măsuri de control sau de 

punere în executare pe teritoriul său pe motiv că serviciul a fost prestat sau a cauzat prejudicii într-

un alt stat membru. Totuşi, obligaţia dată nu implică pentru statul membru de stabilire efectuarea de 

verificări şi controale factuale pe teritoriul statului membru unde se prestează serviciul. Asemenea 

verificări şi controale se efectuează de către autorităţile statului membru unde operează temporar 

prestatorul la cererea autorităţilor statului membru de stabilire.  

 În privinţa statului membru în care se prestează serviciul în cazul deplasării temporare a 

prestatorului, acesta este responsabil de controlul activităţii prestatorului pe teritoriul său. Statul 
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membru în care se prestează serviciulefectuează verificări, inspecţii şi investigaţii necesare pentru 

controlul serviciului prestart. 

 La cererea statului membru de stabilire, autorităţile competente ale statului membru în care 

se prestează serviciul efectuează toate verificările, inspecţiile şi investigaţiile necesare pentru a 

asigura un control efectiv de către statul membru de stabilire. Autorităţile competente acționează în 

limita competenţelor care le sunt conferite în statul lor membru. Autorităţile competente pot decide 

cu privire la măsurile cele mai potrivite care trebuie luate în fiecare caz individual pentru a răspunde 

cererii statului membru de stabilire. 

 Autorităţile competente ale statului membru unde este prestat serviciul pot efectua verificări 

din proprie iniţiativă, inspecţii şi investigaţii la faţa locului, cu condiţia ca acele verificări, inspecţii 

şi investigaţii să nu fie discriminatorii, să nu fie motivate de faptul că prestatorul este stabilit într-un 

alt stat membru şi să fie proporţionate. 
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CAPITOLUL II. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MEDIATORILOR. 

ASPECTE DE DREPT COMPARAT 

  

SECŢIUNEA 1. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MEDIATORILOR ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA. 

 

Legea Republicii Moldova cu privire la mediere nr.134-XVI din 14.06.2007
16

 (în continuare 

– Legea nr.134-XVI din 14.06.2007) în art.19 reglementează răspunderea disciplinară a 

mediatorului. Astfel, potrivit reglementării, mediatorul atestat răspunde disciplinar pentru 

următoarele abateri : 

a) nerespectarea confidenţialităţii, neutralităţii sau imparţialităţii. Respectarea 

confidenţialităţii, neutralităţii şi imparţialităţii constituie o obligaţie fundamentală, care trebuie 

respectată de către mediator. Obligaţiile respective sunt puse în sarcina mediatorului în baza art.9 şi 

art.11 aleLegii Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, precum şi pct.3, pct.4 şi pct.6 ale 

Codului Deontologic al mediatorului (Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului de Mediere nr.1 din 16 

iunie 2008). 

b) refuzul de a restitui documentele originale prezentate de părţile implicate în conflict. 

Potrivit art.8, lit.g) al Legii Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, mediatorul este obligat 

să restituie documentele ce i-au fost încredinţate de părţi în cadrul procedurii de mediere. 

Considerăm, că refuzul de a restituidocumentele originale prezentate de părţile implicate în conflict 

afectează încrederea în activitatea de mediere şi în profesia de mediator. În opinia noastră, 

mediatorul trebuie să răspundă disciplinar nu doar pentru nerestituirea documentelor originale 

părţilor, dar şi pentru nerestituirea oricăror documente, inclusiv şi copii.   

c) reprezentarea sau asistarea ambelor părţi sau a uneia dintre ele într-o procedură 

judiciară sau arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii. Potrivit art.34 al Legii Republicii 

                                                           
16

 Publicată în Monitorul Oficial nr.188-191/730 din 07.12.2007.  
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Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, nu poate fi admis în calitate de mediator în cauzele penale: 

ofiţerul de urmărire penală, procurorul, judecătorul, avocatul uneia dintre părţi, precum şi persoana 

incompatibilă în baza unor legi speciale.Conform art. 6 al Legii Republicii Moldova nr.134-

XVI din 14.06.2007, în cazul în care ca mediator a fost ales un avocat, acesta nu este în drept să 

accepte asistenţa sau reprezentarea ulterioară a intereselor uneia dintre părţile procesului de mediere 

în legătură cu conflictul mediat.   

d) săvârşirea altor fapte care aduc atingere onoarei, probităţii profesionale sau bunelor 

moravuri.În această categorie pot fi incluse orice fapte care aduc atingereonoarei, probităţii 

profesionale sau bunelor moravuri. Cu titlu de exemplu, putem menţiona exercitarea concomitentă a 

unei profesii incompatibile cu cea de mediator, încălcarea accesului caracterului voluntar al 

medierii, desfaşurarea şedinţelor de mediere anterior încheierii contractului de mediere, încălcarea 

obligaţiei de informare a parţilor cu privire la mediere, necomunicarea către Consiliul de Mediere a 

datelor care atrag modificarea menţiunilor din Tabelul Mediatorilor, comportamentul abuziv faţă de 

părţi sau faţă de alţi mediatori. 

e) încălcarea repetată a obligaţiilor sale prevăzute de lege.  

