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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
 
 

 
Fenomenul criminalităţii a creat, de-a lungul timpului, multe subiecte de 

dispute ştiinţifice în domeniu. Aflat într-o permanentă schimbare, ancorat la 
dezvoltarea societăţii, acum în era globalizării, incită la noi forme de abordare 
a tematicii efervescente generate de acesta. Abordarea exhaustivă aleasă de 
autor este o abordare prin prisma teoriei sistemice (fundamentată pe 
principiile: de la general la particular, de la complex spre suplu, flexibil, util). 
Autorul a reuşit, prin cercetarea ştiinţifică întreprinsă, să aducă azi în faţa 
noastră o monografie excepţională, răspunzând la întrebările ce?, şi respectiv 
cum?, care l-au mobilizat în demersul realizat. 

Cercetarea domeniului este o întreprindere curajoasă, presupunând o 
stăpânire sigură a mijloacelor de cercetare din varii domenii (drept, economic, 
sociologie, psihologie). Metodele şi tehnicile utilizate trebuie să permită 
disecarea analitică, din perspectiva juridică şi psihologică a fenomenului 
criminalităţii, pentru a putea realiza în final fundamentul justificativ al propunerii 
unui sistem, chiar al medierii în materie penală. 

 Cartea abordează un subiect care se înscrie, prin importanţa sa 
teoretică şi mai ales prin implicaţiile sale, în cadrul temelor prioritare ale 
cercetărilor în domeniu; în acest sens, medierii i se acordă o atenţie din ce în 
ce mai mare. Din acest punct de vedere, cartea aduce contribuţii originale, 
ceea ce duce la îmbogăţirea literaturii de specialitate şi la găsirea unor soluţii 
practice, în direcţia identificării de noi posibilităţii de soluţionare a unor 
probleme altfel decât pe cale penală. 

Alegerea metodologiei cercetării a fost determinată de caracterul 
multiaspectual al subiectului investigat, fiind folosite metoda logică (analiza şi 
sinteza), metoda istorică şi sistematică, metoda comparativă, respectiv a 
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cercetării documentelor, iar expunerea şi evidenţerea ideilor de bază a fost 
completată cu exemple din practica în domeniu.  

În privinţa modului de tratare a problematicii, analiza lucrării dovedeşte 
faptul că autorul stăpâneşte metodologia cercetării ştiinţifice. 

Un demers temeinic în domeniu nu putea fi conceput fără etapa 
„clasică” pentru oricare cercetare ştiinţifică, a precizărilor conceptuale  
(la începutul fiecărui capitol). Autorul a parcurs metodic, într-un efort 
documentar admirabil, bibliografia vastă la care a avut acces, realizând o 
riguroasă delimitare a conceptelor pe baza cărora şi-a construit definiţiile 
operaţionale. Cum era firesc în iniţierea demersului său, autorul, a definit 
conceptele şi terminologia pe care a folosit-o în cercetarea realizată, arătând 
delimitările conceptuale ale noţiunilor. 

Fără precizarea unor termeni, ipotezele lucrării ar fi devenit invalidabile, 
celor „de lucru” trebuind să li se adauge mult prea multe ipoteze de rezervă, 
ipoteze susceptibile de a bloca finalitatea cercetării, radiografia exactă a 
expresiilor actuale ale domeniului cercetat şi, implicit, valabilitatea concluziilor. 

Se remarcă şi construcţia arhitecturală a lucrării, maniera de 
prezentare, de analiză, de interpretare a medierii. 

Noutatea, originalitatea ştiinţifică şi semnificaţia teoretică constau în 
realizarea unor analize privind medierea, care au condus în principal în 
elaborarea şi recomandarea soluţiilor teoretice şi practice în vederea 
perfecţionării actualului cadru de combatere a criminalităţii în România. 

Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din substanţa ei conceptuală, fiind 
o contribuţie la dezvoltarea aspectelor teoretice, dar mai ales practice, 
implementarea rezultatelor având chiar şi o orientare didactică, iar unele 
propuneri sunt direcţionate în scopul îmbunătăţirii sistemului de prevenire şi 
combaterea a criminalităţii transfrontaliere. 

Autorul nu s-a limitat la concluzii cu caracter pur constatativ, ci a 
formulat propuneri privitoare la tema supusă analizei printr-o accentuată notă 
de originalitate. 

 
 

         Prof. univ. dr. ŢICAL GEORGE - MARIUS
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INTRODUCERE 

 
 
 
 

Societatea umană a cunoscut, cunoaşte şi va cunoaşte, de-a lungul 

evoluţiei şi dezvoltării acesteia, stări tensionale şi conflictuale între membrii săi 

din motive diverse, însă dintotdeauna s-au căutat soluţii apte ca acestea să fie 

dezamorsate, indiferent de cauzele şi motivele care le-au generat.  

Istoria omenirii evidenţiază evoluţia, în timp şi spaţiu, a metodelor de 

soluţionare a conflictelor. Treptat au apărut şi s-au dezvoltat, pe lângă 

metodele tradiţionale de rezolvare a conflictelor, instituţii statale menite să 

înfăptuiască actul de justiţie prin metode specifice.  

În prezent, asistăm la o îmbinare între metodele proprii instituţiilor 

statale având competenţe în înfăptuirea actului de justiţie şi instituţia cunoscută 

sub numele de mediere. În acest context, se poate aprecia că soluţionarea 

conflictelor prin metodele alternative actului clasic de justiţie devine din ce în 

ce mai atractivă şi căutată în România, datorită nu atât aspectului pecuniar 

avantajos, cât mai ales celerităţii rezolvării cauzelor. Justiţiabilul are, prin 

apariţia Legii nr. 192/2006, posibilitatea de a alege să-şi soluţioneze conflictul 

apelând la mediatorii autorizaţi, nerenunţând însă la opţiunea parcurgerii 

drumului uneori prea lung şi costisitor, al instanţelor de judecată. 

Avantajele pe care le oferă folosirea metodei medierii în soluţionarea 

conflictelor din penal fac ca implementarea ei în înfăptuirea actului de justiţie în 

România să fie de o stringentă actualitate. Totuşi, multitudinea aspectelor 

juridice, financiare, psihosociale, şi mai ales cele privind durata soluţionării 

conflictului prin justiţie, ca şi apariţia „instituţiei mediatorului” fac ca medierea, 

în calitate de alternativă pentru modernizarea sistemului judiciar românesc, să 

fie una deosebit de complexă. De aici, necesitatea descifrării semnificaţiei şi 

sensului ei nu doar pentru un cerc restrâns de specialişti, ci pentru persoanele 

care ar putea deveni beneficiarii acestei metode.  
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Literatura de specialitate din ţara noastră este la început de drum, atât 

prin numărul de lucrări publicate, cât şi prin paleta problemelor abordate. 

Astfel, s-a scris despre modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor, 

despre standarde şi proceduri folosite în mediere, despre rolul şi efectele 

medierii în disputa custodiei minorilor. După câte cunoaştem noi, 

implementarea metodei medierii în soluţionarea unor conflicte de natură 

penală se cere aprofundată, argumentată şi cercetată cu metode ştiinţifice 

pentru a desprinde cele mai bune modalităţi de optimizare a procedurilor de 

aplicare a sa şi de formare a specialiştilor din diferitele instituţii cu competenţe 

în penal, precum şi a mediatorilor.  

În literatura de specialitate străină problematica medierii pare a fi mai 

amplu abordată, de foarte mult timp. Astfel, există lucrări despre formarea 

specialiştilor în mediere1, studii asupra aspectelor juridice ale medierii2 şi 

despre noţiunea de mediere3.  

Lucrarea „Medierea unor conflicte de natură penală, alternativă 

pentru modernizarea sistemului judiciar”, va veni mai întâi cu sugestii şi 

propuneri utile celor care vor să apeleze la metoda medierii pentru 

soluţionarea conflictelor şi, apoi, cu argumente pertinente privind rolul medierii 

în modernizarea justiţiei din România. 

Medierea reprezintă o etapă deosebit de importantă în procesul de 

reformă a justiţiei, de degrevare a instanţelor judecătoreşti de un număr 

însemnat de dosare penale, dar şi de creştere a încrederii între oameni. Pentru 

aceasta se vor pune în evidenţă înţelesul unor termeni şi noţiuni folosite în 

procesul de mediere, dar şi avantajele sau dezavantajele medierii pentru 

făptuitor, victimă şi comunitate. 

Prin studiile, cercetările şi analizele de caz care au stat la baza 

elaborării lucrării am avut în vedere următoarele direcţii principale: 

                                                 
1 Jean-Louis Lascoux, Pratique de la médiation, un mode alternatif à la résolution des conflits, édition ESF, 2009, 
Jean-Louis Lascoux, Et tu deviendras médiateur et peut-être philosophe..., édition Médiateurs, 2008.  
2 Béatrice Blohorn-Brenneur, Justice et médiation: Un juge du travail témoigne, édition Le Cherche Midi, 2006, 
Agnès Tavel, Jean-Louis Lascoux, Le code de la médiation, Médiateurs Éditeurs, 2009, Palermo G., (2005), La 
violenza intrafamiliare tra diritto e mediazione, La città del sole, Napoli, (Palermo G. (2009), Prospettive socio-
giuridiche della mediazione penale in Italia. Analisi comparativa con la Spagna, Nuova edizione ampliata ed 
aggiornata, Edizioni Labrys, Marinka Schillings, La médiation et les autres modes alternatifs de résolution des 
litiges inter-entreprises, éditions Chemins de tr@verse: 2010. 
3 Fathi Ben Mrad, Sociologie des pratiques de médiation: Entre principes et compétences, édition 
L'Harmattan, 2002, Michele Guillaume-Hofnung, La médiation, édition Que Sais-Je? PUF, 2005, Philip 
Milburn, La Médiation: Expériences et compétences, édition La découverte, 2002.  
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1. contribuţia la efortul general de cunoaştere şi promovare a medierii, 

în special în materia conflictelor cu caracter penal; 

2. punerea la dispoziţia celor interesaţi a unei baze de date pentru 

continuarea cercetării în domeniu; 

3. asigurarea unor puncte de plecare în aplicarea practică a medierii 

conflictelor de natură penală, în activitatea mediatorilor în general; 

4. contribuţia la reformarea sistemului judiciar român prin propuneri de 

lege ferenda. 

Apreciem că atingerea obiectivelor care înseamnă finalizarea direcţiilor 

de mai sus va conduce la: 

– o mai bună cunoaştere, de către instituţiile statale, persoanele juridice şi 

persoanele fizice a conceptului de mediere şi a avantajelor oferite de aceasta; 

– creşterea ponderii soluţionării conflictelor de natură penală prin 

mediere, în detrimentul soluţionării acestora de către instanţele de judecată; 

– reducerea cheltuielilor statului pentru cercetarea, urmărirea şi 

judecarea unui important volum de cauze penale; 

– realizarea unui consens între părţile aflate în conflict şi implicit 

îmbunătăţirea climatului social-economic. 
 

Demersul nostru ştiinţific îşi propune drept obiective:  

– evidenţierea evoluţiei metodei medierii în timp şi spaţiu;  

– identificarea procedurilor de înfăptuire a metodei medierii în penal; 

– prezentarea principalelor infracţiuni ce se pot soluţiona prin metoda 

medierii;  

– identificarea modalităţilor de formare a specialiştilor din instituţiile statului 

cu competenţe în derularea actului de justiţie şi a celor de formare a mediatorilor;  

– prezentarea rolului instituţiilor statului, a organizaţiilor societăţii civile 

şi a mass-media în promovarea metodei medierii în soluţionarea conflictelor;  

– demonstrarea că medierea este o metodă alternativă de soluţionare a 

conflictelor în penal şi o modalitate de modernizare a justiţiei.  

În culegerea, prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor de cercetare 

ştiinţifică necesare elaborării prezentei lucrări am folosit metodologia 

investigaţiei ştiinţifice. Ca metode de culegere, procesare şi analiză a datelor 

despre problematica abordată am folosit: analiza documentară, ancheta 
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sociologică, interpretarea datelor statistice, tehnica analizei conţinutului şi 

tehnica chestionarului. De asemenea, am realizat o anchetă de opinie, folosind 

în acest scop un chestionar pe care l-am aplicat pe un eşantion reprezentativ. 

Rezultatele acestei investigaţii sunt prezentate în capitolul 5.     

Am reţinut ca interesantă, în documentarea efectuată, opinia fostului 

secretar din Ministerul Justiţiei – Katalin Barbara Kibedi, care susţine că statul 

român nu îşi mai permite „luxul pe care şi l-a permis de decenii întregi”, de a plăti 

toate procedurile, fără să ţină cont de soluţiile alternative sistemului judiciar.4 

                                                 
4 Ghid practic de proceduri. Ghid mediere. Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România, în parteneriat 
cu Asociaţia Pro Medierea, 2009. 
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CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MEDIEREA 
UNOR CONFLICTE DE NATURĂ PENALĂ 

 
 

1.1. Sensuri şi semnificaţii ale noţiunii de mediere 
 
Etimologic, termenul „mediere” provine din cuvântul latinesc „mediare”, 

sensul iniţial fiind „a împărţi în două”. În continuare, pentru a înţelege sensurile 
ce se dau în diferite dicţionare şi de către diverşi autori noţiunii de mediere, 
vom prezenta câteva dintre definiţiile acestui termen.  

Astfel, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române: „mediere” înseamnă 
„mijlocire” în timp ce prin „mediator” se înţelege o „...persoană care mijloceşte o 
înţelegere între două părţi (adverse), care face un act de mediaţie, mijlocitor, 
intermediar...”5. De asemenea, sursa citată afirmă că verbul „a media” are şi 
sensul „de a face demersuri oficiale pentru a preveni sau pentru a pune capăt 
ostilităţilor dintre două sau mai multe state, a face un act de mediaţie...”. 

Pe de altă parte, „Medierea mai poartă denumirea de negociere 
asistată, în care o a treia parte, neutră, imparţială şi acceptată de către părţi, 
mediatorul, ajută părţile, în cadrul unei întâlniri directe, să ajungă la o soluţie 
comună, acceptată în beneficiul reciproc. Astfel, medierea face parte din 
metodele care conduc la o soluţie de tip câştig-câştig, soluţie ce aparţine 
părţilor, mediatorul neavând autoritate de decizie în privinţa acesteia, rolul său 
fiind doar de a conduce procesul de mediere”6. 

Potrivit altei surse, termenul „Mediere este un instrument de intervenţie 
pentru rezolvarea unui conflict, o abordare non-adversarială, în care, o a treia parte, 
neutră şi imparţială, asistă părţile pentru rezolvarea disputelor dintre acestea”.7 

Medierea poate fi privită, de asemenea, ca o „reglementare a unui 
diferend fără intervenţia judecătorului. Prin intermediul unui acord între autorul 
infracţiunii şi victimă, ea încearcă să găsească un răspuns reparator la o 
daună materială sau morală.  

