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Sinteza obiecțiilor și propunerilor  

la proiectul Legii cu privire la mediere 

(în baza avizelor prezentate) 

 

Instituția Nr. Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

1. Propunem ca articolul 18 să fie denumit Plata pentru serviciul 

de mediere", deoarece articolul dat conţine norme ce nu ţin de 

remunerare, cum ar fi-alte cheltuieli legate de procesul de mediere. 

Se acceptă parțial. 

Utilizarea noțiunii de „serviciu” în denumirea 

articolului ar putea crea confuzia că activitatea de mediator 

este o activitate de prestări servicii, adică activitate de 

întreprinzător. Pentru evitarea unei asemenea confuzii, 

titlul articolului 18 a fost redactat după cum urmează: 

 „Articolul 18. Plata pentru activitatea de mediere” 

2. La art. 19, alin.(5), propunem de expus în următoarea redacţie 

(a se vedea art.209 din Codul muncii): 

"Sancţiunea disciplinară se aplică prin hotărîrea Consiliului de 

Mediere. Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după 

constatarea abaterii disciplinare dar nu mai tîrziu de o lună din 

ziua constatării ei. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată 

după expirarea a 6 luni din ziua comiterii abaterii disciplinare. 

Hotărîrea Consiliului privind aplicarea sancţiunilor disciplinare 

poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ". 

 

Sancţiunea disciplinară se aplică prin hotărîrea Consiliului de 

Mediere, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, 

dar nu mai tîrziu de 6 luni de la data constatării acesteia. 

Nu se acceptă. 

Cu referire la excluderea de către autorii avizului a 

prevederii referitoare la aplicarea sancțiunii disciplinare în 

baza unei hotărîri definitive a unei instanţe judecătoreşti 

naţionale sau internaţionale,  considerăm excluderea 

acesteia drept una neargumentată. Reglementarea expresă a 

faptului că sancțiunea disciplinară se aplică în baza unei 

hotărîri definitive, fie a instanței naționale, fie a unei 

instanțe internaționale, constituie o garanție a respectării 

dreptului la un proces disciplinar echitabil.  

De asemenea, nu putem fi de acord cu termenele de o 

lună și 6 luni, propuse în locul termenelor corespunzătoare 

de 6 luni și un an din proiect, deoarece reducerea 

termenelor în acest mod va constitui un impediment pentru 

tragerea la răspundere disciplinară a mediatorilor și va duce 

la reducerea efectelor preventive și educative ale 

sancțiunilor disciplinare. Or, scopul aplicării unei sancțiuni 

disciplinare este de a asigura respectarea de către toți 

mediatorii a regulilor de comportament și principiilor 

specifice acestei profesii liberale. 

Avînd în vedere toate etapele care urmează a fi parcurse 
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pentru a examina dosarul disciplinar al mediatorului și 

pentru a emite hotărîrea corespunzătoare a Consiliului de 

Mediere, precum și frecvența convocării Consiliului, 

considerăm că nu este oportună modificarea termenelor de 

la art. 19, alin. (5). 

3. Art.29 propunem de exclus, deoarece: 

- Codul muncii nu operează cu noţiunea de "mediere" şi nu 

prevede posibilitatea soluţionării litigiilor individuale de muncă şi 

a conflictelor colective de muncă prin intermediul medierii; 

- sub egida Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova 

a fost instituit şi activează un Grup de lucru tripartit (în 

componenţa acestuia sînt incluşi reprezentanţi ai Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ai Confederaţiei Naţionale 

a Patronatului din Republica Moldova şi ai Confederaţiei 

Naţionale a Sindicatelor din Moldova) care lucrează asupra 

proiectului de Lege privind soluţionarea conflictelor colective de 

muncă prin mediere şi arbitraj. 

Nu se acceptă. 

Referitor la prevederile Codului muncii, menționăm 

că, actualmente, acesta reglementează la art. 29, alin. (2) 

modul de retribuire a mediatorilor care participă la 

negocierile colective. De asemenea, atragem atenția asupra 

faptului că, odată ce noțiunea de „mediere” este 

reglementată în Legea cu privire la mediere, dublarea 

acestei noțiuni în Codul muncii nu este necesară. 

Drept urmare, nu susținem poziția că Codul muncii nu 

operează cu noțiunea de ”mediere”. Cu referire la alte 

prevederi ale Codului muncii, reiterăm faptul că acesta va 

fi modificat și completat la etapa aducerii în concordanță a 

cadrului normativ conex cu prezentul proiect de lege. 