Potrivit Codului deontologic al mediatorului (Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului de mediere 

nr.1 din 16 iunie 2008), pct.21, pentru nerespectarea Codului deontologic, mediatorului i se aplică 

sancţiune disciplinară.  
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SECŢIUNEA 2. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MEDIATORILOR ÎN ALTE 

STATE. 

 

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

mediator, în art.38 dispune, că răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru următoarele 

abateri: 

a) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate; 

b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de 

lege; 

c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict; 

d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară sau arbitrală având 

ca obiect conflictul supus medierii; 

e) săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale”. 

 

Potrivit Legii Federaţiei Ruse cu privire la procedura alternativă de soluţionare a conflictelor 

cu participarea unui terţ (procedura medierii) nr.193-ФЗ din 27.07.2010 - Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации), art.17, mediatorul poartă 

răspundere faţă de părţi pentru prejudiciul cauzat acestora ca o consecinţă a activităţii de mediere în 

conformitate cu prevederile legislaţiei civile. 

 

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

- Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles
17

, în art.14, prevede că 

mediatorii poartă răspundere pentru prejudiciile care au fost cauzate.  

 

Regulile pentru mediatorii atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a statului Florida - Rules 

for Certified and Court Appointed Mediators of a Florida Supreme Court, în vigoare din mai 1992, 
                                                           
17

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

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf
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instituie în Regula 10.500 răspunderea mediatorilor faţă de Curţile de Justiţie iar în Regula 10.600 -

răspunderea profesională a mediatorilor.  

Deşi mediatorul este persoana care asistă părţile în procesul de mediere în vederea 

soluţionării conflictului dintre acestea şi nu garantează părţilor soluţionarea conflictului, Regulile 

pentru mediatorii atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a statului Florida, în Regula 10.300 prevăd 

că mediatorul poartă răspundere faţă de părţi pentru onorarea obligaţiei sale de autodeterminare, 

imparţialitate, confidenţialitate, evitarea conflictelor de interese. De asemenea, mediatorul este 

responsabil pentru menţinerea unui comportament adecvat şi pentru integritatea sa.  

 

Regulile Curţii Supreme a Statului Carolina de Nord pentru Comisia de Soluţionare a 

Disputelor - Rules of North Carolina Supreme Court for the Dispute Resolution Commission
18

, 

modificate la 1.04.2014, în Secţiunea VII dispun, că încălcarea standardelor profesionale sau orice 

conduită descoperită care reflectă lipsa caracterului moral sau care discreditează comisia, Curtea 

poate atrage mediatorul la răspundere disciplinară. 

 

Şi Legea Ungariei LV din 2002 cu privire la mediere - Act LV of 2002 on Mediation
19

, în 

art.3 prevede răspunderea mediatorilor, precizând că mediatorii trebuie să fie responsabiil pentru 

medierea negocierilor între părţi, utilizând cele mai bune abilităţi şi într-o manieră imparţială şi 

conştiincioasă în scopul de a se ajunge la un acord la finalizarea procesului de mediere. 

 

Potrivit Actului de mediere şi de modificare a unor legi (Actul de mediere) nr.202/2012 Coll 

al Republicii Cehe – Act on Mediation and Change of Some Laws nr.202/2012 Coll
20

, Secţiunea 21, 

autorizarea desfăşurării activităţii de mediator se suspendă în ziua înregistrării suspendării în 

Registrul mediatorilor ca o sancţiune disciplinară aplicată în baza legii.  

 

Potrivit Legii cu privire la mediere a Republicii Kazahstan din 28.01.2011
21

, art.21, alin.2), 

răspunderea mediatorului pentru acţiunile sau inacţiunile care au cauzat prejudiciu părţilor 

procesului de mediere, este considerată ca o clauză esenţială a contractului de mediere.   

                                                           
18

http://www.google.md/url?url=http://www.aoc.state.nc.us/www/public/html/pdf/Dispute_Resolution/Commission.pdf

&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gk2dVM_nMKepygPf9ICIDA&ved=0CB0QFjAC&usg=AFQjCNHYaIcXE1Sz

hhZtuotzL5LTX10FcQ, accesat la 2.11.2014  
19

http://www.mediationeurope.net/eng/documents/lawinhungary.pdf, accesat la 21 iulie 2014 
20

http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf, accesat la 5 iulie 2014. 
21

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30927376#pos=0;0&sel_link=1004107419, accesat la 19 decembrie 2014
 

http://www.google.md/url?url=http://www.aoc.state.nc.us/www/public/html/pdf/Dispute_Resolution/Commission.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gk2dVM_nMKepygPf9ICIDA&ved=0CB0QFjAC&usg=AFQjCNHYaIcXE1SzhhZtuotzL5LTX10FcQ
http://www.google.md/url?url=http://www.aoc.state.nc.us/www/public/html/pdf/Dispute_Resolution/Commission.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gk2dVM_nMKepygPf9ICIDA&ved=0CB0QFjAC&usg=AFQjCNHYaIcXE1SzhhZtuotzL5LTX10FcQ
http://www.google.md/url?url=http://www.aoc.state.nc.us/www/public/html/pdf/Dispute_Resolution/Commission.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gk2dVM_nMKepygPf9ICIDA&ved=0CB0QFjAC&usg=AFQjCNHYaIcXE1SzhhZtuotzL5LTX10FcQ
http://www.mediationeurope.net/eng/documents/lawinhungary.pdf
http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30927376#pos=0;0&sel_link=1004107419


19 
 

 

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

Consiliul Judiciar din Virginia la 5.04.2011
22

 - Standards of ethics and profesional responsibility for 

certified mediators – lit.O, prevăd că răspunderea profesională a mediatorului nu se limitează doar la 

prevederile acestor standarde, dar cade şi sub incidenţa codurilor de răspundere profesională ale 

altor profesii la care subscrie mediatorul, cum ar fi, de exemplu cele promulgate de Asociaţia pentru 

Soluţionarea Conflictelor de pe lângă Asociaţia Americană de Arbitraj.  