Anumite condiţii pot fi adăugate la această reparaţie (de exemplu, să 
urmeze o formare, să efectueze o muncă în interes general)”8 sau este o 

                                                 
5 Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p. 616.  
6 Simona Mina, Modalităţi de gestionare colaborativă a conflictelor în cadrul organizaţiilor, 
http://www.scribd.com/doc/35339257/Comunicare-şi-Mediere. 
7 Vezi: Medierea ca soluţie alternativă de rezolvare a disputelor – Studiu de caz Irlanda de Nord, 
http://www.scritube.com/stiinta/stiinte-politice/Lucrare-de-diploma-la-stiinte 

CAPITOLUL 1 
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„intervenţie într-un standard de negociere, între părţile aflate în conflict, şi 
acceptarea unei părţi terţe, care şi-a delimitat puterea şi nu poate lua nicio 
decizie cu autoritate, dar care asistă părţile implicate în conflict pentru a ajunge 
la o soluţie reciproc acceptabilă a problemelor în litigiu”.9 

Potrivit altei opinii, „medierea este o metodă confidenţială şi privată, 
prin intermediul căreia mediatorii, persoane independente şi cu o pregătire 
specială, ajută părţile să-şi definească mai clar obiectivele, interesele şi le 
îndrumă astfel încât să construiască împreună variante reciproc avantajoase 
de soluţionare a conflictului”.10 

În lucrarea „The Mediation Process”, autorul ei, Christopher W. Moore, 
este de părere că medierea ar putea fi în general definită ca „intervenţia 
acceptată, într-o negociere sau într-un conflict”, a unei a treia părţi, care având 
o autoritate sau putere de decizie restrânsă, asistă părţile implicate să ajungă, 
în mod voluntar, la o reglementare consensuală a obiectului unei dispute. 

Această definiţie pare mai completă întrucât ea face referire explicit la a 
treia parte, respectiv la mediator, care este descris ca fiind un terţ, de regulă, 
persoană care nu este implicată în dispută.  

Mediatorul reprezintă un factor critic în administrarea şi soluţionarea 
conflictului, pentru că are rolul unui element extern, al unui privitor din afară, 
care are astfel posibilitatea de a oferi părţilor perspective noi de a vedea şi de 
a aborda problemele care îi despart, precum şi procedee mai eficiente de 
soluţionare a conflictului. 

Majoritatea autorilor cu experienţă în medierea conflictelor au puncte 
de vedere asemănătoare în privinţa definirii medierii. De altfel, autorii români – 
despre care trebuie remarcat că mulţi se află la început de drum în materia 
medierii – în studiile şi lucrările lor, fac trimitere la autorii occidentali şi la cei 
din S.U.A., unde medierea a fost consacrată ca modalitate de soluţionare a 
conflictelor de multă vreme.  

Alţi autori includ în definiţia lor tehnici de mediere: „Mediatorul este o 
parte terţă neutră care facilitează o soluţie negociată, folosind raţionamentul, 
persuasiunea, controlul informaţiilor, sugestii cu privire la alternative”, iar alţii 
declară că principala caracteristică a mediatorului este orientarea lui spre 

                                                                                                                                  
8 Qu'est-ce que la médiation pénale?, http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/htm_publications/ 
peines_altern/i99007f5.htm, p. 1 
9 Christopher Moore, Procesul de mediere: Strategii practice pentru rezolvarea conflictelor, 2nd ed., (San 
Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996), p. 15. 
10  Vezi: Xenofon Ulianovschi, Marcela Dilion, Vasile Rotaru, Roman Koval şi Diana Popa Manual de 
mediere, publicat în cadrul proiectului „Consolidarea societăţii civile. Sănătatea şi drepturile omului în 
închisorile din Republica Moldova”, Direcţia Editorială a Institutului de Reforme Penale din Republica 
Moldova, Chişinău, 2006, p. 4. 
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rezolvarea unor probleme: „în mediere, confruntarea este înlocuită cu 
abordarea cooperativă, interesele subiacente sunt afirmate în dauna poziţiilor, 
iar dezacordurile sunt depersonalizate”.11 

Pornind de la definiţiile prezentate mai sus, se poate afirma că există 
trei elemente specifice medierii unui conflict, şi anume:  

– existenţa a cel puţin două părţi implicate în conflict;  
– prezenţa între cele două părţi a unei neînţelegeri, a unei dispute, 

adică a unui conflict; 
– existenţa celei de a treia părţi, respectiv un terţ, care mijloceşte, care 

lucrează pentru realizarea consensului, acesta fiind mediatorul. 
La aceste trei elemente, se adaugă, în mod obligatoriu, acceptabilitatea. 

Aceasta exprimă dorinţa părţilor aflate în conflict ca o terţă persoană să intervină 
în disputa lor pentru a-i asista şi conduce spre o soluţie convenabilă reciproc. 
Totuşi, acceptarea intervenţiei persoanei terţe nu înseamnă însă neapărat că 
părţile aflate în dispută sunt dispuse să admită, sau că sunt obligate să facă tot ce 
le spune mediatorul.  

Practic, părţile implicate acceptă prezenţa mediatorului, pur şi simplu, 
fiind dispuse să asculte, fiind libere să ia sau nu în considerare sugestiile lui în 
legătură cu administrarea şi soluţionarea diferendelor lor, adică fără ca ele să 
aibă obligaţia de a respecta vreo dispoziţie a acestuia.  

De fapt, mediatorul nu poate să impună o modalitate de rezolvare a 
conflictului, pentru că el are doar un rol neutru, iar părţile sunt libere să 
opteze fie pentru a-i lua în seamă sfaturile, fie să le respingă. De aici, în 
mod firesc, se poate pune întrebarea: „De ce mai este necesară intervenţia 
terţului?” 

Unul dintre răspunsuri ar fi faptul că prin intervenţia terţului în conflict  
se va putea produce o alterare, o dereglare în mecanismul de funcţionare  
a conflictului, o zdruncinare a dinamicii sociale a relaţiilor conflictuale  
existente, ceea ce este posibil să influenţeze convingerile, credinţa şi/sau 
comportamentul părţilor. În plus, este posibil ca, prin intervenţia lui, mediatorul 
să ofere o şansă dialogului între protagoniştii conflictului, să le furnizeze date şi 
informaţii noi, precum şi proceduri de negociere mai eficiente, care ulterior ar 
putea să conducă la o reglementare a disputei.  

În opinia noastră, medierea trebuie înţeleasă ca un dialog ce se 
desfăşoară cu implicarea unei a treia părţi – mediatorul – cu rolul de a scoate 

                                                 
11 Prof. univ. dr. Neculae Năbârjoiu, Note de curs doctoral, Academia de Poliţie, Medierea conflictelor, 2010. 
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în evidenţă, de a pune în faţa părţilor aflate în conflict, variabile şi dinamici noi 
de interacţiune. 

De fapt, medierea poate fi prezentată ca un proces în care părţile în 
dispută acceptă de comun acord prezenţa mediatorului între ele, acesta având 
fie rolul de sfătuitor, fie de ofertant de recomandări pentru găsirea unei soluţii 
ori de simplu „moderator” al discuţiilor dintre acestea, lăsându-le iniţiativa în 
găsirea căii de rezolvare a situaţiei conflictuale.  

Există diferenţe categorice între mediere, ca metodă de soluţionare a 
unui conflict de natură penală, şi procedura penală oficială. În acest sens, 
„Procedura medierii este principal diferenţiată de procedura penală oficială, ea 
se opune celei mai moderne forme a procedurii, şi anume contradictorialitatea 
…orientată spre opunere şi presupune depersonalizarea părţilor… în timp ce 
medierea presupune realizarea unui dialog constructiv…”.12 

În funcţie de momentul apelării la mediere, distingem trei situaţii: 
a)  procedura de mediere desfăşurată înaintea începerii procesului 

penal care se închide prin împăcarea părţilor, iar persoana vătămată nu mai 
poate sesiza organul de urmărire penală sau instanţa de judecată; 

b)  procedura de mediere declanşată în termenul prevăzut de lege 
pentru introducerea plângerii prealabile, caz în care termenul se suspendă pe 
perioada derulării acesteia. Dacă părţile în conflict nu s-au împăcat, persoana 
vătămată poate introduce plângerea prealabilă în noul termen, care îşi va relua 
cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de 
mediere; 

c)  medierea desfăşurată după începerea procesului penal, caz în care 
urmărirea penală sau, după caz, judecata se suspendă.13 

Teoria soluţionării litigiilor, şi mai ales a managementului acestora 
porneşte de la definirea şi circumscrierea ideii de conflict. Acesta apare ca o 
situaţie în care interesele mai multor persoane se opun în aşa fel încât este 
imposibil ca toate acestea să fie satisfăcute. 

Medierea, ca metodă alternativă de soluţionare a conflictelor, a 
reprezentat una dintre temele importante ale strategiei de reformă în justiţie, 
constituind o prioritate în cadrul „Planului de acţiune pentru implementarea 
Strategiei de reformă a sistemului judiciar”, iar în luna ianuarie 2010 a fost 
înscrisă în Programul de Guvernare ca soluţie pentru reforma sistemului judiciar. 

                                                 
12 Vezi: George Mircea Botescu (coordonator), Justiţia restaurativă şi medierea,  
http://www. scribd.com/doc/55417782/Justitia-Restaurativa-Si-Medierea-97 
13 Av. Camelia Gangu, Tipuri de conflicte ce pot fi mediate, http://revistademediere.ro/index.php 
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În acest context, adoptarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi 
organizarea profesiei de mediator constituie una dintre etapele procesului de 
reducere a volumului de activitate a instanţelor, având drept consecinţă 
degrevarea acestora de multe cauze. Prin adoptarea acestei legi s-a urmărit 
asigurarea, pe de o parte, a soluţionării satisfăcătoare a intereselor părţilor 
implicate în conflict, iar pe de altă parte, creşterea calităţii actului de justiţie. 

Sub aspectul „naturii juridice”, medierea aparţine categoriei modurilor 
alternative de reglementare a litigiilor, regrupând toate tehnicile de 
reglementare amiabilă a conflictelor14.  

Doctrina a subliniat că medierea este un mod de soluţionare a 
conflictelor prin care persoana aleasă de protagonişti le propune acestora un 
proiect de soluţie. Deci, medierea reprezintă un mijloc de comunicare, bazat pe 
schimburi de opinii, date şi informaţii între părţile implicate, pe de o parte, şi pe 
luarea în seamă a părerilor celeilalte persoane, pe de altă parte. Altfel spus, 
dialogul între părţi, generat de către mediator, are scopul de a-i sprijini pe cei 
implicaţi în conflict să ajungă la o soluţie reciproc acceptabilă.  

De aceea, se poate afirma că medierea se defineşte prin principiul 
reapropierii gestionării conflictului de către părţi, ceea ce implică existenţa unui 
minimum de relaţii de încredere între ele şi pune accent pe interesele părţilor, 
nu pe aspectele juridice ale conflictului15, iar procesul de mediere este construit 
în jurul obiectivului creării unui climat de încredere, atât între părţi, cât şi între 
acestea şi mediator. 

Codul de etică şi deontologie profesională al mediatorilor autorizaţi, 
împreună cu normele privind răspunderea disciplinară a acestora, Legea  
nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere constituie 
principalele reguli în conformitate cu care mediatorii îşi desfăşoară activitatea.  

Codul de etică şi deontologie profesională al mediatorilor autorizaţi 
cuprinde ansamblul normelor şi caracteristicilor ce definesc calitatea activităţii 
profesionale, având rolul de a servi ca linie de conduită obligatorie a 
mediatorilor, astfel încât aceştia să desfăşoare o activitate competentă şi 
responsabilă, în conformitate cu etica profesiei. 

Prin urmare, medierea este o modalitate facultativă de soluţionare a 
conflictelor, pe cale amiabilă, părţile fiind asistate de o terţă persoană 

                                                 
14 Vezi: Al. Bevan, Alternative Dispute Resolution, Sweet and Maxwell, Londra, 1992, p. 1 şi urm. 
15 Constantin Asofronie – Ghid pentru medierea în materie penală pentru poliţia judiciară, 
http://mediereagalati.wordpress.com/2010/05/15/ghid-privind-medierea-în-materie-penala-pentru-politia-judiciara/ 
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specializată în mediere, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi 
confidenţialitate16.  

În acelaşi timp, medierea nu este un proces care trebuie să determine 
vinovăţia sau inocenţa părţilor implicate într-un conflict prin intermediul 
mediatorului. Rolul mediatorului este de a susţine părţile în definirea şi 
clarificarea problemelor aflate în dispută, de a facilita procesul de comunicare, 
ajutându-le să înţeleagă sursa neînţelegerilor dintre ele şi, totodată, le oferă 
posibilitatea alegerii unei căi de urmat conformă cu interesele acestora. 

În cadrul procedurii de mediere, este consacrat principiul 
confidenţialităţii, ce face ca discuţiile care au loc în procesul medierii să nu 
poată fi folosite în cadrul altor proceduri, decât dacă părţile sunt de acord. 
Procedându-se astfel se protejează interesul părţilor şi se permite ca acestea 
să poată aduce în discuţie o serie de aspecte care nu ar putea fi evocate în 
cadrul unui proces public, dar care sunt absolut necesare pentru evidenţierea 
motivelor intime ale conflictului. 

Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane 
juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea 
unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe 
această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie 
penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege17.  

În cadrul procesului de mediere discuţiile preliminare constituie o fază 
importantă, deoarece în cursul derulării lor se vor construi primele raporturi de 
încredere între mediator şi părţi. În vederea stabilirii climatului de încredere, 
mediatorul are rolul de a crea un spaţiu propice discuţiei sincere menită să 
faciliteze demararea comunicării între părţi. Pentru a se realiza acest lucru, 
este necesar ca mediatorul să respecte secretul profesional, iar discuţiile 
purtate cu părţile să se desfăşoare sub semnul confidenţialităţii. 

„Medierea, prin elementul de noutate pe care îl prezintă în ţara noastră, 
suscită un viu interes, mai ales în rândul teoreticienilor. Ea reprezintă o 
schimbare fundamentală la nivel de cultură şi de mentalităţii, precum şi un 
progres major al civilizaţiei, prin faptul că permite părţilor să pună stăpânire pe 
propriul destin, atunci când au eşuat în încercarea de a găsi ele însele o 
soluţie. În ultimii ani, medierea a câştigat teren în faţa altor modalităţi de 
rezolvare a conflictelor, iar epoca noastră va fi epoca medierii, negocierii şi a 
deciziei mutual acceptate. Se poate anticipa că rolul lor se va amplifica, date 
                                                 
16 Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, art. 1 alin. (1). 
17 Legea nr. 192/2006, art. 2 alin. (1). 
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fiind interdependenţa crescândă şi potenţialul ridicat de conflict din societăţile 
contemporane”. 

