NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind
înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere
Condiţiile ce au condiționat elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere, Tabelul
mediatorilor a fost substituit cu Registrul de stat al mediatorilor. Acest fapt a devenit strict
necesar pentru a asigura corespunderea gestionării informației despre mediatori, deținută
actualmente de către Consiliul de Mediere, cu cerințele stabilite la nivel de lege pentru registrele
de stat.
Conform prevederilor legii menționate, Ministerul Justiției trebuie să elaboreze și aprobe
regulamentul cu privind înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere. Astfel, prezentul
proiect de Ordin reprezintă unul din actele normative ce formează cadrul normativ conex Legii
nr. 137 din 3 iulie 2015.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Regulamentul a fost structurat în 5 capitole: dispozițiile generale, biroul de mediere,
organizația de mediere, procedura de înregistrare, modificarea datelor organizației sau biroului
de mediere și radierea acestora din Registrul de stat al mediatorilor
Pentru înregistrarea biroului de mediere se va depune o cerere la Consiliul de mediere.
Cererea va fi examinată conform procedurii stabilite în cap. IV din Regulament.
Menționăm că, conform art. 15, alin. (5) din Legea cu privire la mediere, avocaţii şi notarii
care au dobîndit calitatea de mediator pot desfăşura activitatea de mediator fără constituirea
unui birou de mediere și fără includerea lor în lista mediatorilor ţinută de o organizaţie de
mediere. Astfel, avocații și notarii, care în paralel sînt și mediatori, nu sînt obligați pe lîngă
birourile pe care le dețin să mai înregistreze și un birou de mediere.
În acest context, proiectul Regulamentului prevede că notarii și avocații respectivi vor
prezenta Consiliului informația cu privire la sediul și datele de contact ale acestora.
Pentru înregistrarea organizației de mediere, inițial, solicitantul va depune o cerere la
Consiliul de mediere privind eliberarea avizului pentru înregistrarea organizației. Avizul
respectiv se va prezenta împreună cu alte acte Ministerului Justiției pentru înregistrarea
organizației în Registrul organizațiilor necomerciale. Consiliul de mediere, în cel mult 3 zile de
la înregistrarea Organizației în Registrul organizațiilor necomerciale, va efectua înregistrarea
corespunzătoare a acesteia în Registrul de stat al mediatorilor. După această înregistrare,
Consiliul va elibera fondatorilor organizației certificatul de înregistrare.
Drept urmare, organizația de mediere va deține 2 certificate de înregistrare: unul privind
înregistrarea în Registrul organizațiilor necomerciale și altul privind înregistrarea în Registrul de
stat al mediatorilor.
Legea cu privire la mediere dă posibilitate nu doar de a crea o organizație de mediere „de la
zero”, ci și de obținere a statutului de organizație de mediere de către o organizație necomercială
deja existentă. Astfel, dacă o organizație necomercială deja înregistrată în Registrul de stat al
organizațiilor necomerciale dorește să devină și organizație de mediere, atunci pentru
înregistrarea de către Ministerul Justiției a modificărilor la statutul acesteia, aceasta va prezenta
avizul Consiliului de mediere.
De asemenea, avînd în vedere faptul că pînă la intrarea în vigoare a Legii cu privire la
mediere, în Republica Moldova deja existau cîteva persoane juridice care, în esență corespund
criteriilor stabilite pentru organizațiile de mediere (lista arbitrilor și mediatorilor a Curții de
Arbitraj Comercial Internațional de pe lîngă Camera de Comerț și Industrie; Comisia de mediere
din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; mediatorii specializați în litigiile
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penale cu implicarea minorilor, din cadrul Institutului de Reforme Penale ș.a.), se propune ca
pentru înregistrarea acestora în calitate de organizații de mediere să se solicite Consiliului
eliberarea avizului și efectuarea înscrierii corespunzătoare în Registrul de stat al mediatorilor.
Pentru radierea sediului biroului de mediere din Registrul de stat al mediatorilor,
solicitantul anexează la cerere decizia mediatorului sau a mediatorilor asociați de radiere a
biroului.
Încetarea activității organizației de mediere poate avea loc conform temeiurilor stabilite
la art. 16 alin. (8) din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere și conform
prevederilor stabilite de Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești.
De asemenea, Regulamentul reglementează și modul de radiere a persoanei juridice care,
pe lîngă activitatea sa de bază a fost înregistrată ca organizație de mediere.
Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare suplimentare de la
bugetul de stat. Efectuarea tuturor înregistrărilor se va efectua din contul mijloacelor financiare
alocate anual pentru funcționarea Consiliului de mediere.
Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare.
Aprobarea prezentului Regulament nu implică modificarea cadrului normativ conex.
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