 

Codul deontologic al mediatorului, adoptat de Institutul Francez de Mediere – Code de 

déontologie du médiateur du Institute Français de la Médiation
23

 - pct.3.1. dispune, că mediatorul 

nu are nici o obligaţie de rezultat. Conform pct.3.2., mediatorul care se angajează să respecte 

prevederile Codului, este obligat să-şi onoreze această obligaţie. În caz contrar, mediatorul riscă să 

fie exclus de pe lista mediatorilor Institutul Francez de Mediere.  

 

Institutul Mediatorilor din Irlanda
24

 a adoptat Proceduri disciplinare (Disciplinary 

Procedures)
25

 în scopul de a oferi un proces adecvat şi echitabil pentru a stabili dacă un membru 

alInstitutului Mediatorilor din Irlanda a încălcat Codul de etică şi practici- Code of Ethics and 

Practice
26

, adoptat la 16.12.2009 şi de a impune sancţiuni în cazul în care a existat o încălcare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

http://www.courts.state.va.us/courtadmin/aoc/djs/programs/drs/mediation/soe.pdf , accesat la 12 noiembrie 2014    
23

http://www.institut-francais-mediation.fr/page/le-code-de-deontologie, accesat la 7 decembrie 2014. 
24

http://www.themii.ie/index.jsp , accesat la 9 septembrie 2014  
25

http://www.themii.ie/disciplinary-procedures.jsp, accesat la 9 septembrie 2014 
26

http://www.themii.ie/code-of-ethics.jsp, accesat la 9 septembrie 2014 

http://www.courts.state.va.us/courtadmin/aoc/djs/programs/drs/mediation/soe.pdf
http://www.institut-francais-mediation.fr/page/le-code-de-deontologie
http://www.themii.ie/index.jsp
http://www.themii.ie/disciplinary-procedures.jsp
http://www.themii.ie/code-of-ethics.jsp
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CAPITOLUL III. SANCŢIUNI DISCIPLINARE APLICATE 

 

SECŢIUNEA 1. ASPECTE PROCEDURALE 

 

 În Republica Moldova, potrivit Legii Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, art.19, 

alin.(3), sancţiunea disciplinară se aplică prin ordinul ministrului justiţiei, la propunerea Consiliului 

de mediere. O prevedere similară întâlnim în pct.21, alin.2 al Codului deontologic al mediatorului. 

Conform art.20, alin (4) al Legii Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007,ordinul 

ministrului justiţiei poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile 

de la publicarea acestuia.  

 

În România, potrivit Legii nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei 

de mediator, art.41, hotărârea Consiliului de mediere de aplicare a sancţiunilor poate fi atacată la 

instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia. 

După cum observăm, termenul de contestare este mai scurt.  

 

Totuşi, din prevederile art.23 şi 24 al Legii Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, 

rezultă că examinarea sesizărilor privind activitatea mediatorilor şi hotărârea privind răspunderea 

disciplinară a mediatorilor ţine de atribuţiile Consiliului de mediere.  

Dacă stabileşte existenţa unei încălcări, Consiliul de mediere poate adopta o hotărâre de 

sancţionare. Atribuţiile date sunt prevăzute şi în Regulamentul Consiliului de Mediere, adoptat prin 

Hotărârea Consiliului de Mediere nr.1 din 16.06.2008
27

 (în continuare – Regulamentul Consiliului 

de Mediere). Potrivit pct.23, alin.(3), lit.g), Consiliul de mediere adoptă hotărâri privind 

sancţionarea disciplinară a mediatorilor pe care le aduce la cunoştinţă ministrului justiţiei pentru 

emiterea ordinului de tragere la răspundere disciplinară a mediatorilor. 

Conform Regulamentului Consiliului de Mediere, pct.23, alin. (1), lit.f), una din atribuţiile de 

organizare şi funcţionare este verificarea modului de respectare a standardelor de pregătire iniţială şi 

continuă a mediatorilor.  

                                                           
27

 Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldoa nr.99-100/437 din 05.06.2009. 
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Regulamentul Consiliului de Mediere stabileşte în pct.23, alin. (3) atribuţiile de control ale 

Consiliului de mediere, între care menţionăm acele atribuţii care au tangenţă cu prezentul studiu: 

a) exercită controlul asupra activităţii mediatorilor, are acces liber la toate materialele şi 

informaţiile deţinute de mediatorii autorizaţi necesare pentru exercitarea controlului;  

b) exercită controlul asupra activităţii birourilor de mediatori;  

e) ia măsuri pentru respectarea prevederilor Codului deontologic al mediatorilor şi normelor 

privind sancţionarea disciplinară a mediatorilor;  

f) primeşte şi examinează sesizările privind activitatea mediatorilor;  

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Legea Republicii Moldova nr.134-

XVI din 14.06.2007 şi de RegulamentulConsiliului de Mediere.  