 

1.2. Evoluţia în timp şi spaţiu a medierii  
 
Potrivit istoricilor, primele cazuri de mediere au fost cunoscute în 

comerţul fenician, iar practica medierii s-a dezvoltat în Grecia Antică şi, ulterior, 
în civilizaţia romană unde legea recunoştea medierea. De asemenea, se pare 
că medierea era folosită în Babilon şi în Mesopotamia Antică. 

Justinian este primul împărat roman ce recunoaşte medierea în imperiu, în 
Roma Antică mediatorul fiind cunoscut drept „internuncius”; „medium”; 
„intercessor”; „philantropus”; „interpolator”; „conciliator”; „interlocutor”, „interpres” şi 
în cele din urmă „mediator”. 

Confucius (551-479 î.Hr.) considera că cea mai bună cale de rezolvare 
a disputelor era realizată pe cale amiabilă şi nu prin constrângere. 

Referiri la termenul de mediator sau mijlocitor se regăsesc, de 
asemenea, în Biblie respectiv în versetul Timotei 2:5 „Căci este un singur 
Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor (mediator) între Dumnezeu şi oameni: 
Omul Iisus Hristos”. 

Medierea, în înţelesul ei modern, este atestată documentar din anul 
1680. În acest an, Johann Wolfgang Textor descrie standardele esenţiale ale 
medierii internaţionale, care poate fi considerată prima lucrare de specialitate 
din domeniul medierii.18 

Dezbaterea teoretică a modului în care pot fi abordate şi rezolvate 
consecinţele unei infracţiuni de către cei direct implicaţi în aceasta, anume 
victima şi infractorul, au început să se facă simţite în Europa pe la sfârşitul 
anilor ’60 ai secolului XX. În această perioadă, în diferite ţări europene, au fost 
formulate propuneri concrete de proiecte inovatoare.  

Discuţiile asupra acestor probleme s-au desfăşurat în acelaşi timp, sau 
poate chiar înainte ca primele experimente privind medierea victimă-infractor 
să fie organizate, pe la mijlocul anilor ’70, în Canada şi S.U.A.  

Mai mult de atât, unele dintre primele iniţiative nord-americane au fost 
fără îndoială influenţate de lucrările teoretice ale unor profesori europeni. Din 
aceste motive, nu trebuie privită medierea victimă-infractor, sau justiţia 
restaurativă în ansamblul său, ca fiind ceva importat din lumea anglo-saxonă.  

                                                 
18 Prof. univ. dr. Neculae Năbârjoiu, Note de curs doctoral, Academia de Poliţie, Medierea conflictelor, 2010. 
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Instituţia medierii este cunoscută în S.U.A. de peste 170 de ani19. 
Astfel, în 1838, la iniţiativa preşedintelui Martin Van Buren are loc medierea 
facilitată de guvern în cazul unei greve de amploare, iar ulterior nativii 
americani şi-au format şi dezvoltat propriile proceduri de soluţionare a 
disputelor.  

În prima jumătate a secolului XIX, potrivit sursei anterior citate, 
medierea a devenit populară în statele Florida, Texas şi California.  

În anul 1917, în California, apare Serviciul American de Conciliere în 
cadrul Departamentului Muncii – înfiinţarea acestui serviciu fiind considerată 
actul de naştere al medierii la nivel federal. În 1926, se înfiinţează Consiliul 
Naţional de Mediere. În 1938, pe fondul creşterii economice, au loc 4.231 de 
medieri, iar în 1945 se înregistrează 23.121 de medieri.  

În anul 1947 apare Serviciul Federal de Mediere şi Conciliere, iar în 
anii ’60, pe fondul protestelor împotriva războiului din Vietnam şi a expansiunii 
drepturilor civile, formele de soluţionare alternativă a conflictelor şi, în special 
medierea, cunosc o dezvoltare explozivă.  

Astfel, apare în New York primul Centru pentru Mediere şi 
Soluţionare a Conflictelor, înfiinţat de Fundaţia Ford. În aceeaşi perioadă 
trebuie menţionat Paul Wahrhaftig, un avocat specializat în domeniul 
drepturilor civile, care în 1969 conducea un proiect cu privire la reformele de 
eliberare pe cauţiune a Comitetului de Servicii ale Prietenilor Americani 
(American Friends Service Committee). 

După anul 1972 funcţionează Societatea Profesioniştilor în 
Soluţionarea Conflictului, iar din aceeaşi perioadă Departamentul de Justiţie 
fondează în Kansas City şi Los Angeles programe-pilot de mediere prin care 
se încearcă degrevarea instanţelor de cauzele mărunte.  

„The quakers au o lungă istorie în practicarea medierii, cât şi a 
arbitrajului. Modelul american de mediere a fost în proporţie de 80% munca 
celor de la Quakers. În New City comunitatea evreilor şi-a stabilit un forum de 
mediere. Imigranţii chinezi au stabilit Societatea Chineză de Benevolenţă 
pentru a rezolva disputele prin mediere, dispute legate de viaţă şi de 
comunitate”.20 

Începând cu anul 1980, apare conceptul de ADR (Alternative Dispute 
Resolution), în 1982 se înfiinţează Academia Mediatorilor (de conflicte) de 

                                                 
19 Medierea în S.U.A. – Cultura Medierii, http://medierea.ro/articol20070812.php 
20  Medierea în lume, http://mediatoriasi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid= 
2&2f0bb025d636ee02ca49db0dc2c5d914=eb6ce3f4880a54205d05e6e7fcf4bd3e 
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Familie, iar anii 90 reprezintă perioada de expansiune a medierii, în special şi 

a ADR-ului, în general. Încep să se impună tipuri noi de mediere („Peer 
mediation”, „On-line mediation”), însă ADR este cea mai apreciată formă, 
folosirea acesteia în soluţionarea conflictelor fiind obligatorie în majoritatea 
contractelor.21  

Ca să facem comparaţie, merită să examinăm cum a fost utilizată medierea 
şi în alte ţări. Centrele de Justiţie Comunitară (Community Justice Centers) din 
Australia (New South Wales) sunt bazate pe reguli preluate din S.U.A.  

Ei folosesc mediatori voluntari din diferite medii sociale, respectiv câte 
doi mediatori pentru fiecare sesiune de mediere în care fiecare este plătit cu 
cel puţin 30 de dolari. Cazurile soluţionate provin de la sistemul de justiţie, alte 
servicii legale, alte agenţii, şi cazuri proprii; acordurile rezultate nu sunt întărite 
prin intermediul Curţii de Justiţie, dar dacă nu se ajunge la niciun acord, părţile 
au dreptul de a merge la Curţile de Justiţie.  

Scopurile primare ale celor şase centre rezidă în a fi eficiente la 
soluţionarea unui număr mare de dispute (1824 – 41,4% din 4.404 de dosare 
deschise în 1992/3, 88% din cazuri fiind soluţionate în mai puţin de 30 zile).  

Având la bază suport oficial, finanţare şi câţiva ani de experienţă, era 
logic ca centrele să-şi extindă serviciile, şi ele au început să lucreze asupra 
conferinţelor cu grupuri de familie. 

„Corupţia sistemică şi ineficienţa din cadrul multor sisteme judiciare din 
America Latină... violenţa şi ilegalităţile din aceste ţări au determinat creşterea 
discreditării publice a acestor sisteme şi a guvernelor în general. Eforturi 
viguroase de reformă judiciară au fost esenţiale pentru a face faţă acestor 
probleme complexe şi sunt… dezbătute de academicieni, oficiali 
guvernamentali, organizaţii non-guvernamentale şi grupuri de interes public, 
atât în America Latina, cât şi în afara ei. 

Ideea principală… este că programele de mediere eficientă şi efectivă 
trebuie să fie parte integrantă a oricărei reforme, din două motive. În primul 
rând, medierea ajută părţile să rezolve problema oficialilor corupţi şi reduce 
ineficienţa în sistemul judiciar, iar în al doilea rând, programele de mediere 
dezvoltă mai multe societăţi implicate prin educarea şi schimbarea modurilor 
de comunicare în societate şi metodele de rezolvare a disputelor. 

Programul de democraţie şi guvernare USAID din America Latină şi 
Caraibe (ALC) creşte transparenţa, îmbunătăţeşte buna guvernare şi 
diminuează corupţia din activitatea guvernului.  

                                                 
21  Ibidem. 
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Fără un sistem judiciar onest şi ferm, încrederea investitorilor şi un 
comerţ stabil sunt puse în pericol. Cu ajutorul USAID, ADR în America Latină 
şi Caraibe a dus la o societate civilă mai puternică şi la reducerea corupţiei… 

Pentru a oferi o justiţie de încredere oamenilor în America Latină, 
USAID, împreună cu agenţiile sale partenere, au iniţiat programe de 
soluţionare alternativă a conflictelor, descrise pe scurt mai jos. 

Asociaţia Baroului American (ABA), Consiliul de iniţiativă legală din 
America Latină, Departamentul ABA al soluţionării conflictului şi Casa Libertăţii au 
iniţiat, în luna septembrie 2001, în Mexic, un proiect pentru promovarea medierii.  

Sponsorizat de către USAID Mexic, proiectul a creat un parteneriat 
între state, Districtul Federal din Mexic, Curtea Supremă a Mexicului şi alte 
organizaţii naţionale cheie. Proiectul oferă asistenţă tehnică şi administrativă 
statelor şi organizaţiilor naţionale pentru iniţiativele lor de mediere, prin schimb 
de parteneri şi prin aport de experţi în mediere... 

După un an de activitate, Centrul de Mediere din Oaxaca deschisese 
160 de cazuri... a crescut încrederea între comunitate şi sistemul judiciar... 
este responsabil de preferinţa soluţionării alternative a conflictelor... (măsurând 
în acorduri realizate între părţi), având o rată a succesului de 75-80%. 

În mod asemănător, după un an de activitate, Centrul de mediere de 
pe lângă Curtea din Puebla a deschis 1.684 de dosare, 73% dintre acestea 
au avut parte de un proces de mediere, 10% au fost rezolvate prin simple 
orientări, 17% au fost canalizate spre alte proceduri ale curţii, iar 50% s-au 
adresat medierii, au dus deja la acorduri pozitive sau în curs de mediere. 

În Guatemala un mare segment al populaţiei este băştinaş (43%), 
săraci (75%), şi/sau analfabeţi, deseori fără acces la mijloacele de justiţie 
obişnuite. Aici USAID a pus bazele unor centre de mediere complementare în 
mai mult de 20 de comunităţi băştinaşe, acestea fiind lovite cel mai tare în 
timpul războiului civil de 36 de ani.  

Centrele de mediere oferă servicii fără precedent comunităţilor indigene şi 
au devenit un mecanism acceptabil în soluţionarea neoficială a conflictelor, 
incluzând aplicarea principiilor Legii Mayaşe, când părţile în conflict sunt de acord. 
USAID a sprijinit, de asemenea, instituţia guvernamentală de soluţionare a 
conflictului referitor la pământ, care a rezolvat peste 600 de conflicte legate de 
proprietate în 2002. Aceasta include şi conflictul de lungă durată Los Cimientos.  

Sprijinul USAID a dus la creşterea numărului de judecători şi la 
repartizarea lor geografică, îmbunătăţind astfel accesul la justiţie. 

O evaluare recentă condusă de o firmă independentă a apreciat că 
este important să nu se confunde Legea Mayaşă cu ADR. USAID va încerca 
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să nu uite această diferenţă atunci când va sprijini sistemul judiciar, astfel încât 
Legea Mayaşă să poată fi respectată şi dezvoltată în conformitate cu legile 
naţionale şi internaţionale, în special convenţia ILO (No. 169), în ceea ce 
priveşte popoarele indigene şi triburile în ţările independente. 

Pentru Salvador, regula legilor USAID a fost catalizator pentru 
reformele majore ale proceselor judiciare. Metodele ADR au sporit accesul la 
justiţie, au oferit o uşurare sistemului de judecată congestionat şi au contribuit 
la cultivarea păcii. Aici USAID s-a concentrat asupra sprijinirii soluţionării 
alternative a conflictelor prin crearea unor centre de mediere bazate pe 
comunitate, lucrând cu municipalităţile şi cu biroul de apărare publică. Aici, în 
2002, centrele de mediere bazate pe comunitate sprijinite de USAID s-au 
ocupat de 1.870 de cazuri... 

În Panama, USAID a oferit asistenţă tehnică curţilor, societăţii civile şi 
autorităţilor judiciare, precum şi organizaţiilor la nivel local. Programul derulat 
prin curtea de justiţie a completat o investiţie a dezvoltării bancare inter-
americane în infrastructură prin oferirea de pregătire specializată pentru a 
conduce centrul de mediere al curţii. Lucrul cu societatea civilă a inclus 
pregătire în mediere şi organizarea centrelor bazate pe comunitate la 
universităţile locale, precum şi într-o corregiduria.  

Aceste centre oferă acces fără precedent la justiţie şi promovează 
folosirea informală a soluţionării conflictelor ca un mecanism acceptabil de a 
rezolva disputele, fără a împiedica funcţionarea curşilor. Astfel, USAID va 
continua să lucreze cu societatea civilă şi la nivel local, pentru a promova 
aplicarea ADR. 

USAID Nicaragua a oferit asistenţă tehnică societăţii civile şi 
organizaţiilor pentru drepturile omului care ajută victimele violenţei domestice 
şi ale altor abuzuri asupra drepturilor omului, prin comisii de pace şi ADR.  

Organizaţia statelor americane prin comisiile de pace s-a concentrat 
pe soluţionarea conflictelor, reconciliere, îmbunătăţirea guvernării locale şi 
extinderea infrastructurii legale în municipalităţile care au fost afectate cel mai 
violent de războiul civil care a durat o decadă.  

Comisiile de pace împreună cu serviciile de ajutorare catolică (CRS), 
ajută la menţinerea a mai mult de 200 de comisii de pace în nordul şi centrul 
ţării. Acestea dau locuitorilor un mod de a rezolva disputele, de a monitoriza 
abuzurile asupra drepturilor omului şi de a exprima preocupările lor către 
autorităţile guvernamentale.  

Multe dintre comisii operează în zone unde nu există prezenţa 

guvernamentală şi servesc drept surogate pentru poliţia şi curtea de justiţie 

care lipsesc... USAID sprijină ADR anexate curţilor pentru a promova eficienţa 
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în rezolvarea cazurilor de ilegalitate şi de a reduce restanţele. În cele din urmă, 

USAID Nicaragua oferă, de asemenea, asistenţa tehnică facultăţilor de drept 

pentru a proiecta curriculumuri care promovează ADR.” . 

