NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Registrul de stat al mediatorilor
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 art. 14 alin. (1) din legea menționată, Structura și modalitatea de ținere a
Registrului de stat al mediatorilor se stabilesc de Guvern. Astfel, prezentul proiect de Hotărîre a
Guvernului 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
Conform art. 16, alin. (1) din Legea nr. 71 din 22 martie 2007 cu privire la registre,
registrele de stat de bază şi cele departamentale se instituie de Guvern sau de o altă autoritate
publică abilitată prin lege, cu adoptarea deciziei de instituire a registrului. Astfel, reieșind din
faptul că Consiliul de mediere nu face parte din autoritățile publice, acesta nu poate avea statut
de posesor al Registrului de stat al mediatorilor. În consecință, Ministerul Justiției, fiind
autoritate publică centrală de specialitate, va avea statut de posesor al registrului, fapt menționat
expres și în art.14 din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015.
Conform prevederilor art. 13, alin. (1) din Legea cu privire la Registre, Registrator poate fi
persoana fizică sau juridică căreia posesorii registrelor de stat i-au delegat atribuţiile
respective. Drept urmare, Consiliul de Mediere întrunește condițiile stabilite de lege pentru a
avea calitate de registrator.
Conform art. 12, alin. (1) din Legea cu privire la Registre, Deţinători ai registrelor de stat
pot fi centrele informaţionale cărora posesorii registrelor de stat le-au delegat atribuţiile
corespunzătoare. Astfel, avînd în vedere faptul că în subordinea Ministerului Justiției
funcționează Centrul de informații juridice, care a fost creat în scopul perfecţionării şi
dezvoltării sistemului unic de informare juridică, precum şi al coordonării activităţii
Ministerului Justiţiei în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, considerăm
oportun ca anume acesta să aibă calitatea de deținător al Registrului de stat al mediatorilor.
Drept urmare, statutul entităților implicate în lucrul cu registrul respectiv a fost determinat
după cum urmează:
a) proprietarul Registrului este statul;
b) posesorul al Registrului este Ministerul Justiției;
c) deținătorul Registrului este Centrul de informații juridice;
d) registratorul Registrului este Consiliul de mediere;
e) furnizorii Registrului sunt mediatorii;
f) destinatarul Registrului este orice persoană fizică sau juridică care primește și utilizează
datele din Registru.
Astfel, Centrul de informații juridice va asigura suportul tehnic pentru funcționarea
Registrului în format electronic, Consiliul de Mediere se va ocupa de introducerea nemijlocită a
informației în Registru, iar Ministerul Justiției va coordona și verifica activitatea acestora.
Cu referire la structura Registrului, menționăm că proiectul prevede expres lista informației
care va fi inclusă în acesta, precum și informația care va fi vizualizată de utilizatori. Astfel,
utilizatorii nu vor avea acces la codul de identificare al mediatorului, prevedere necesară pentru
asigurarea respectării prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. De
asemenea, accesul la Registru pentru autoritățile publice se va efectua în baza unui acord de
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schimb informațional, încheiat cu Ministerul Justiției.
Pentru operativitatea efectuării înregistrărilor, proiectul prevede că completarea și
actualizarea Registrului se va efectua în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea de către
Consiliul de mediere a solicitării respective.
Suplimentar celor menționate, proiectul reglementează modul de restabilire a Registrului și
de control asupra ținerii acestuia. De asemenea, este prevăzută răspunderea pentru persoanele
vinovate de încălcarea modului de ținere a registrului.
Fundamentarea economico-financiară
Punctul 2 din proiectul Hotărîrii de Guvern prevede că pînă la crearea condițiilor necesare
pentru ținerea Registrului persoanelor autorizate (acest registru va fi în format electronic și va
include toate profesiile liberale – notari, avocați, mediatori, experți judiciari, executori
judecătorești, administratori autorizați, interpreți și traducători), Registrul de stat al mediatorilor
va fi ținut în formă manuală, cu includerea în el a datelor prevăzute pentru ținerea registrului în
formă electronică.
Astfel, ținerea Registrului de stat al mediatorilor în formă manuală va implica doar
cheltuieli ce țin de asigurarea cu birotica necesară pentru ținerea registrului respectiv, cheltuieli
care vor fi acoperite din contul mijloacelor financiare alocate anual Consiliului de Mediere.
Cheltuielile determinate de crearea și întreținerea Registrului de stat al persoanelor
autorizate vor fi evaluate și prezentate la momentul promovării proiectului corespunzător de
hotărîre de Guvern.
Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare.
În vederea asigurării creării și funcționării în format electronic atît a Registrului de stat al
mediatorilor, cît și a registrelor de evidență a altor profesii liberale, Ministerul Justiției urmează
în 6 luni de la publicarea proiectului să creeze, testeze și implementeze Sistemului informațional
automatizat destinat ținerii registrului persoanelor autorizate.
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