După cum rezultă din prevederile Capitolului IV al RegulamentuluiConsiliului de Mediere, 

pentru exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul se poate sesiza ex officio cu privire la neîndeplinirea 

obligaţiilor profesionale de către mediatori sau la sesizarea unei persoane interesate  în legătură cu 

săvârşirea de către un mediator a unei abateri prevăzute de Legea Republicii Moldova nr.134-

XVI din 14.06.2007.  

Ţinem să menţionăm, că atât Legea Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, cât şi  

RegulamentulConsiliului de Mediere nu prevăd obligaţia de confidenţialitate în sarcina membrilor 

Consiliului de mediere, care au acces la informaţia prezentată în cadrul controlului efectuat sau în 

cadrul procedurii disciplinare. 

 

Potrivit Legii Ungariei LV din 2002 cu privire la mediere - Act LV of 2002 on Mediation, 

art.17,Ministerul Responsabil de Sistemul Judiciar este în drept să efectueze inspecţii programate 

sau aleatorii ex officio sau la primirea notificării din partea unei persoane afectate de procesul de 

mediere (părţile procesului de mediere, expert sau alt terţ participant la procesul de mediere) pentru 

a controla operaţiunile ce ţin de mediere. Ministerul Responsabil de Sistemul Judiciar trebuie să 

notifice mediatorul în formă scrisă despre controlul care urmează a fi efectuat.  

 

Conform Regulamentului Consiliului de Mediere, Consiliul de Mediere primeşte sesizarea, 

cercetează abaterea şi hotărăşte, ori de câte ori este nevoie, convocarea şedinţei pentru examinarea 

cauzei.  

Sesizarea se face în formă scrisă, trebuie să conţină numele, domiciliul sau reşedinţa părţii, 

abaterea pretinsă săvârşită de către mediator şi trebuie să fie semnată de către autorul sesizării.  
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Regulile pentru mediatorii atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a statului Florida - Rules for 

Certified and Court Appointed Mediators of a Florida Supreme Court, în vigoare din mai 1992, în 

Regula 10.810 prevăd că orice persoană care intenţionează să depună o plângere întemeiată, prin 

care sesizează că un mediator a încălcat una sau mai multe prevederi ale acestor Reguli, trebuie să 

facă acest lucru sub jurământ. Plângerea trebuie să precizeze cu particularitate faptele specifice care 

stau la baza plângerii. 

 

În Republica Moldova, Consiliul de Mediere efectuează cercetarea abaterii în termen de 15 

zile de la data înregistrării sesizării. Audierea autorului sesizării şi a mediatorului este obligatorie. 

Consiliul de Mediere pune la dispoziţia mediatorului cercetat, pentru a face cunoştinţă, actele depuse 

de autorul sesizării în vederea formulării apărării, cu minim 10 zile înainte de examinarea sesizării. 

 

Prin comparaţie, potrivit Legii României nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi 

organizarea profesiei de mediator, art.40, alin. (2), cercetarea abaterii se efectuează în termen de cel 

mult 60 de zile de la data înregistrării sesizării, de către o comisie de disciplină alcătuită dintr-un 

membru al Consiliului de mediere şi 2 reprezentanţi ai mediatorilor, desemnaţi prin tragere la sorţi 

din Tabloul mediatorilor.  

Membrii comisiei de disciplină sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului de mediere. Invitarea 

celui în cauză în vederea audierii este obligatorie. Mediatorul cercetat este îndreptăţit să ia 

cunoştinţă de conţinutul dosarului şi să îşi formuleze apărarea. În caz de neprezentare, se va încheia 

un proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care să reiasă faptul că mediatorul a fost invitat şi 

nu s-a prezentat la termenul stabilit. 

Dosarul de cercetare cu propunere de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni 

disciplinare se înaintează Consiliului de mediere, care hotărăşte, în termen de 30 de zile, cu privire 

la răspunderea disciplinară a mediatorului. 

 

Potrivit Legii Ungariei LV din 2002 cu privire la mediere - Act LV of 2002 on Mediation, 

secţiunea 18, exercitarea controlului mediatorului este condus de către o persoană desemnată de 

Ministerul Responsabil de Sistemul Judiciar şi numită ofiţer de investigaţie.  

Secţiunea 19 a aceleaşi Legi dispune, că în cazul în care investigarea este desfăşurată la cerere, 

mediatorul şi, dacă este necesar, directorul persoanei juridice trebuie să fie audiate personal. În cazul 
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controlului ex officio, mediatorul trebuie audiat la solicitarea sa. Ofiţerul de investigaţie întocmeşte 

un raport privind interviul personal. Dacă mediatorul nu se prezintă la interviu şi nu prezintă o 

scuză, ofiţerul de investigaţie continuă procedura. Dacă mediatorul nu se prezintă la interviu şi 

prezintă o scuză, ofiţerul de investigaţie reprogramează audierea, informând în scris mediatorul 

despre aceasta. Dacă mediatorul din nou nu se prezintă la audieri, indiferent dacă a prezentat sau nu 

o scuză, ofiţerul de investigaţie continuă procedura.  