În America Latină, atât în cultura indigenă, cât şi în cea hispanică, 

medierea este cunoscută şi se foloseşte în mod curent pentru clarificarea 

anumitor categorii de dispute.  

Multe modele de mediere au fost preluate din cultura hispanică, iar în 

prezent, în ţări ca Argentina sau Brazilia se constată o tendinţă de dezvoltare a 

practicii medierii în domeniul comercial, al muncii şi al familiei.  

În Africa medierea este, de asemenea, bine cunoscută. Aici există 

instituţii şi organizaţii specializate care au ca scop soluţionarea conflictelor 

interpersonale, interetnice, intertribale sau interstatale. În acest sens, poate fi 

amintită All Africa Conference on Principles of Coflict Resolution and 

Reconciliation, precum şi Centrul African de Soluţionare Constructivă a 

Disputelor (ACCORD) din Africa de Sud. 

„Orice persoană care are o dispută poate solicita o adunare informală a 

vecinilor, denumită mott. Un membru respectabil al comunităţii este mediator 

în sensul ajutării părţilor să-şi rezolve conflictele.” 23 

Ca particularitate pentru Nigeria de Nord, se constată că cei implicaţi 

într-un conflict expun cazul din punctul lor de vedere, fără ca informaţiile 

relatate să fie considerate ca fiind irelevante sau excluse; se caută o rezoluţie 

care ar facilita continuarea necesară a relaţiei dintre ei, iar implicarea 

avocaţilor este interzisă.  

În Tanzania, însă, este recunoscută problema inegalităţii dintre 

participanţi; soluţionarea se poate afla în „activismul judiciar sau al 

mediatorilor” în a redresa balanţa. Profesorul Sanders, un avocat care a lucrat 

în domeniul medierii, consideră că mediatorii nu trebuie să pună în pericol 

neutralitatea lor, iar egalitatea ar trebui să fie refăcută prin permiterea unui 

avocat care să reprezinte partea care se află pe o poziţie mai joasă24.  

Zona Asiei s-a dovedit a fi un teren foarte fertil pentru practica medierii. 
De pildă, China are vechime îndelungată în practica medierii pentru 
soluţionarea disputelor interpersonale, ale comunităţii şi ale cauzelor civile, 
                                                 
22 Material elaborat de avocat Michael M. Moritz, Emily Haynes asistent şi respectiv Thomas J. Moyer 
preşedintele completului de judecată de la Curtea Supremă din Ohio, 2000 (traducere). 
23 Istoria medierii, http://www.scribd.com/doc/47529095/Istoria-Medierii 
24 Xenofon Ulianovschi şi alţii, Manual de mediere, Institutul de Reforme Penale – Chişinău, IRP, 2006 (Bons 
Offices). 
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tradiţiile budiste încurajând soluţionarea disputelor mai degrabă prin consens 
decât prin coerciţie. Aici medierea a cunoscut o dezvoltare deosebită în timpul 
dinastiei Qing (1644-1911), sistemul tradiţional de mediere având trei paşi: 
înţelegerea privată anterioară judecăţii, medierea după formularea unei 
plângeri şi procesul oficial propriu-zis de mediere.  

În China există peste un milion de Curţi Populare de Mediere create 
prin Constituţia din 1982, care oferă servicii de mediere primară la nivel de 
cartiere, comune, districte şi regiuni, participarea părţilor fiind voluntară, 
acestea având posibilitatea de a se adresa instanţei dacă medierea eşuează.  

Numărul medierilor anuale din această ţară se ridică la aproximativ şapte 
milioane, practicându-se medierea în materie civilă, judiciară şi administrativă. 

Deşi China are cel mai mare număr de mediatori, cei mai mulţi 

provenind din rândul foştilor lideri locali, care se bucură de un înalt prestigiu, 

medierea practicată aici este mai curând tradiţională decât modernă.25 

Japonia are o istorie îndelungată în folosirea medierii, deţinând 

sisteme bine elaborate privind conduita părţilor în dispută. Acolo există practica 

folosirii unor intermediari care au rolul de a prezenta părţile una alteia, 

mediatori în pregătirea încheierii relaţiilor de afaceri. În Japonia este, de 

asemenea, elaborat un sistem de curţi de mediere, pentru soluţionarea unei 

categorii largi de cauze din domeniul civil şi al familiei.  

„Există o relativă absenţă a avocaţilor în Japonia, probabil tocmai 

datorită istoriei sale bogate referitor la mediere. Şeful comunităţii este cel care 

ajută oamenii să-şi rezolve problemele. 

Există, de asemenea, o serie întreagă de impedimente procedurale în 

ceea ce priveşte judecarea în instanţă, fapt ce contribuie la aplecarea către 

procedurile informale ale medierii. Astăzi, medierea este parte a culturii 

afacerilor, a culturii de bussines, unde mediatorii sunt cei care deschid drumul 

către relaţii de afaceri liniştite (shokai-sha şi chukai-sha)”.26 

În cadrul preocupărilor de studiere a tradiţiilor şi preocupărilor, în 

materie de mediere, nu trebuie omisă cultura islamică ce „are o poziţie 

puternică cu privire la mediere şi conciliere, ca fiind modalităţile preferate aşa 

cum sunt ele utilizate de către quadis specializaţi în păstrarea armoniei 

sociale prin ajungerea la o soluţie în caz de dispută”.27 

                                                 
25 Ibidem.  
26 Istoria medierii, http://www.scribd.com/doc/47529095/Istoria-Medierii 
27 Ibidem.  
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1.3. Mediere în spaţiul U.E. Concluzii ale Comisiei Europene 
pentru Eficientizarea Justiţiei (C.E.P.E.J.) 

 
În ţările europene, forma actuală în care întâlnim medierea victimă-

infractor şi-a făcut apariţia în anii ’80. La început, ea a cunoscut o dezvoltare 
relativ înceată.  

Cu toate că reacţiile faţă de experimentele desfăşurate erau pozitive, 
chiar şi din partea victimelor şi a infractorilor implicaţi, această mişcare nu a 
primit imediat sprijinul care se aştepta. Această abordare a reprezentat însă 
ceva foarte nou în cultura profesioniştilor şi a celor care elaborează politicile în 
domeniul legislativ şi în cel al justiţiei penale.  

În majoritatea ţărilor a fost nevoie de mai bine de zece ani pentru a 
putea dezvolta o activitate practică, cât de cât semnificativă. Crearea unui 
cadru legal a oferit uneori un puternic impuls, dar nu a condus peste tot la 
evoluţiile care erau aşteptate. Din punct de vedere cantitativ, practica a rămas 
oarecum limitată. 

Totuşi, multe experimente desfăşurate pe scara redusă şi cele câteva 
programe de nivel naţional au oferit, într-o primă fază, date concrete şi clare în 
baza cărora s-a tras concluzia că, fără nicio îndoială, această modalitate de a 
răspunde fenomenului infracţional are un potenţial inovator deosebit de 
puternic. 

În anii ’90, numărul programelor de mediere şi al cazurilor care au 
trecut printr-un asemenea proces a crescut în mod considerabil în ţările 
europene. 

În anumite state, medierea victimă-infractor a devenit o practică foarte 
bine fundamentată, o atenţie deosebită fiind acordată selecţionării cazurilor 
adecvate şi sprijinirii pregătirii profesionale a mediatorilor, iar în altele voluntarii 
joacă un rol important în desfăşurarea cotidiană a medierii, acest tip de 
intervenţie fiind puternic profesionalizată. 

Se observă o mare diversitate în tipul relaţiei pe care serviciile de 
mediere o au cu sistemele de justiţie penală: de la tipul exclusiv bazat pe 
sistemul guvernamental, până la tipul total comunitar. În pofida a ceea ce s-ar 
putea crede, practica nu se rezumă doar la cazuri de infracţiuni contra 
proprietăţii sau infracţiuni de o gravitate minoră. 

Cu toate că, în unele ţări europene, accentul se pune în continuare 
predominant pe delincvenţa juvenilă, aplicarea acestui nou tip de intervenţie, în 
justiţia penală în general, este tot mai mult acceptată. 
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Medierea este tot mai mult utilizată în diferite etape ale procesului 
penal şi, de asemenea, după condamnare. Aceasta din urmă se referă la 
promovarea tot mai mult a restituirii şi reparaţiei ca principii de bază ale justiţiei 
penale în ansamblul acesteia. În acest sens, medierea victimă-infractor este 
numai unul dintre modelele de justiţie restaurativă important în contextul 
european actual. 

„Medierea este un fenomen din ce în ce mai răspândit în întreaga 

Europă, atât în state fost comuniste, cât şi în puterile economice ale Europei 

Occidentale. Nu există încă un model european de mediere unanim acceptat. 

Legislaţia din domeniul medierii aplicabilă în Europa este inspirată 

preponderent de modelul american, model ce şi-a dovedit eficienţa de-a lungul 

timpului.  

Se remarcă însă o preocupare permanentă a mediatorilor europeni, de 

uniformizare a reglementărilor din domeniu, misiune dificilă în contextul în care 

fiecare ţară şi-a adaptat reglementările din domeniul medierii la specificul 

local.”28 

În Marea Britanie primul serviciu comunitar de mediere a fost Newham 

Conflict & Change Project, care şi-a început activitatea din 1982. În jur de  

50 de servicii locale au devenit ulterior membre ale organismului naţional de 

mediere până în anul 1994-1995, când au primit finanţare de la guvern pentru 

prima dată.29  

În domeniu se găsesc referiri istorice încă din secolul al XVI-lea cu 

privire la „Medierea lui Henry” din lucrarea „Istoria Angliei de la invazia lui 

Iulius Caesar la Revoluţia din 1688” a lui David Hume, fapt ce ne poate duce 

la concluzia că medierea s-a dezvoltat în toate domeniile în care persista 

conflictul.  

„Mediation UK este doar una dintre organizaţiile care se ocupa cu 

medierea în Marea Britanie şi care a luat fiinţă în 1984. Frustrările cauzate de 

sistemul legal britanic, încet şi costisitor, au condus către creşterea interesului 

populaţiei în procedura de mediere.  

La început, medierea a fost un mod prin care victimele violenţei 

domestice au fost ajutate să depăşească încercările prin care au trecut, în timp 

                                                 
28 Ce este medierea, http://mediatoriasi.eu/index.php?option 
29 Xenofon Ulianovschi şi alţii, Manual de mediere, Institutul de Reforme Penale, Chişinău, IRP, 2006 (Bons 
Offices). 
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ce agresorii puteau fi responsabilizaţi pentru acţiunile lor. Odată cu începutul 

anilor ’90, un număr tot mai mare de servicii de mediere comunitară britanice 

se ocupă cu dispute dintre vecini, de dispute familiale etc.”30 

Cel mai mult s-a răspândit însă medierea în domeniul divorţului, din 
cauza controversei cauzate de Legea Familiei (Family Law Bill), din 1995, ce 
propunea ca toate cuplurile divorţate să fie îndrumate spre mediere. Potrivit 
legislaţiei sus-menţionate „mediatorul... cheamă părţile mai întâi la o discuţie 
preliminară şi numai după ce va analiza speţa va declanşa procedura de 
mediere propriu-zisă.  

Medierea este folosită pe scară largă în toate tipurile de conflicte şi 
dispute. Unele instanţe recomandă şi trimit la mediator, dar în cele mai multe 
cazuri părţile sunt cele care găsesc mediatorul şi plătesc prin convenţie 
serviciile acestuia.  

Cu toate cheltuielile pregătitoare incluse, costul unei medieri porneşte 

de la 2.500 de lire sterline. Procesul de mediere durează între 6 şi  

8 săptămâni, dar poate fi şi mai rapid, în funcţie de natura şi complexitatea 

diferendului dedus medierii. După semnarea acordului de mediere acesta 

devine obligatoriu pentru părţi, existând o procedură judecătorească specială, 

numită de rezumat, prin care una dintre părţi poate impune executarea 

acordului semnat. 

În aceste două ţări se poate vorbi despre o adevărată industrie a 

medierii, fiind foarte bine puse la punct baze de date despre şi cu serviciile de 

mediere, una dintre cele mai puternice fiind Centrul pentru Rezolvarea 

Efectivă a Disputelor – CDR, care cuprinde în afară de avocaţi mulţi 

specialişti de clasă din alte domenii ca, de exemplu, ingineri, arhitecţi, 

inspectori fiscali etc.”31 

Pentru Irlanda se constată că „în cazurile penale înainte de pre-

sentinţă (victimă/acuzat), medierea poate fi sugerată/propusă de către oricare 

din părţile cazului. Judecătorul trebuie să sancţioneze referinţa. Participarea 

este voluntară. Nu există garanţii pentru acuzat că participarea va influenţa 

sancţiunea – sentinţa instanţei”32.  

                                                 
30  Ofelia Herghelegiu, Justiţia restaurativă – antidot la birocraţia judiciară, www.timpolis.ro/pdf-articol-justitia-
restaurativa-antidot-la-birocratia-judiciara 
31 Nicu Vasile, Medierea – un pas decisiv şi ireversibil pentru reinstaurarea dialogului social ca fundament al 
dezvoltării durabile, http://revistadrept.com/?p=298 
32 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Efficiency and Quality of Justice – Les 
systèmes européens judiciaires – Edition 2010. 
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În Germania s-a impus medierea din anul 1991 prin legea referitoare la 
procedura penală (Gesetz zur Strafverfahrensrechtlichen Verankerung des 
Tater-Opfer-Ausgleichs). Această lege prevede expres medierea în materie 
penală printre măsurile pe care parchetul le poate lua conform art. 153 Cod 
procedură penală, dar introduce şi noi dispoziţii relative la medierea în materie 
penală în interiorul Codului de procedură penală.  

O primă măsură prevede că tribunalele şi parchetele să verifice pentru 
fiecare stadiu al procedurii, dacă se poate ajunge la un acord între autor şi 
victimă, medierea nefiind însă posibilă dacă nu există consimţământul expres 
al victimei, iar o a doua măsură conferă tribunalelor şi parchetelor posibilitatea 
de a încredinţa misiunea medierii serviciilor specializate şi reglementează 
protecţia datelor importante trimise. 

Medierile sunt organizate în general de asociaţii care colaborează cu 
instanţele judiciare, dar sunt independente de acestea. În anumite landuri, 
există servicii ale tribunalelor care organizează medierea, mediatorii fiind în 
acest caz funcţionari ai serviciului de justiţie33. 

„Procedura de mediere dintre victimă şi agresor (TOA=VOM) poate fi 

privită ca o procedură alternativă în cazurile penale. Această mediere este 

efectuată în afara procedurilor penale efective. Instanţa poate atenua sentinţa 

pe baza TOA şi în cazurile mai puţin grave, poate preceda la emiterea unei 

sentinţe depline.  