În partea ce se referă la elaborarea sub egida 

Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova a 

proiectului Legii privind soluţionarea conflictelor colective 

de muncă prin mediere şi arbitraj, remarcăm că acesta nu 

poate veni în contradicție cu legea-cadru din domeniu – 

Legea cu privire la mediere. Astfel, proiectul legii la 

elaborarea căruia în prezent lucrează Confederaţia 

Naţională a Sindicatelor din Moldova, de asemenea, va 

constitui cadru normativ conex atît pentru prezentul proiect 

de lege, cît și pentru modificările ce urmează a fi operate în 

Codul muncii. 

Ministerul 

Economiei 

4. 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 
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de mediere nu este unul rigid, ca procesul de judecată, ci 

poate fi adaptat și modificat de către părți, de comun acord, 

în dependență de circumstanțe. 

Nu considerăm necesar precizarea la nivel de lege a 

sensului unor noțiuni elementare și atotcunoscute. 

5. La art.12 alin.(2) proiectul de lege prevede achitarea 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. 

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 cheltuielilor şi 

consumurilor. 

Deficienţele sus relatate, astfel urmează a fi luate în stricta 

consideraţie la definitivarea proiectului Legii în cauză. 

Concomitent, cu referire la acelaşi articol din proiectul Legii, 

se apreciază drept nejustificată inițiativa achitării plăților pentru 

eliberarea atestatului de mediator - în contul Ministerului Justiţiei. 

Astfel, se evidenţiază necesitatea 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. 

Se acceptă parțial. 

Deja este constituită o practică de a elibera 

licențele/atestatele/autorizațiile 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.  

În partea ce ține de costul eliberării atestatului de 

mediator, menționăm că cuantumul acestuia este 

determinat de costul achiziționării serviciilor tipografice 

pentru tipărirea atestatelor respective. Drept urmare, 

menționăm că costul este identic pentru tipărirea 

atestatelor/licențelor/autorizațiilor pentru reprezentanții 

tuturor profesiilor liberale, conexe sistemului justiției 

(avocați, notari, executori judecătorești, interpreți și 

traducători).   

 

6. La art.42 alin.(6) al proiectului Legii. In final urmează de 

incorporate cuvintele „din data intrări în vigoare a prezentei 

Legi". 

Nu se acceptă 

Menționăm că, conform tehnicii legislative, data la 

care se abrogă un act normativ se indică expres doar dacă 

aceasta diferă de data intrării în vigoare a legii prin care se 

efectuează abrogarea. În cazul dat, abrogarea Legii nr. 134-

XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere va avea loc din 

data intrării în vigoare a noii Legi cu privire la mediere.  
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Astfel, completarea propusă nu modifică efectul 

juridic al art. 42 alin (6) și nu este oportună. 

 De asemenea reliefam, 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. 

In cele din urmă enunţăm că întru consolidarea relaţiilor de 

cooperare a autorităţilor publice cu societatea civilă precum şi 

asigurarea transparenţei în procesul decizional, conform 

prevederilor alin.(l) art.9 Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 

„Privind transparenţa în procesul decizional", proiectul necesită a 

fi coordonat cu reprezentanţii societăţii civile. In acest context 

propunem coordonarea proiectului, în mod special, cu Camera de 

Comerţ şi Industrie şi alte instituţii interesate pe lîngă care sunt 

instituite arbitraje, centre de mediere, etc. 

Nu se acceptă. 

În contextul propunerii prezentate, atragem atenția 

asupra faptului că proiectul a fost de două ori supus 

procedurii de avizare. Concomitent, pe marginea 

proiectului de lege au fost deja organizate 3 consultări 

publice și o masă rotundă. Pentru detalii a se vedea rubrica 

„Avizarea și consultarea publică a proiectului” din Nota 

informativă. Astfel, toate părțile interesate au avut suficient 

timp la dispoziție pentru a se expune asupra acestui proiect. 

De asemenea, informăm asupra faptului că proiectul 

de lege a fost supus și expertizei anticorupție, fiind remis 

Centrului Național Anticorupție prin scrisoarea nr. 03/6088 

din 17.06.2014. Raportul anticorupție a fost inclus în 

dosarul de însoțire a proiectului de lege și remis 

Guvernului. 

Reieșind din faptul că proiectul de lege a fost restituit 

prin indicația Guvernului nr. 1516-69 din 02.03.2015 

pentru „reconfirmarea corespunzătoare a avizelor de către 

noii conducători ai autorităților interesate”, organizarea 

repetată a consultărilor publice pe marginea proiectului nu 

este oportună. 

 

 

 

 

Ministru                                                               Vladimir GROSU 