Legea Ungariei LV din 2002 cu privire la mediere, în secţiunea 20 dispune că, dacă în 

procesul investigaţiei nu s-a găsit nici o dovadă de încălcare a oricăror drepturi, Ministerul 

Responsabil de Sistemul Judiciar înetează procedura. În cazul în care în urma investigaţiei se 

constată că mediatorul este vinovat de neglijenţă sau încălcare a obligaţiilor conferite de Lege,  

Ministerul Responsabil de Sistemul Judiciar recomandă mediatorului să respecte prevederile legale. 

Orice mediator care este găsit vinovat de încălcarea repetată sau gravă a obligaţiilor sale legale, ori 

care nu respectă dispoziţiile legale, la primirea notificării, urmează să fie radiat din registru, prin 

ordinul Ministerului Responsabil de Sistemul Judiciar. 

 

În Republica Moldova, potrivit RegulamentuluiConsiliului de Mediere, refuzul de a da curs 

convocării nu împiedică desfăşurarea cercetării disciplinare. În caz de neprezentare, se va încheia un 

proces-verbal în care se va consemna faptul că, deşi procedural convocaţi, mediatorul şi/sau autorul 

sesizării nu s-au prezentat la termenul stabilit.  

În cursul cercetărilor, Consiliul de mediere ascultă persoana care a formulat sesizarea, precum 

şi orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, efectuează verificări de înscrisuri şi 

adună informaţii în legătură cu abaterea pretinsă a fi săvârşită, prin mijloacele prevăzute de lege.  

Pe baza informaţiilor adunate, Consiliul de mediere întocmeşte un dosar al abaterii cercetate. 

Dosarul cuprinde şi un referat scris în care sunt consemnate faptele, probele administrate, poziţia 

celui cercetat şi propunerea de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare.  

La stabilirea sancţiunilor, Consiliul de mediere va lua în considerareurmătoarele aspecte: 

 gravitatea faptei; 

 cauzele şi împrejurările în care aceasta a fost săvârşită; 

 gradul de vinovăţie al mediatorului; 

 dacă mediatorul a avut şi alte abateri în trecut;  

 consecinţele abaterii.  
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Sancţiunea disciplinară se aplică în termen de cel mult o lună de la data constatării abaterii. 

Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă care va fi luată în considerare 

la aplicarea sancţiunii.  

Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din ziua comiterii abaterii 

disciplinare.  

În Republica Moldova, Consiliul de mediere cercetează abaterea şi hotărăşte cu privire la 

aplicarea sancţiunii disciplinare cu majoritatea simplă, adică cu cel puţin 5 voturi din numărul total 

al membrilor.  

Hotărârea motivată şi propunerea de aplicare a sancţiunii disciplinare se aduce la cunoştinţă 

ministrului justiţiei, în termen de 5 zile de la pronunţarea hotărîrii cu privire la răspunderea 

disciplinară a mediatorului. Ministrul justiţiei emite un ordin privind tragerea la răspundere 

disciplinară a mediatorului şi aplicarea sancţiunii disciplinare recomandate.  

Consiliul de mediere este în dreptsă suspende cercetarea sesizării la cererea autorului sesizării 

sau a ambelor părţi. În cazul în care persoana care a formulat sesizarea a renunţat la cercetarea 

plângerii, Consiliul de mediere va dispune închiderea dosarului. 

Cercetarea sesizării poate fi reluată prin cererea de redeschidere depusă de către una din părţi. 

Consiliul de mediere este obligat să supravegheze şi să asigure aplicarea sancţiunilor 

disciplinare aplicate mediatorilor. 

Mediatorul sancţionat se consideră ca fiind nesancţionat după expirarea termenului de un an 

de la aplicarea sancţiunii disciplinare, dacă în acest termen mediatorul nu a fost supus unei noi 

sancţiuni disciplinare. 

 

Menţionăm, că Legea Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007 şi Regulamentul 

Consiliului de mediere nu prevăd publicarea sancţiunilor disciplinare care au fost aplicate 

mediatorilor. Considerăm, că este necesar să fie publicate sancţiunile disciplinare, care au fost 

aplicate mediatorilor, dar în strictă conformitate cu respectarea principiului confidenţialităţii. De 

exemplu, Curtea Supremă a Statului Florida publică numele mediatorului, regulile care au fost 

încălcate şi sancţiunile aplicate.  
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SECŢIUNEA 2. SANCŢIUNI DISCIPLINARE 

 

Legea Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007 în art.19, alin.(2) stabileşte sancţiunile 

disciplinare care pot fi aplicate mediatorului. Astfel, în raport cu gravitatea abaterii, prin ordinul 

ministrului justiţiei, la propunerea Consiliului de mediere, mediatorului atestat i se pot aplica 

următoarele sancţiuni disciplinare:  

a) avertisment;  

b) mustrare sau mustrare aspră;  

c) suspendarea exercitării activităţii de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni;  

d) retragerea împuternicirilor pentru exercitarea activităţii de mediator.  

 

După cum observăm, Legea Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, ca şi legislaţiile 

altor state, stabileşte o ierarhie a sancţiunilor disciplinare pentru ca autoritatea competentă să decidă 

care din sancţiuni să fie aplicată, luând în considerare, aşa cum am menţionat mai sus, gravitatea 

faptei, cauzele şi împrejurările în care fapta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie al mediatorului, 

comportamentul general al mediatorului, eventualele sancţiuni aplicate anterior, consecinţele 

abaterii.  