În cazul în care sentinţa este sub un anumit prag (sentinţa minimă de 

custodie sub un an), procedura poate fi întreruptă deja de către procuror. TOA 

nu este obligatorie într-o procedură penală, dar la fiecare stadiu al procedurii, 

procurorul şi instanţa trebuie să examineze dacă TOA ar fi potrivită cazului şi 

dacă da, să se aplice. Ambele părţi trebuie să fie dispuse să participe la TOA.  

Nu există nicio procedură prescrisă a TOA. Mediatorii într-un TOA pot fi 
furnizori independenţi de servicii, de exemplu, centre specializate TOA sau 
organizaţii care oferă asistenţă victimelor sau instanţa de mediere (serviciul 
social juridic) sau mediere în instanţă/asistenţă pentru tineret (la oficiile de 
asistenţă socială pentru tineret sau în instituţii private). Mediatorii, în mod ideal, 
ar trebui să aibă calificări relevante şi să fie special instruiţi. TOA este posibilă, 
oricum şi sub alte forme, de exemplu, medierea efectuată de către avocaţi sau 
chiar între părţi fără un mediator suplimentar. Dispoziţiile juridice pot oferi un 
larg domeniu de aplicare pentru soluţionarea conflictelor autonome. 
                                                 
33 Institutul Naţional de Criminologie, Programe de justiţie restaurativă contemporană, Bucureşti, 2005, p. 70.  
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Supravegherea TOA pentru a fi siguri că este autentică şi pentru a afla în ce 
mod poate fi considerată în luarea deciziei, rămâne de domeniul instanţelor şi 
parchetelor”34. 

În legislaţia din Luxemburg „medierea în materie penală este 
reglementată de articolul 24 alineatul (5) din Codul de procedură penală. 
Înainte de a decide asupra unei acţiuni publice, procurorul poate decide să 
apeleze la mediere, în cazul în care consideră că o astfel de măsură poate 
repara prejudiciul cauzat victimei, sau poate pune capăt inconvenienţelor 
rezultate din infracţiune, sau îşi aduce contribuţia la reabilitarea acuzatului. Cu 
toate acestea, medierea nu poate fi utilizată în legătură cu infracţiunile 
împotriva persoanelor cu care infractorul coabitează. Mediatorul este legat de 
cerinţele de confidenţialitate”35. 

În legislaţia din Austria apare drept particularitate faptul că înţelegerea 
la care ajunge părţile în urma medierii este supusă controlului instanţei sau 
notarului, iar cei care doresc să devină mediatori trebuie să aibă vârsta minimă 
de 28 de ani. 

Procedura de desfăşurare a medierii este condiţionată de acordul 
infractorului de a-şi recunoaşte responsabilitatea, după care procurorul 
autorizează asistentul social să ia contact cu infractorul. De menţionat că în 
poziţia de victimă poate fi atât o persoană fizică, cât şi juridică.  

Medierea în Austria se poate derula prin cele trei faze procedurale ale 
acesteia, respectiv, premedierea, medierea şi postmedierea, iar în cazul 
medierii propriu-zise se poate discuta despre mediere directă, indirectă sau 
compensatorie, cel mai întâlnită este medierea directă, ce presupune 
întâlnirea autor-victimă în cadrul stabilit de mediator.  

Medierea indirectă se realizează prin intermediul mediatorului care 
facilitează contactul indirect între părţi în situaţia conflictelor de lungă durată 
sau vecinătate, în timp ce medierea compensatorie se derulează când 
întâlnirea directă între părţi nu este posibilă, nici dezirabilă (de exemplu, cazuri 
de violenţă sexuală)36. 

Decizia de a face medierea în Austria se ia de către procuror; instanţa 
poate şi ea din proprie iniţiativă sau la cererea victimei infracţiunii să dea o 
rezoluţie în afara curţii (aranjament extrajudiciar numit ATA-Aussergerichtlicher 
Tatausgleich). 

                                                 
34 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Efficiency and Quality of Justice – Les 
systèmes européens judiciaires – Edition 2010. 
35Ibidem. 
36 Institutul Naţional de Criminologie, Programe de justiţie restaurativă contemporană, Bucureşti, 2005, p. 66. 
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Medierea se foloseşte în Franţa, ca măsură alternativă la urmărirea 

penală, este instituţionalizată prin legea din 04.01.1993, modificată la 

04.03.2004 şi ţine de decizia Procurorului Republicii fiind prima măsură 

fondată pe principiul pledării/pledoariei vinovat (Legea „Perben II”). 

În art. 41(6) din Codul de procedură penală, există o prevedere potrivit 

căreia procurorul poate să se pronunţe, înainte de a dispune punerea în 

mişcare a acţiunii penale şi cu acordul părţilor şi să decidă asupra aplicării 

medierii, dacă i se pare că medierea va putea repara prejudiciul cauzat şi 

reabilita autorul faptei. 

Mediatorul este considerat important în înfăptuirea justiţiei, ceea ce a 

dus la stipularea incompatibilităţii acestuia cu orice funcţie legată de activitatea 

judiciară (avocat, procuror, expert judiciar, magistrat), iar pe cale de consecinţă 

deducem că s-a dorit păstrarea independenţei acestuia faţă de autoritatea 

judiciară. 

Medierea a fost o soluţie posibilă şi novatoare, fapt evidenţiat de 

Laurence Dumoulin – cercetător pe probleme de mediere, iar la rândul său, 

sociologul Irene Thery este de părere că „medierea este visul care 

contrastează coşmarul justiţiei”.37 

Se poate constata că şi Voltaire şi-a familiarizat cititorii cu medierea, 

încă din perioada Revoluţiei Franceze când sunt reamintiţi pacificatorii 

(„Breaux de Paix”, „Juges de Paix”), însă nu trebuie neglijată contribuţia în 

domeniu a clericului francez Alexandre de la Roche, care a scris în 1966 un 

manual de arbitraj tradus recent în limba engleză şi adus în atenţia publicului 

de către Derek Roebuck. 

„Mediatori acreditaţi pot fi persoane fizice sau persoane juridice 

autorizate de către procuror sau de către procurorul general al statului. 

Mediatorii trebuie să:  

1. nu fie angajaţi în activităţi judiciare, să participe la funcţionarea 

serviciilor instanţelor şi să deţină o funcţie electivă în districtul unde se află 

instanţa; 

2. nu fi făcut obiectul unei condamnări, incapacităţi sau descalificări 
menţionate în certificatul de cazier judiciar nr. 2; 

3. ofere garanţii de competenţă, independenţă şi imparţialitate. 
Mediatorul sau un reprezentant al parchetului solicitat pentru a face faţă 
                                                 
37 Ofelia Herghelegiu, Justiţia restaurativă – antidot la birocraţia judiciară, www.timpolis.ro/pdf-articol-justitia-
restaurativa-antidot-la-birocratia-judiciara 
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sarcinilor referitoare la minori, trebuie să prezinte interes în problemele specifice 
copilăriei; 

4. nu aibă vârsta peste 75 ani; 
5. nu fie soţ/soţie, partener, legătură de sânge sau legătură de 

căsătorie până la gradul de unchi sau nepot inclusiv, cu un judecător sau cu un 

funcţionar al Curţii, sau legat de o astfel de persoană printr-un parteneriat civil 

(PACS), cu excepţia cazului în care aşa a fost autorizat de către Ministrul de 

Justiţie. 

Mediatorii sunt autorizaţi pentru o perioadă de probă de un an de către 

procuratură sau de către procurorul general al statului. Decizia de a le reînnoi 

autorizaţia pentru o perioadă suplimentară de cinci ani poate fi luată după ce 

şi-a dat avizul adunarea generală a judecătorilor şi a funcţionarilor judiciari. 

Mediatorii sunt legaţi de cerinţele de confidenţialitate şi depun un 
jurământ la Instanţa regională sau la Curtea de Apel” . 38

În Italia medierea s-a dezvoltat, în ultimele două decenii, ca urmare a 
problemelor sistemului judiciar, în care un proces penal are o durată medie de 
până la un an şi apelul până la un an şi jumătate. Această situaţie a determinat 
ca un număr mare de italieni să se adreseze cu plângeri împotriva statului la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde numai în anul 2000 au fost 
ordonate plăţi compensatorii ce depăşeau 600 milioane de euro. 

Prin medierea în domeniul penal, agresorul este conştientizat că a 
provocat suferinţă altei persoane, se încearcă a se stabili motivul pentru care 
agresiunea a avut loc şi de ce aceasta a fost raportată poliţiei.  

În 1995, un grup mic de judecători şi asistenţi sociali au pus bazele la 
Oficiul pentru Mediere Penală Juvenilă în Torino, model copiat şi de alte 
oraşe, singura cerinţă pentru ca procesul de mediere să existe şi să 
funcţioneze fiind acela ca agresorul să-şi recunoască vina similar ca şi în 
legislaţia franceză. 

În Finlanda „există de asemenea un serviciu de mediere în cazurile de 
materie penală, numit Conciliere în cazuri penale şi civile, reglementat prin 
Legea de conciliere în cazurile penale şi în anumite cazuri civile (1015/2005), 
care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2006.”39 

În Suedia „medierea victimă-acuzat este în beneficiul ambelor părţi, şi 
în conformitate cu legislaţia suedeză (Actul de mediere [lagen 2002:445 om 
                                                 
38 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Efficiency and Quality of Justice – Les 
systèmes européens judiciaires – Edition 2010. 
39 Ibidem. 
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medling med anledning av brott]), scopul său fiind de a creşte nivelul 
perspectivei acuzatului asupra consecinţelor infracţiunii sale, în acelaşi timp, 
victimei i se oferă posibilitatea de a lucra prin intermediul experienţei sale. 

Mediatorul are rolul de a ajuta părţile să comunice una cu cealaltă, şi 
de a se asigura că se menţine un echilibru şi că nicio parte nu este 
nedreptăţită. Actul de mediere constituie o parte din legislaţia cadru şi acoperă 
medierea organizată de către stat sau de către municipalităţi. Potrivit actului, 
infracţiunea trebuie ca mai întâi să fi fost raportată la poliţie, şi acuzatul trebuie 
să-şi fi recunoscut vina, înainte ca medierea să poată fi iniţiată. 

Participarea la mediere este întotdeauna voluntară pentru ambele părţi. 
Medierea nu constituie o sancţiune penală sau o alternativă la sistemul clasic 
de justiţie, ci mai degrabă joacă un rol complementar. Cu toate acestea, este 
posibil ca procurorul să ia în considerare faptul că medierea a avut loc în 
legătură cu urmărirea penală a tinerilor infractori. Proiectele de mediere implică 
diverşi parteneri de colaborare, cum ar fi poliţia, de exemplu, procurorii, 
serviciile sociale, alte autorităţi locale, şcolile şi agenţiile de sprijin ale 
victimelor. 

Întâlnirea de mediere, în mod normal, este precedată de una sau mai 

multe întâlniri preliminare cu victima si cu acuzatul, numai ei înşişi, timp în care 

cele două părţi sunt pregătite pentru şedinţa de mediere. La întâlnirea de 

mediere, infracţiunea este discutată şi părţilor li se oferă posibilitatea de a 

descrie propria lor versiune a ceea ce s-a întâmplat. Există posibilitatea ca 

tutorii legali sau alte persoane de sprijin să fie prezente atât la întâlnirile 

preliminare, cât şi la medierea în sine. 

Anumite cazuri de mediere se încheie cu un acord cu privire la modul în 

care contravenientul poate despăgubi. Aceasta poate implica o formă de 

compensaţie economică, de compensare sub forma unei activităţi efectuate de 

către autorul infracţiunii, sau sub forma unui contract cu privire la 

comportamentul viitor.  

Din cazurile iniţiate de proiectele de mediere, 74%, au fost încheiate 

prin completare şi, respectiv, 40% au fost încheiate sub o formă de acord 

contractual. Majoritatea acuzaţilor care au participat la mediere au vârsta între 

paisprezece şi şaptesprezece ani.  

Cele mai comune tipuri de infracţiune mediate sunt furtul din magazine, 

atacul şi vandalismul. Alte tipuri comune de infracţiuni includ diferite categorii 

de furt, comportament violent, jafuri din magazine şi furturi mărunte. 
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Procedura este gratuită. În ceea ce priveşte principalele reforme, ar 

trebui să fie menţionat faptul că a fost căutată o metodă pentru a creşte 

utilizarea medierii anexate instanţei în Suedia. În raport este sugerat că 

medierea înlocuieşte concilierea ca principală metodă pentru a ajunge la 

înţelegeri în timpul acţiunilor în justiţie”40. 

Medierea în Danemarca este cunoscută din timpul regelui Christian  

al V-lea care a introdus-o ca procedură opţională pentru soluţionarea 

disputelor civile începând cu anul 1683.  

Atunci medierea nu era un serviciu oferit de către profesionişti, ci de 

membrii respectaţi ai comunităţii, părţile erau obligate să se prezinte la 

mediere, nefiindu-le permisă aducerea unor reprezentanţi. Mediatorii nu erau 

remuneraţi, activitatea lor fiind considerată o datorie publică şi o onoare, cu 

excepţia unor cazuri, pentru cei mai buni dintre ei, când se acorda recompensă 

din partea regelui. 

De menţionat că, în acest regat, nu există o lege uniformă a medierii, ci 

doar reguli şi reglementări ale asociaţiilor de mediatori care stabilesc domeniile 

în care medierea poate fi folosită. 

Un domeniu important şi interesant se referă la cauzele penale minore 

şi medii unde danezii folosesc „victim-ofender mediation”, victima şi 

agresorul se întâlnesc voluntar faţă în faţă şi discută despre ce s-a întâmplat 

(foarte important şi necesar pentru aceste întâlniri este ca agresorul să-şi 

recunoască vina). 

Scopul acestui tip de mediere este de a da posibilitatea victimelor de a 

trece peste acest moment şi peste emoţiile şi sentimentele de frică, răzbunare 

sau frustrare ce apar în urma unor astfel de evenimente41. 

În Belgia, „legea privind medierea a intrat în vigoare la 30 septembrie 

2005, adăugând Codului Judiciar Belgian capitolul 7 – Mediere, după capitolul 

şase care reglementează Arbitrajul. Medierea poate fi folosită în orice fel de 

dispută, dar este cel mai des folosită în litigiile legate de familie. 

Legea belgiană a medierii distinge două forme ale medierii, respectiv 

medierea voluntară şi medierea prescrisă de instanţa de judecată. În 

ambele cazuri părţile sunt cele care găsesc şi plătesc în particular serviciile 

mediatorului, tariful pentru o oră de mediere variind între 50 şi 140 de euro.  
                                                 
40 Ibidem. 
41 Mediatori Asociaţi Mironeanu şi Lăzărescu, Medierea,  http://mediereiniasi.blogspot.com/2011_02_01_archive.html 
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Potrivit legislaţiei belgiene, confidenţialitatea şi secretul profesional sunt 
condiţii de bază pentru succesul procesului de mediere. Datele şi documentele 
produse în timpul medierii nu pot fi folosite… fără acordul scris dat de părţi în 
acest sens.”42 

„Unul din exemplele de succes este cel început în oraşul Leuven în 
1993. Aici medierea este aplicată în cazuri mai serioase, paralel cu procesul 
penal oficial. Rezultatele medierii sunt incluse într-un dosar judecătoresc şi 
acuzatorul le poate lua în considerare, atunci când înaintează şi susţine 
învinuirea şi cere o sancţiune. 

Scopul experimentului constă în faptul că, pe lângă misiunea medierii 

de a satisface interesele victimei în cadrul justiţiei penale, poate să contribuie 

la numirea pedepsei, pentru a evita detenţia.”  

În conformitate cu legea din 21 februarie 2005, a fost înfiinţată o 

comisie federală de mediere cuprinzând o comisie generală şi comisii 

speciale. 

În general, Comisia generală este compusă din şase membri, 

specializaţi în mediere, şi anume doi notari, doi avocaţi şi doi reprezentanţi ai 

mediatorilor, care nu sunt avocaţi practicanţi sau notari. Comisia generală este 

responsabilă pentru: 

1. aprobarea organismelor de formare a mediatorilor şi a cursurilor de 

formare organizate de acestea; 

2. stabilirea criteriilor de autorizare a mediatorilor, în funcţie de tipul de 

mediere;  

3. aprobarea mediatorilor;  

4. retragerea aprobării acordate temporar sau permanent mediatorilor, 

care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 1726 din Codul Judiciar; 

5. stabilirea procedurii pentru numire şi pentru retragerea temporară 

sau definitivă a titlului de mediator;  

6. elaborarea listei de mediatori şi distribuţia lor în instanţele de 

judecată;  

7. elaborarea unui cod de conduită şi determinarea sancţiunilor 

aplicabile. 44 

                                                 
42 Medierea, http://revistadrept.com/?p=298 
43 Dr. Zdenek Karabec, Alternative la detenţie în lume, http://www.penalreform.ro/mfc/documente/ 
experienta_internationala/Experienta%20europeana/Cehia/Alternative%20la%20Detentie.pdf 
44European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Efficiency and Quality of Justice – Les 
systèmes européens judiciaires – Edition 2010. 
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În Olanda, medierea ca proces asistat de soluţionare a conflictelor, a 
existat de secole sub nume diferite. Aceste activităţi de rezolvare a disputelor 
erau practicate de judecători, primari sau alţi funcţionari.  

De asemenea, în Olanda şi în alte state europene, codurile de 
procedură civilă stipulau încercarea de mediere a cazului înainte de audierea 
în instanţe, din anul 1923 fiind introdus prin decizie de guvern Mediatorul 
guvernamental. 

Concilierile preliminare justiţiei au fost abolite aproape peste tot în 
Europa în perioada celui de-al Doilea Război Mondial şi a anilor 1950-1960.  

Între anii 1970-1980, cetăţenii olandezi au devenit extrem de 
nemulţumiţi de gradul de accesibilitate al instanţelor, de supraaglomerare, de 
formalismul excesiv, de durata foarte mare a proceselor şi de costurile ridicate. 
În plus, se simţea faptul că instanţele de judecată erau de cele mai multe ori 
nepregătite în a rezolva esenţa problemelor. Astfel, un grup de academicieni şi 
practicieni ai dreptului au luat ca model tehnicile moderne de mediere din 
S.U.A. Cel care va combina practica şi studiul academic al medierii începând 
cu anul 1974 va fi profesorul de Dreptul familiei din Rotterdam, Peter 
Hoefnagels”45. 

„Medierea în Portugalia are o istorie destul de scurtă, sfârşitul anilor 
’90 şi începutul anilor 2000 reprezentând perioada de dezvoltare rapidă în 
urma reformelor din justiţie care au avut ca ţinte principale medierea victimă-
agresor, medierea în cazul accidentelor auto sau medierea în caz de divorţuri. 

Motivul trecerii la folosirea procedurii medierii a fost încercarea găsirii 

unei alternative la durata şi costurile foarte mari ale proceselor, diminuarea 

nemulţumirilor... faţă de deciziile promovate de judecători... şi 

...decongestionarea sălilor de judecată de cazurile lipsite de o importanţă 

majoră... Medierea victimă-agresor este folosită mai ales în cazul tinerilor între 

12 şi 21 ani, scopul ei fiind acela de a educa tinerii.  

Folosirea medierii în aceste cazuri este la discreţia judecătorului, însă 
autoritatea lui se termină în momentul în care a hotărât folosirea medierii, 
munca sa fiind continuată de către General Directorate of Social Reintegration, 
care se ocupă mai departe de procesul medierii.  

Acest tip de mediere este folosit în Portugalia, mai ales pentru 
sentinţele de până la 5 ani, deoarece în urma medierii, agresorul poate ieşi 
mult mai repede din închisoare sau în unele cazuri nu face deloc închisoare, 

                                                 
45  Istoria Medierii, http://www.scribd.com/doc/47529095/Istoria-Medierii 
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sentinţa în ani de închisoare transformându-se într-o înţelegere cu victima şi 
acest departament pentru reintegrare socială care poate să conţină 
compensaţii pentru victimă (scuze, compensaţii financiare, activităţi de 
reparare în cazul distrugerii de bunuri, muncă neplătită pentru victimă) sau 
muncă în folosul comunităţii.  

Foarte important şi de luat în seamă este faptul că într-un studiu 
prezentat în 2008 doar 14% din tinerii care au participat la acest tip de mediere 
recidivează.”46 

„În Polonia, legislaţia recunoaşte medierea alături de alte două 
proceduri similare, concilierea şi arbitrajul. Părţile pot încheia un acord în faţa 
unui mediator în toate cazurile care nu contravin prevederilor legale în vigoare, 
în orice speţă sau domeniu. Mediatorul poate fi numit de instanţa de judecată 
sau poate fi ales şi de către părţi. 

În cazul în care obiectul medierii îl formează un drept de proprietate 
taxa pentru serviciile de mediere este de 1% din valoarea bunului imobil, nu 
mai puţin de 10 euro şi nici mai mult de 250 euro. 

Remuneraţia unui mediator poate fi de 15 euro pentru prima sesiune, 
iar următoarele se vor achita la aproximativ 7 euro pentru fiecare. Acordul 
semnat şi aprobat de instanţă are exact aceeaşi valoare ca un acord încheiat 
direct în faţa instanţei, reprezentând conform legii un titlu executoriu.  

Având în vedere faptul că instituţia medierii este destul de tânără în 
Polonia, fiind introdusă în Codul Civil în anul 2005, în prezent, potenţialul său 
nu este utilizat corespunzător, fiind însă întreprinse eforturi în acest sens de 
organizaţiile de mediere.” 47 

„Ca regulă generală, medierea este un proces extrajudiciar. Numai 
procedurile judiciare (iniţiate de către Curte în instanţă) sunt reflectate în 
rapoartele şi statisticile privind activitatea instanţei.  

Dacă părţile încheie o mediere cu succes, cazul poate fi închis prin 
diverse metode în funcţie de natura cazului şi de cererea părţilor (întrerupere, 
repetarea printr-o soluţionare în instanţă, reflectând condiţiile negociate în 
hotărârea finală).  

Deoarece medierea este un proces extrem de descentralizat şi nu 

există niciun instrument statistic pentru listarea tuturor medierilor (judiciare şi 

extrajudiciare), nu au putut fi obţinute cifre exacte.  

                                                 
46  Mediatorii Asociaţi Mironeanu şi Lăzărescu, art. cit., http://mediereiniasi.blogspot.com/2011_02_01_archive.html 
47 Nicu Vasile, Medierea – un pas decisiv şi ireversibil pentru reinstaurarea dialogului social ca fundament al 
dezvoltării durabile, http://revistadrept.com/?p=298 
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O examinare efectuată în această chestiune de către Consiliul SAD 

(organism consultativ comunitar afiliat la Ministerul de Justiţie) arată că 

numărul de medieri este în creştere şi ajunge la 36.000 cazuri în 2006 (inclusiv 

cele iniţiate în timpul procesului).  

În interesul instanţei, lista de mediatori activi în jurisdicţia instanţelor 

este păstrată de către Preşedintele Curţii de Sector. Pentru a fi acreditat, un 

mediator trebuie să întrunească cerinţele stabilite prin lege”.48  

În Ucraina au fost elaborate de către Ministerul de Justiţie mai multe 

proiecte de lege privind medierea. Mai mult decât atât, în termenii cadrului de 

cooperare între Ministerul de Justiţie din Ucraina şi Consiliul Europei, proiectul 

de lege al Ucrainei „Despre mediere în materie penală” şi proiectul de lege cu 

privire la amendamentele aduse Codului penal şi Codului de procedură penală 

din Ucraina cu privire la mediere au fost trimise Consiliului Europei pentru a 

efectua examinarea lor. 

Consiliul Europei a furnizat o părere avizată cu privire la posibilităţile de 

mediere în materie administrativă în conformitate cu actualul cod de procedură 

administrativă, precum şi expertiză asupra proiectului de lege privind medierea 

în materie penală. 

În cadrul programului comun între Consiliul Europei şi Ucraina privind 

îmbunătăţirea independenţei Sistemului judiciar au fost efectuate şi alte 

activităţi pentru a furniza asistenţă tehnică în vederea îmbunătăţirii metodelor 

alternative de rezolvare a litigiilor pentru a răspunde unei creşteri a cererii de 

justiţie.49 

Slovenia: „Asociaţia Slovenă a mediatorilor a fost înfiinţată pe  

5 septembrie 2006. În afara medierii anexate tribunalului există şi alte forme de 

mediere, conciliere şi de arbitraj oferite de către ONG-uri. 

Niciuna dintre procedurile SAD nu reprezintă un pas obligatoriu în 

instanţă (sau înainte) – un consimţământ este întotdeauna necesar. În cazurile 

familiale şi civile, unele instanţe (5) oferă mediere anexată instanţei, care nu 

este din nou, obligatorie. 

Dacă părţile sunt de acord, instanţa ordonă procedura de mediere, care 

este efectuată de mediatori furnizaţi de către instanţe. Numărul procedurilor de 

mediere nu este colectat la nivel naţional.  

                                                 
48 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Efficiency and Quality of Justice – Les 
systèmes européens judiciaires – Edition 2010. 
49 Ibidem. 
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Cazurile penale: Articolul 161 a  
(1) procurorul poate transfera raportul unei infracţiuni pentru care este 

prescrisă o sancţiune pecuniară sau până la trei ani închisoare către procedura 
de soluţionare. În acest sens, trebuie să ţină cont de tipul şi natura infracţiunii, 
împrejurările în care a fost comisă, personalitatea acuzatului şi condamnările 
interioare pentru acelaşi tip sau pentru alte infracţiuni penale, precum şi de 
gradul său de răspundere penală.  

(2) Soluţionarea se execută de către mediator, care este obligat să 
accepte cazul în procedură. Soluţionarea poate fi pusă în aplicare numai cu 
acordul acuzatului şi al părţii vătămate. Mediatorul este independent în 
activitatea sa. Mediatorul este obligat să depună eforturi pentru a se asigura că 
prin conţinutul său acordul este proporţional cu gravitatea şi consecinţele 
infracţiunii.  

(3) La primirea notificării cu privire la obţinerea unui acord, procurorul 
poate închide cazul. Mediatorul este de asemenea obligat să informeze 
procurorul despre eşecul medierii şi despre motivele acestui eşec. Intervalul de 
îndeplinire a medierii nu poate fi mai lung de trei luni.  

Articolul 162 (1). Procurorul poate, cu consimţământul părţii vătămate, 
să suspende urmărirea în justiţie a unei infracţiuni care se pedepseşte cu 
amendă sau cu închisoare de până la un an, în cazul în care acuzatul se 
obligă să se comporte conform instruirii procurorului şi să efectueze anumite 
acţiuni pentru a atenua sau elimina consecinţele infracţiunii.  

Aceste acţiuni pot fi:  
1) eliminarea sau compensarea pagubelor; 
2) plata unei contribuţii către o instituţie publică sau de caritate sau 

pentru fondul de compensare a daunelor victimelor infracţiunilor; 
3) executarea unei activităţi în folosul comunităţii; 
4) îndeplinirea unei obligaţii de răspundere.  
(2) Dacă într-un termen-limită nu mai mare de şase luni şi respectând 

obligaţia celei de-a patra clauze, nu mai mult de un an, suspectul a îndeplinit 
obligaţia asumată în raportul infracţiunii va fi eliberat de obligaţii. Un exemplu de la 
Curtea Districtuală din Ljubljana (cel mai mare tribunal din ţară): de la începutul 
anului 2001, Curtea Districtuală din Ljubljana a oferit părţilor moduri alternative de 
soluţionare a litigiilor în cadrul programului de rezolvare a restanţelor în materie 
civilă, comercială şi a dreptului familiei. La Curtea Districtuală din Ljubljana 
medierea este o procedură SAD voluntară, confidenţială, rapidă, gratuită (pentru 
părţi) în care o terţă parte neutră ajută părţile să găsească o rezolvare 
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consensuală a disputei lor. Procedura, fiind rapidă, neobligatorie şi confidenţială, 
nu creează un litigiu ulterior în niciun mod. 

În acest moment aproximativ 100 de mediatori participă la procedurile 

de mediere la Curtea Districtuală din Ljubljana. Printre ei sunt judecători 

supremi, înalţi şi districtuali ai instanţei, precum şi Ombudsmanul adjunct 

pentru Drepturile Omului, care efectuează medieri în mod gratuit, în plus faţă 

de activitatea lor regulată. În plus faţă de ei, judecătorii retraşi cu o experienţă 

vastă în domeniul civil şi avocaţii participă la procedurile de mediere pe bază 

de contract. 

Aceştia au la bază o formare de specialitate în domeniul soluţionării 

alternative a litigiilor şi în folosirea de tehnici speciale de comunicare şi de 

negociere şi au fost incluşi pe lista de mediatori, la Curtea Districtuală din 

Ljubljana.  

În anul 2006, au fost încheiate 806 de cazuri, din care 419 de cazuri s-au 

încheiat cu succes (proceduri oprite).50 

În Letonia „nu există o autoritate naţională care să fie responsabilă 

pentru acreditarea mediatorilor. Medierea în materie penală este administrată 

de Serviciul de Probaţiune de Stat, care oferă servicii de mediere. Cheltuilile 

serviciului de mediere sunt acoperite de la bugetul de stat”.51 

În Bosnia şi Herţegovina „activitatea administrativă legată de medieri 

este efectuată de către AoMBiH (o asociaţie populară-organizaţie 

neguvernamentală), în cadrul căreia medierile sunt furnizate de către mediatori 

privaţi, înregistraţi la AoMBiH.  