 

De asemenea, observăm că Legea Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007 nu prevede 

aplicarea amenzii ca sancţiune disciplinară.   

 

Prin comparaţie, Legea României nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea 

profesiei de mediator, în art.39 dispune că sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea 

abaterii şi constau în: 

a) observaţie scrisă; 

b) amendă de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON). Limitele amenzii se actualizează periodic de 

către Consiliul de mediere, în funcţie de rata inflaţiei; 

c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni; 

d) încetarea calităţii de mediator. 
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Potrivit Legii medierii în materie civilă nr.6235 a Turciei din 7.06.2012– Law on mediation in 

civil disputes
28

, art.33, alin.(1), persoanele care încalcă obligaţia de confidenţialitate prevăzută în 

art.4 al Legii medierii în materie civilă nr.6235 a Turciei, şi afectează interesul legal al unei 

persoane, se pedepsesc cu privaţiunea de libertate pe un termen de 6 luni.   

 

O prevedere similară există în Actul de mediere din Austria (Legea cu privire la mediere în 

materie civilă) din 6 iunie 2003 - Austrian Mediation Act (Law on Mediation in Civil Law Matters), 

art.31. Potrivit reglementării, orice persoană care, împotriva respectării obligaţiei de 

confidenţialitate şi încredere, dezvăluie sau valorifică date şi prin aceasta aduce atingere intereselor 

legitime ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoarea de până la şase luni sau cu până la 360 de 

zile amendă. Făptuitorul nu se va pedepsi, dacă dezvăluirea sau valorificarea după conţinut sau 

formă sunt justificate printr-un interes public sau privat legitim. Făptuitorul se va urmări doar la 

cererea persoanei vătămate în interesele confidenţiale.  

Potrivit art.32 al aceleiaşi legi, în măsura în care fapta nu întruneşte elementele constitutive ale 

unei infracţiuni aflate în competenţa unei instanţe judecătoreşti, se consideră contravenţie şi se 

pedepseşte cu amendă până la 3500 Euro:  

1. acela care utilizează fără drept denumirea de mediator autorizat sau poartă o altă denumire 

înşelătoare asemănătoare; 

2. acela care încalcă prevederile art.15 alin. (2), art.16, art.17, art.19, art.21 şi art.27 al 

Actului de mediere din Austria (Legea cu privire la mediere în materie civilă) din 6 iunie 

2003.  

 

Regulile pentru mediatorii atestaţi sau numiţi de Curtea Supremă a statului Florida - Rules for 

Certified and Court Appointed Mediators of a Florida Supreme Court, în vigoare din mai 1992, în 

Regula 10.830 stabilesc următoarele sancţiuni: 

1) impunerea costurilor procesului de mediere; 

2) avertisment verbal; 

3) observaţie scrisă; 

4) formare profesională suplimentară; 

5) restricţia unor tipuri de cazuri care pot fi mediate în viitor; 

6) suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de până la un an; 

                                                           
28
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7) încetarea calităţii de mediator pe lângă Curtea Supremă a statului Florida. 

 

Actul de Conciliere Civilă a Japoniei – Civil Conciliation Actno.222 – din 9 iunie 1951 în 

art.37 prevede că un comisar de conciliere civilă sau o persoană care a fost comisar de conciliere 

civilă, fără motive întemeiate, divulgă orice aspecte referitoare la procedura deliberării sau opinia 

şefului conciliator, ori informaţii privind opiniile care constituie majoritatea sau minoritatea, se 

pedepseşte cu amendă de până la 300.000 yeni. Conform art.38, în cazul în care un comisar de 

conciliere civilă sau o persoană care a fost comisar de conciliere civilă, fără motive întemeiate, 

divulgă orice secret personal care i-a devenit cunoscut în cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, se 

pedepseşte cu privaţiune de libertate de până la un an sau o amendă de până la 500.000 yeni.  

 

În Uniunea Europeană, Directiva 2006/123/CE, în art.33-35, stabileşte pentru statele membre 

unele obligaţii privind prezentarea informaţiilor cu privire la buna reputaţie a prestatorilor, precum 

şi asistenţa reciprocă în cazul derogărilor individuale. Astfel, statele membre comunică, la cererea 

unei autorităţi competente din alt stat membru, informaţii în conformitate cu legislaţia lor naţională 

cu privire la acţiunile disciplinare sau administrative sau la sancţiunile penale şi decizii referitoare la 

insolvabilitate sau bancrută frauduloasă luate de autorităţile competente împotriva unui prestator 

care privesc în mod direct competenţa prestatorului sau fiabilitatea profesională. Statul membru care 

comunică informaţiile notifică prestatorul în această privinţă. Totuşi, autoritatea competentă trebuie 

să motiveze cerereaîn mod corespunzător, în special în ceea ce priveşte motivul cererii de informare. 

Sancţiunile şi acţiunile se comunică doar dacă a fost luată o decizie definitivă. În ceea ce 

priveşte alte decizii executorii, statul membru care comunică informaţiile specifică dacă o anumită 

decizie este definitivă sau s-a introdus o cale de atac împotriva acesteia. În acest caz, statul membru 

în cauză ar trebui să indice data la care se aşteaptă pronunţarea hotărârii asupra căii de 

atac.Suplimentar, statul membru specifică dispoziţiile de drept intern în temeiul cărora prestatorul a 

fost condamnat sau sancţionat.  