În cazurile penale, se poate ajunge la mediere doar pentru daune 

legate de acte criminale (Legislaţia de procedură penală a Federaţiei Bosnia-

Herţegovina şi Republica Srpska). Medierea este reglementată ca o metodă de 

soluţionare a litigiilor de către Legislaţia Procedurii Civile la nivel de stat în 

Bosnia-Herţegovina şi la nivel de entitate în Republica Srpska. 

Pe data de 29 iunie 2004, Adunarea Parlamentară a Bosniei-

Herţegovina a adoptat Legea procedurii de mediere în Bosnia-Herţegovina 

(Monitorul Oficial al Bosniei-Herţegovina, 37/04). 

În conformitate cu legea, medierea în Bosnia-Herţegovina este o 
soluţionare a litigiilor voluntară şi în afara instanţei. Părţile plătesc o taxă de 
mediere asociaţiei autorizate. În pofida faptului că legea a fost aplicabilă, din 

                                                 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
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cauza lipsei de precizie în ceea ce priveşte asociaţia, AoMBiH, în cooperare cu 
International Finance Corporation, a implementat proiectul-pilot de mediere în 
două mari oraşe din ţară, în care mai mult de 600 de cazuri au fost mediate în 
perioada mijlocul anului 2004 – mijlocul anului 2007.  

Cazurile din două instanţe municipale (Banja Luka şi Sarajevo) au fost 

mediate în afara instanţei de către mediatori ai proiectului-pilot şi, după 

soluţionare, părţile s-au adresat instanţei pentru a semna înţelegerea. 

Pe data de 28 iulie 2005 a fost adoptată Legea privind transferul 

activităţii de mediere la AoMBiH (Monitorul Oficial al Bosnia-Herţegovina, 

52/05), această asociaţie fiind autorizată să ofere servicii de mediere în ţară. 

De atunci, medierea în Bosnia-Herţegovina a avut mult succes; următoarea 

provocare este reprezentată de promovarea acesteia în instanţele 

judecătoreşti/judecătorilor din ţară, pentru ca aceştia să stabilească procedurile 

administrative în toate instanţele de judecată pentru a trimite cazurile spre 

mediere şi către avocaţi şi către publicul general cu scopul de a creşte numărul 

de cazuri care provin din comunitate”.52 

Referitor la Macedonia trebuie precizat că „în 2006, a fost adoptată 

Legea cu privire la mediere. Prin urmare, mediatorii sunt stabiliţi ca fiind entităţi 

fizice care ajuta părţile să ajungă la un acord, fără dreptul de a impune o 

soluţie la dispută, în concordanţă cu principiile procedurilor de mediere. 

Procesul de mediere este posibil pentru cauze civile, comerciale, de ocupare a 

forţei de muncă, ale consumatorului sau în cazul altor dispute între entităţi 

juridice şi fizice, conform legii, înainte sau după începerea procedurii de 

judecată, cu excepţia cazului în care altceva este prescris de lege. În prezent, 

mediatorii sunt certificaţi şi sunt formate organisme ale Camerei.”53 

În Croaţia „medierea este obligatorie în caz de litigiu privind încheierea, 

modificarea sau reînnoirea unui contract colectiv sau în cazul unui litigiu 

similar. Legea prevede, de asemenea, posibilitatea medierii în litigiile cu privire 

la contractele individuale de muncă. 

În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate de către Ministrul de Justiţie 

pentru a face ca Parchetul şi celelalte organe de stat să recurgă la mediere 

mai degrabă decât la acţiuni în justiţie pentru soluţionarea litigiilor în care este 

parte Republica Croaţia, trebuie menţionat faptul că Actul de procedură penală 

a fost modificat pe baza unei propuneri din partea ministrului de justiţiei. 

                                                 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
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Modificările constau în adăugarea articolului 186a la Actul de procedură 
penală, care prevede că persoanele care înaintează un proces împotriva 
Republicii Croaţia trebuie să prezinte o cerere de soluţionare amiabilă a litigiilor 
la parchetele competente, înainte de intentarea procesului. Cu toate acestea, 
parchetele pot decide independent şi autonom dacă un litigiu se va rezolva sau 
nu printr-o înţelegere extrajudiciară (Articolul 2 din Legea Parchetelor).  

Ministrul de Justiţie sprijină soluţionarea litigiilor prin mediere, pentru că 
este o procedură mai rapidă, mai puţin oficială şi mai puţin costisitoare, care 
uşurează instanţele judecătoreşti, prin urmare, scopul a fost stabilirea unui 
aranjament cu ministrul de finanţe pentru a acoperi costurile pentru o mai 
eficientă punere în aplicare a procedurii de mediere. 

În cadrul campaniei de informare a publicului cu privire la implementarea 
procedurilor de mediere, sunt elaborate postere şi broşuri pentru a familiariza 
publicul cu această posibilitate de soluţionare a litigiilor. Rezultatul Planului de 
acţiune pentru punerea în aplicare a Strategiei de reformă a sistemului juridic îl 
reprezintă dezvoltarea medierii ca o metodă alternativă de rezolvare a disputelor. 
Şi Asociaţia Barourilor de Avocaţi din Croaţia a constituit un centru de mediere, 
care ar fi trebuit să înceapă să funcţioneze. Prin aceasta se încearcă reducerea 
numărului de cazuri aflate pe rolul instanţei şi se oferă posibilitatea clienţilor de a 
primi protecţie juridică mai rapid.” 54 

În Turcia „medierea este nouă şi adoptată momentan numai în materie 
penală. În conformitate cu articolul 253 din Codul de procedură penală din data 
de 26 octombrie 2004, numerotat 5271, procurorul este autorizat să aplice 
procedura de mediere înainte de procedurile judiciare, în special în cazurile în 
care infracţiunea în cauză este subiect al unei plângeri şi unde este necesar.  

Procurorul are dreptul de a numi un avocat ataşat baroului pentru a 
administra procesul de mediere. Au fost făcute unele amendamente referitoare 
la condiţiile procedurii de mediere în legea din data de 6 decembrie 2006 şi 
numerotată 5560, pentru a face această procedură mai uşor aplicabilă.  

În concordanţă cu modificările, acum este posibil ca procurorul însuşi 
să acţioneze ca mediator sau să desemneze o persoană care a absolvit 
facultatea de drept ca mediator, pe lângă posibilitatea de a numi un avocat 
pentru a administra procesul de mediere.  

De asemenea, domeniul de aplicare a procedurii de mediere a fost 
extins la anumite infracţiuni, care sunt judecate din oficiu. Detaliile 
referitoare la procedura de mediere au fost reglementate de către „Legea 

                                                 
54 Ibidem. 
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privind punerea în aplicare a medierii în conformitate cu Codul de 
procedură penală (26 iulie 2007)” 55. 

 
Instituţia medierii nu reprezintă un element de noutate şi în acelaşi timp 

nu este o practică aparţinând cu precădere ţărilor occidentale aşa cum am 
putea fi tentaţi să credem, ca urmare a faptului că în aceste ţări medierea a 
fost consacrată ca modalitate alternativă de soluţionare a diferitelor categorii 
de conflicte, în cea de a doua jumătate a secolului XX.  

În Europa de Est, reglementările privind medierea au fost adoptate în 
ultimii 20 de ani, Albania are o lege a medierii din anul 2003, Bulgaria din 
2004, Croaţia din 2003, Macedonia din 2006, ca şi România, Serbia din 2005, 
Ungaria din 2002, iar Republica Moldova a adoptat o lege a medierii din 2007, 
aplicabilă din ianuarie 200856. 

În ultimii ani se constată preocuparea comunităţii, în special la nivelul de 
conducere şi coordonare al Uniunii Europene, a comisiilor şi Parlamentului 
European, precum şi la nivelul O.N.U. pentru aplicarea medierii, domeniu care a 
preocupat şi preocupă toate statele membre, fiind emise şi directive în domeniu. 

Pentru exemplificare menţionăm Recomandarea nr. 19 (99) a 
Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la medierea în 
chestiuni penale, adoptată de Comitetul de Miniştri pe 15 septembrie 1999 la 
cea de-a 69-a întâlnire a reprezentanţilor miniştrilor. 

Un alt document, respectiv Rezoluţia 12/2002 a ECOSOC prevede 
principiile de bază ale justiţiei restaurative în materie penală, unde luând în 
considerare Rezoluţia 26/1999 intitulată „Dezvoltarea şi implementarea 
măsurilor de mediere şi justiţie restaurativă în materie penală”, Consiliul a 
cerut Comisiei pentru Justiţie Penală şi Prevenirea Criminalităţii să ia în 
considerare avantajul formulărilor O.N.U. în domeniul medierii. 

În lumina documentelor de mai sus şi a altora menţionate mai jos, secolul 
XX ne apare ca fiind unul de reformare a justiţiei penale pe întreg mapamondul.  

Deşi măsurile alternative la detenţie pot fi atribuite sistemului de justiţie 
penală pe tot parcursul evoluţiei sale istorice, totuşi acum s-a dat o conotaţie 
imperativă în majoritatea statelor lumii şi în mod nemijlocit în ţările membre ale 
Consiliului Europei şi cele membre ale Naţiunilor Unite, sens în care se pot 
enumera următoarele reglementări: 

– Declaraţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile omului; 

                                                 
55 Ibidem. 
56 Ce este medierea, http://mediatoriasi.eu/index.php?option 
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– Standardul de reguli minime ale Naţiunilor Unite – administrarea 
justiţiei pentru minorii privaţi de libertate; 

– Regulile minimale ale Naţiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri 
neprivative de libertate (Regulile de la Tokyo); 

– Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la 
administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing); 

– Rezoluţia 40/33 din 29 noiembrie 1985 – Ansamblul regulilor minime 
ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile 
de la Beijing); 

– Recomandarea R. (86) 12 din 16.09.1986 a Comitetului de Miniştri 
către statele membre privind măsurile de prevenire şi reducere a volumului 
excesiv de activitate a instanţelor; 

– Recomandarea R. (87) 18 din 17.09.1987 a Consiliului Europei – 
Comitetului de Miniştri – privind simplificarea justiţiei penale;  

– Rezoluţia O.N.U. 1999/26 din 28.07.1999, intitulată „Dezvoltarea şi 
punerea în aplicare a medierii şi a măsurilor de refacere a justiţiei în materie 
penală”; 

– Recomandarea R. (99) 19 din 15.09.1999 a Comitetului de Miniştri 
către statele membre cu privire la mediere în materie penală;  

– Rezoluţia O.N.U. 2000/14 din 27.07.2000, privind „Principii de bază 
privind utilizarea programelor de justiţie restaurativă în materie penală”; 

– Rezoluţia ECOSOC 2002/12 din 24.07.2002 privind „Principii de bază 
ale utilizării programelor de justiţie restaurativă în materie penală” etc. 

Chiar şi instituţiile justiţiei statale au obligaţia legală de a încerca 
împăcarea părţilor aflate în conflict, în cazurile în care acest lucru ar fi în beneficiul 
părţilor, sens în care, în prezent, România beneficiază de o legislaţie modernă în 
domeniu. 

 

1.4. Medierea în România 
 

1.4.1. Repere istorice privind medierea în România 
Deşi nu a fost instituţionalizată de sine stătător pe baza unor 

reglementări exprese, practica medierii în România este cunoscută din timpuri 
foarte îndepărtate, un prim exemplu constituindu-l „Sfatul Bătrânilor” din 
străvechile aşezări româneşti, cărora comunitatea le recunoştea calitatea de 
înţelepţi ai satului şi aveau între altele competenţa de a mijloci împăcarea unor 
membri ai comunităţii, aflaţi în dispută.  
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Un alt exemplu, ţinând de dreptul familiei şi întâlnit, de asemenea, din 
vechime este acela că dintotdeauna în tradiţia românească, finii merg la naşi 
pentru ca aceştia să medieze diferitele dispute apărute în familia lor. 

Obligatoriu trebuie avută în vedere activitatea preoţilor care în 
parohiile lor, din cele mai îndepărtate vremuri, practicau medierea nu numai 
prin încercări de împăcare a unor enoriaşi aflaţi în dispută, ci şi prin implicarea 
lor în încercarea de stingere sau aplanare a unor conflicte de amploare, între 
grupuri de membri ai comunităţii sau între membrii comunităţii şi autoritate.  

De altfel, nu numai preotul îşi asuma astfel de responsabilităţi, ci şi 
dascălul (învăţătorul) satului, precum şi primarul. Observăm că astfel, cei 
aflaţi în dispută apelau la persoane care se bucurau de prestigiu social în 
cadrul comunităţii respective, ceea ce oferea garanţia, pentru părţile aflate în 
dispută, că mediatorul ales de ele sau recomandat de comunitate va da 
dovadă de înţelepciune, neutralitate şi imparţialitate în abordarea şi găsirea 
căilor de soluţionare a conflictului lor.  

Tot referitor la tradiţia în materie de mediere este de amintit faptul că 
disputele dintre comercianţii coloniilor greceşti şi cei provenind din cele 
veneţiene de pe coasta Mării Negre se soluţionau prin medierea (acolo unde 
se năştea disputa), de către „Sindic” – funcţie de conducător de breaslă. 

În cea de a doua jumătate a secolului XIX, prin introducerea Codului 
de Procedură Civilă din 09.09.1865, se instituţionalizează soluţionarea 
disputelor de către judecătoriile de plasă, care pentru valori mici ale cauzelor 
sau pagubelor (daunelor) puteau să dea soluţii definitive, în anumite domenii.  

Prin legile „Judecătoriilor de Pace comunale şi de ocoale”, din anii 
1879, 1894 şi 1896, se instituţionalizează judecători speciali, practic 
„judecători ambulanţi” pentru anumite cauze, fără valoare sau de mică 
valoare, precum şi pentru delicte minore, înţelegându-se prin acestea, cele 
care afectează tradiţiile morale dintre două sau mai multe persoane, fără a 
avea efect material general asupra relaţiilor sociale. 

Apreciem că nu este lipsit de interes să amintim aici şi Legea  
nr. 59/1968 privind Comisiile de judecată. Prin această lege, unele 
infracţiuni reprezentând fapte antisociale cu pericol redus erau scoase din 
sfera de competenţă a Codului penal şi trecute în competenţa acestor „comisii 
de judecată”.  

„Comisiile de judecată din întreprinderi, organizaţii economice, şi 
celelalte organizaţii de stat, potrivit articolului 12 din lege, încearcă împăcarea 
părţilor în infracţiuni prevăzute de Codul penal, săvârşite de angajaţi la locul de 
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muncă, astfel: lovirea sau alte violenţe (art. 180, alin. 2); vătămarea corporală 
din culpă (art. 184 alin. 1); ameninţarea (art. 193); insulta (art. 205); calomnia 
(art. 206) şi abuzul de încredere (art. 213), valoarea pagubei de cel mult 500 lei”.  