Prezentarea informaţiilor se efetuează cu respectarea normele cu privire la protecţia datelor cu 

caracter personal şi drepturile garantate persoanelor condamnate sau sancţionate în statele membre 

în cauză, inclusiv în cazul ordinelor profesionale. Orice informaţie publică în acest sens trebuie să 

fie accesibilă consumatorilor. 

Comisia, în cooperare cu statele membre, instituie un sistem electronic pentru schimbul de 

informaţii între statele membre. Statele membre, cu asistenţa Comisiei, adoptă măsuri adiacente 
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pentru facilitarea schimbului de funcţionari însărcinaţi cu punerea în aplicare a asistenţei reciproce şi 

formarea acestor funcţionari, inclusiv formarea lingvistică şi în informatică. 

Confom art.18 al Directivei 2006/123/CE, un stat membru, în împrejurări excepţionale poate 

să ia împotriva unui prestator stabilit într-un alt stat membru, măsuri cu privire la siguranţa 

serviciilor. Dacă un stat membru intenţionează să adopte o asemenea măsură, se va aplica procedura 

menţionată mai jos, fără a aduce atingere procedurilor judiciare, inclusiv procedurilor prealabile şi 

actelor îndeplinite în cadrul unei cercetări penale. 

Astfel, statul membru care doreşte să ia măsuri cu privire la siguranţa serviciilor, solicită 

statului membru de stabilire să adopte măsuri împotriva prestatorului respectiv, oferind toate 

informaţiile relevante cu privire la serviciul în cauză şi la împrejurările cazului. 

Statul membru de stabilire verifică în cel mai scurt termen dacă prestatorul operează în mod 

legal şi verifică faptele care se află la originea cererii. Acesta informează statul membru solicitant în 

cel mai scurt termen în legătură cu măsurile adoptate sau avute în vedere sau, după caz, motivele 

pentru care nu a luat nici o măsură. 

În urma comunicării de către statul membru de stabilire, statul membru solicitant adresează o 

notificare Comisiei şi statului membru de stabilire în legătură cu intenţia sa de a adopta măsuri, 

indicând următoarele: 

 motivele pentru care consideră că măsurile adoptate sau avute în vedere de statul membru de 

stabilire sunt neadecvate; 

 motivele pentru care consideră că măsurile pe care intenţionează să le adopte îndeplinesc 

condiţiile stabilite la articolul 18 al Directivei 2006/123/CE. 

Măsurile pot fi adoptate după un termen de cincisprezece zile lucrătoare de la data 

notificăriiComisiei şi statului membru de stabilire.Fără a aduce atingere posibilităţii pentru un stat 

membru solicitant să adopte măsurile în cauză după expirarea termenului dat, Comisia, în cel mai 

scurt termen, examinează compatibilitatea cu legislaţia Uniunii Europene a măsurilor notificate. 

În cazul în care Comisia ajunge la concluzia că măsura este incompatibilă cu legislaţia 

Uniunii Europene, aceasta adoptă o decizie, solicitând statului membru în cauză să se abţină să 

adopte măsurile propuse sau să suspende urgent măsurile în cauză. 

 

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
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 Ca o sinteză a prezentului studiu, se conturează următoarele concluzii :  

  

 Răspunderea mediatorului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor 

sale este o chestiune pe care o decide fiecare stat, care prevede şi formele de răspundere ce incumbă 

mediatorului.   

  

 Pentru a fi atrasă răspunderea disciplinară a mediatorului, faptele care constituie abateri 

disciplinare trebuie să fie precizate expres de legislaţiile care au înţeles să sancţioneze astfel de 

comportamente. 

 

 Răspunderea disciplinară intervine ca urmare a comiterii unei abateri disciplinare, noţiune 

care include orice încălcare de către mediator a obligaţiilor impuse de lege sau de codurile de 

conduită, ori de standardele etice ale mediatorilor. 

  

 Se interzice aplicarea a două sancţiuni disciplinare mediatorului pentru aceeaşi faptă. 

  

 Aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi efectuată doar după ce s-a realizat o cercetare 

prealabilă a faptei de săvârşirea căreia este acuzat mediatorul. 

  

 Autoritatea care este învestită cu dreptul să autorizeze mediatorii, este şi cea învestită cu 

dreptul de sancţionare. 

 

 Decizia de sancţionare poate fi contestată de mediator într-un anumit termen din data 

publicării sau din data emiterii. În Republica Moldova - ordinul ministrului justiţiei poate fi 

contestat în instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile din data publicării acestuia 

în Monitorul Oficial. 

 

 La aplicarea sancţiunii disciplinare, autoritatea competentă ţine cont de împrejurările în care 

fapta a fost săvârşită abaterea, de latura obiectivă şi subiectivă a acesteia,de consecinţele faptei şi de 

comportamentul general al mediatorului, inclusivexistenţa unor antecedente disciplinare în trecutul 

său profesional. 
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 Pentru apariţia răspunderii disciplinare sunt necesare următoarele condiţii: 

 existenţa faptei ilicite, adică săvârşirea abaterii disciplinare; 

 săvârşirea faptei cu vinovăţie; 

 un rezultat dăunător; 

 legătura de cauzalitate între faptă şi rezultat. 

 

Potrivit Legii Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, mediatorul atestat răspunde 

disciplinar pentru următoarele abateri : 

a) nerespectarea confidenţialităţii, neutralităţii sau imparţialităţii; 

b) refuzul de a restitui documentele originale prezentate de părţile implicate în conflict; 

c) reprezentarea sau asistarea ambelor părţi sau a uneia dintre ele într-o procedură judiciară 

sau arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii; 

d) săvârşirea altor fapte care aduc atingere onoarei, probităţii profesionale sau bunelor 

moravuri; 

e) încălcarea repetată a obligaţiilor sale prevăzute de lege.  

 

 Din prevederile legislaţiilor naţionale analizate în prezentul studiu, observăm că pentru 

examinarea abaterilor disciplinare ale mediatorilor se constituie comisii disciplinare.  

 În Republica Moldova, asemenea atribuţii sunt delegate Consiliului de mediere. Totuşi, atât 

Legea Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, cât şi Regulamentul Consiliului de Mediere 

nu prevăd obligaţia de confidenţialitate în sarcina membrilor Consiliului de mediere, care au acces la 

informaţia prezentată în cadrul controlului efectuat sau în cadrul procedurii disciplinare. 

 

Sancţiunea disciplinară se aplică într-un anumit termen de la data constatării abaterii, în 

Republica Moldova – în cel mult o lună. Totuşi, sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după 

expirarea a 6 luni din ziua comiterii abaterii disciplinare.În România, cercetarea abaterii se 

efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării sesizării, de către o comisie de 

disciplină alcătuită dintr-un membru al Consiliului de mediere şi 2 reprezentanţi ai mediatorilor, 

desemnaţi prin tragere la sorţi din Tabloul mediatorilor iardosarul de cercetare cu propunere de 

sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare se înaintează Consiliului de mediere, care 
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hotărăşte, în termen de 30 de zile, cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului. După cum 

observăm, termenul de aplicare a sancţiunii este mult mai mare. 

 

Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă care va fi luată în 

considerare la aplicarea sancţiunii.  

În Republica Moldova , sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din 

ziua comiterii abaterii disciplinare.  

 

Legea Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007 şi Regulamentul Consiliului de 

mediere nu prevăd publicarea sancţiunilor disciplinare care au fost aplicate mediatorilor. 

Considerăm, că este necesar să fie publicate care reguli au fost încălcate şi sancţiunile disciplinare, 

care au fost aplicate mediatorilor, dar în strictă conformitate cu respectarea principiului 

confidenţialităţii. Anexăm la prezentul studiu, mostre de sancţiuni care au fost aplicate mediatorilor 

autorizaţi pe lângă Curtea Supremă a Statului Florida. 

 

Din prevederile legislaţiilor naţionale analizate în prezentul studiu, observăm, că mediatorului 

atestat i se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:  

1) impunerea costurilor procesului de mediere; 

2) avertisment verbal; 

3) observaţie scrisă; 

4) formare profesională suplimentară; 

5) amendă; 

6) restricţia unor tipuri de cazuri care pot fi mediate în viitor; 

7) suspendarea exercitării activităţii de mediator pe o durată de până la un an sau de până la 6 

luni; 

8) încetarea calităţii de mediator. 

 

Regulamentul Consiliului de mediere, pct.39, reglementează şi reabilitarea disciplinară a 

mediatorului. Astfel, mediatorul sancţionat se consideră ca fiind nesancţionat după expirarea 

termenului de un an de la aplicarea sancţiunii disciplinare, dacă în acest termen mediatorul nu a fost 

supus unei noi sancţiuni disciplinare. 
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Propuneri de lege ferenda: 

 

 Propunem completarea art.19, alin.1 al Legii Republicii Moldova nr.134-

XVI din 14.06.2007, cu o nouă literă, cu următorul cuprins: 

„(f)refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de 

lege”. 

 

 Propunem completarea art.19, alin.2 al Legii Republicii Moldova nr.134-

XVI din 14.06.2007, cu litera (e) şi litera (f), cu următorul cuprins: 

 „(e) amendă de la 500 lei la 2000 lei. Limitele amenzii se actualizează periodic de către 

Consiliul de mediere, în funcţie de rata inflaţiei ;  

 (f) formare profesională suplimentară”. 

 

 Propunem includerea unui nou articol 19
1 

cu următorul conţinut:  

 „Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute la 19 alin. (2) lit. e), rămasă definitivă potrivit 

legii, constituie titlu executoriu. Neachitarea acestei amenzi în termen de 30 de zile de la data 

rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare, atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator, 

până la achitarea sumei”. 

 

  Propunem ca pct.28 al Regulamentului Consiliului de Mediere să fie expus în 

următoarea redacţie: 

 „28.Sesizarea se va face în scris sub sancţiunea nulităţii şi va fi semnată de către autorul 

sesizării. Sesizarea cuprinde: numele, domiciliul sau reşedinţa părţii, abaterea pretinsă săvârşită de 

către mediator”.  
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IZVOARE UTILIZATE: 

 

1. Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. 

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

anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială. 

3. Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 
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