Cel mai probabil, această lege a avut la bază sistemul chinez al 
Comitetelor de Conciliere ale Poporului, ţinând cont că în perioada 
respectivă, politica statului român a fost influenţată de sistemul de organizare 
social-economică din China. 

Pe de altă parte, nu este exclusă nici inspiraţia occidentală, dacă avem 
în vedere că la vremea respectivă România încerca o deschidere către Vest şi 
în acelaşi timp, faptul că aproximativ în aceeaşi perioadă, în S.U.A. şi în unele 
state din vestul Europei, tocmai se instituţionaliza medierea. Această lege a 
fost abrogată însă după 1989 odată cu alte legi elaborate în timpul regimului 
comunist. 

 
1.4.2. Medierea în România postdecembristă 
După 1989, medierea a început să fie instituţionalizată şi în România. 

Deşi un act normativ care să consfinţească expres, de sine stătător, medierea 
ca modalitate de soluţionare a conflictelor a fost emis abia în anul 2006, ne 
referim la Legea nr. 192/2006, există totuşi acte normative anterioare acesteia 
în care, fie se face vorbire despre mediere, fie se referă la furnizarea de 
servicii de mediere sau intermediere socială sau se impune folosirea medierii 
ca procedură prealabilă obligatorie, înainte de introducerea unei acţiuni 
judecătoreşti.  

Iată câteva exemple: 
– Legea nr. 168/1999, privind soluţionarea conflictelor de muncă, 

prevede medierea ca procedură obligatorie pentru încercarea de soluţionare în 
acest mod a cererilor angajaţilor, înainte de declanşarea conflictului;  

– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 138/2000 privind 
modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, prin art. 7201, 
introduce obligativitatea concilierii directe între părţi premergător introducerii 
acţiunii în instanţă, pentru litigiile în materie comercială;  

– Legea nr. 326/2001, privind serviciile publice de asistenţă socială; 
– Regulamentul nr. 3/2004, privind procedura de mediere a diferendelor 

apărute în executarea transferurilor transfrontaliere; 
– Legea nr. 47/2006, privind sistemul naţional de asistenţă socială. 
În cadrul planului de acţiune pentru a se implementa Strategia de 

Reformă a Sistemului Judiciar din România, aprobat prin Hotărârea de 
Guvern nr. 232/2005, a fost inclusă şi adoptarea unei legi care să aibă în vedere 
o reglementare distinctă a activităţii de mediere şi a profesiei de mediator.  
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Adoptarea unei asemenea legi se impunea şi ca urmare a necesităţii 
alinierii legislaţiei româneşti la cea europeană. În aceste circumstanţe, la data 
de 16.05.2006 a fost adoptată Legea nr. 192 privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator. În acest fel şi în România activitatea de mediere este 
reglementată în mod distinct creându-se astfel cadrul instituţional legal pentru 
desfăşurarea ei şi pentru organizarea activităţii de pregătire sub aspect 
profesional a mediatorilor. 

Această lege reprezintă doar un început, pentru că domeniile în care 
medierea va fi folosită ca modalitate de soluţionare a conflictelor sunt nu numai 
multe, ci şi foarte vaste şi complexe, ceea ce va impune în mod sigur 
completarea şi modificarea ei.  

În România, mediatorii sunt persoane autorizate să practice această 
profesie, fiind înscrişi în Tabloul mediatorilor57 de către Consiliul de mediere. 
Membrii acestui consiliu sunt aleşi de către mediatori.  

Trebuie precizat că „în iulie 2000, Consiliul pentru Standarde 

Ocupaţionale (COSA) a adoptat Standardul Ocupaţional al Mediatorului. 

Standardul a fost dezvoltat împreună cu Fundaţia pentru Schimbări 

Democratice ca unitate-pilot şi apoi comparat cu alte standarde din zona nord-

americană şi din Europa, din punct de vedere al competenţelor mediatorului. 

Ca urmare, în martie 2001, a fost introdusă în Codul Ocupaţiilor din România 

(COR) şi ocupaţia de mediator, astfel: Mediator cod 244.702 – studii 

superioare, la secţiunea „specialişti relaţii publice”.58 

Trebuie precizat că mediatorii sunt persoane independente de părţi şi 

au obligaţia să-şi exercite profesia cu respectarea a o serie de obligaţii izvorâte 

din lege, astfel: 

 să păstreze confidenţialitatea informaţiilor primite de la părţile 

angajate în procesul de mediere;59 

 să păstreze neutralitatea faţă de părţi şi să exercite calitatea de 

mediator cu imparţialitate;60 

 să asigure respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a 

părţilor.61 

                                                 
57 Legea nr. 192/2006, art. 12. 
58 Strategia privind medierea şi dezvoltarea profesiei de mediator pentru 2008-2013, 
http://www.cmediere.ro/download/265/strategia-2008-2013-privind-medierea-şi-dezvoltarea-profesiei-
demediatorp.25 
59 Art. 32 – Legea nr. 192 din 16 mai 2006 (*actualizată*) privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator. 
60 Ibidem, art. 31. 
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Dacă mediatorul încalcă dispoziţiile legii medierii, atunci va răspunde 
disciplinar62 sau, în situaţia în care produce un prejudiciu în exercitarea 
profesiei, va răspunde civil faţă de părţi.63 

Se poate apela la procedura de mediere în faza de urmărire penală sau 
în cursul judecăţii. Mai mult, se poate realiza acest lucru şi în perioada 
anterioară înaintării plângerii prealabile sau începerii procesului întrucât legea 
medierii prevede această modalitate ca alternativă de soluţionare a conflictelor. 

Trebuie menţionat expres că medierea se aplică, în general, în cauzele 
penale ce privesc infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii 
prealabile sau împăcarea parţilor înlătură răspunderea penală.64 Nici în restul 
cauzelor penale medierea nu este exclusă putându-se soluţiona, pe această 
cale, o multitudine de aspecte survenite în cadrul procesului penal (de 
exemplu, soluţionarea acţiunii civile în procesul penal, ce se poate realiza în 
orice fel de cauză penală prin mediere). 

Partea vătămată, făptuitorul sau orice alt participant în procesul penal 
nu poate fi obligat să apeleze la mediere, aceasta fiind o procedură 
eminamente facultativă.  

Cu ocazia medierii trebuie asigurat dreptul fiecărei părţi la asistenţa 
juridică, iar în cazurile în care se impune acest lucru, dreptul de a beneficia de 
serviciile unui interpret. De asemenea, în cazul minorilor trebuie asigurate 
garanţiile prevăzute de legea penală pentru aceştia.65 

Dacă părţile îşi soluţionează conflictul prin mediere înaintea începerii 
procesului penal, partea vătămată nu va mai sesiza pentru infracţiunea 
respectivă organele de cercetare penală sau instanţa de judecată, iar în 
situaţia în care medierea este iniţiată chiar în termenul de introducere a 
plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe durata desfăşurării medierii. 

Dacă părţile aflate în conflict se împacă nu mai este necesară 
implicarea organelor de cercetare penală sau instanţa de judecată.  

Există situaţii în care părţile aflate în conflict nu s-au împăcat, cazuri în 
care partea vătămată poate introduce plângerea prealabilă în termenul legal, 
termen care îşi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de 
închidere a procedurii de mediere. Se socoteşte în acest caz şi termenul scurs 
înainte de suspendare. 
                                                                                                                                  
61 Ibidem, art. 29 alin. (2). 
62 Ibidem, art. 38. 
63 Ibidem, art. 42. 
64 Ibidem, art. 67 alin. (1). 
65 Ibidem, art. 68 alin. (2). 
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Se poate apela la procedura de mediere şi după începerea urmăririi 
penale sau a judecăţii. În aceste cazuri cercetarea penală sau judecata se 
suspendă de la data prezentării de către părţi a contractului de mediere.   

Suspendarea nu poate dura mai mult de 3 luni de la data semnării 

contractului de mediere. Suspendarea încetează în momentul în care 

procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de lege 

chiar dacă nu au trecut 3 luni. Termenul de 3 luni este aplicabil şi pentru 

cazurile în care medierea nu este finalizată în acest termen. 

Mediatorul are obligaţia să comunice organului judiciar o copie a 

procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere.66  

Dacă, prin procesul-verbal, se constată că părţile nu s-au împăcat, 
procesul penal se reia din oficiu.67 În cazul în care procesul-verbal nu se 
comunică, procesul penal se reia din oficiu după expirarea termenului de 3 luni 
indicat anterior. 

Datorită avantajelor concrete pe care le prezintă, este imperios necesar 
ca atât organele de cercetare penală, cât şi instanţa de judecată, în cazurile în 
care acest fapt impune, să sfătuiască părţile să apeleze la mediere.  

În cazul săvârşirii infracţiunilor îndreptate împotriva proprietăţii şi 
susceptibile de plângere prealabilă, aşa cum rezultă din analiza prevederilor 
Codului penal referitoare la infracţiuni, trebuie precizat că, în general, 
persoanele vătămate, din cauza raporturilor pe care le-au avut anterior cu 
făptuitorul, bazate pe încredere şi de multe ori pe afectivitate, nu urmăresc 
efectiv pedepsirea acestuia.  

De cele mai multe ori, prin introducerea plângerii prealabile, partea 
vătămată doreşte acordarea de daune pentru prejudiciul creat, deci, 
satisfacerea unor interese de ordin patrimonial, sau încetarea unor acţiuni de 
tulburare a atributelor de proprietate şi folosinţa liniştită a unor bunuri. 

Experienţa demonstrează că părţile aflate în conflict se îndreaptă cu 
încredere spre procedura soluţionării amiabile, conştientizând beneficiile 
conferite prin economia de timp, de stres emoţional, de cheltuieli chiar, spre 
deosebire de procedura judiciară clasică, bucurându-se atunci când, cu 
asistenţa specialistului, ajung soluţii proprii acceptate de fiecare parte a 
disputei. 

Soluţionarea litigiilor prin mediere aduce în mod clar beneficii pe multe 
planuri. Aceasta contribuie la îmbunătăţirea actului de justiţie, instanţele se 
degrevează de cauze, mutând centrul de greutate de pe criteriul cantitativ al 

                                                 
66 Ibidem, art. 70 alin. (3). 
67 Ibidem, art. 70 alin. (4). 
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cauzelor pe rol ce trebuie soluţionate cu celeritate, pe criteriul calitativ al 
soluţiilor adoptate, justiţiabilii au alternativă la sistemul juridic, iar apărătorii lor 
îi pot asista sau reprezenta în procedura medierii.  

Conceptul de mediere şi ideea de soluţionare amiabilă a conflictelor se 
găsesc în strânsă legătură cu identitatea culturală a poporului român unde 
ideea de toleranţă şi înţelegere are rădăcini adânci.  

* 
*       * 

Dintre avantajele medierii, putem menţiona pe cel mai evident, acela că 
economiseşte timp şi bani. Comparativ cu un proces clasic în faţa instanţelor de 
judecată, medierea este rapidă şi ieftină, oamenii pot soluţiona singuri problema 
doar într-o sesiune de mediere sub îndrumarea unui specialist, teoretic chiar şi 
într-o zi sau câteva ore. Ziua şi ora la care se va desfăşura medierea se fixează în 
funcţie de timpul şi dorinţa celor aflaţi în conflict, nimeni nu le poate impune o 
anumită zi sau oră. Medierea pleacă de la premisa că părţile implicate în conflict 
nu sunt adversari, în primul rând, ci persoane care încearcă împreună să 
găsească o soluţie consensuală unei probleme pe care o au. 

Informaţii despre mediere se găsesc la toate civilizaţiile anterioare celei 
actuale. De fapt, fiecare comunitate umană a dorit întotdeauna să creeze şi să 
menţină un climat psihosocial propice vieţii şi activităţii membrilor săi. În acest 
scop, o direcţie permanentă de acţiune a fost rezolvarea, prin diferite metode 
legale, a conflictelor între membrii unei comunităţi sau ai alteia. Evoluând 
societatea au sporit şi mizele favorabile apariţiei şi manifestării stărilor 
tensionale şi conflictuale între persoane.  

De asemenea, societatea şi-a perfecţionat formele de aplanare şi 
soluţionare a evenimentelor generatoare de disfuncţionalităţi sociale. Una 
dintre aceste forme a fost medierea, efectuată de-a lungul timpului, de diferite 
persoane cu statute sociale înalte şi roluri unanim recunoscute de ceilalţi 
membrii ai comunităţii.  

Medierea s-a practicat, sub o formă sau alta, şi în România. În prezent, 
prin Legea nr. 192 /2006 (cu modificările şi completările ulterioare) se instituie 
medierea ca metodă alternativă de soluţionare a conflictelor de natură penală.  

În opinia noastră, experienţa acumulată până acum în domeniul 
activităţii mediatorilor este totuşi scurtă pentru a putea face o apreciere 
exhaustivă asupra eficacităţii medierii, ca metodă alternativă. În plus, nici 
despre rolul medierii în reformarea justiţiei din România nu credem că se pot 
face afirmaţii categorice într-un sens sau altul.  
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CAPITOLUL 2 

MEDIEREA ÎN DREPTUL PENAL 
 
 
 
 

2.1. Consideraţii preliminare 
 

Medierea reprezintă un proces prin care victimei, infractorului şi 
respectiv părţilor unui conflict li se oferă posibilitatea, în cazul în care consimt 
liber, să participe activ la soluţionarea problemelor apărute în urma infracţiunii 
prin intermediul unei persoane terţe, imparţiale – mediatorul.  

Legiuitorul român acordă o atenţie deosebită aplicării medierii în 
domeniul Dreptului Penal, astfel articolele 67-70 din Legea nr. 192/2006 
prevăd dispoziţii speciale privind medierea în cauzele penale, reglementări 
care sunt consacrate legislativ şi în domeniul procedurii penale ca urmare a 
adoptării noilor prevederi din Legea nr. 202/2010 privind „Mica reformă în 
justiţie”. 

După cum se cunoaşte, se poate apela la mediere, ca modalitate 
alternativă, în orice fază a procedurii de soluţionare pe cale penală a 
conflictului.  

Dispoziţiile din lege se aplică cu precădere cauzelor penale care 
privesc infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau 
împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.68 Nici în restul cauzelor penale 
medierea nu este exclusă, putându-se soluţiona aspecte survenite în cadrul 
procesului penal. Cel mai bun exemplu este cel referitor la soluţionarea acţiunii 
civile în cadrul procesului penal, acest lucru putându-se realiza în orice fel de 
cauză penală prin mediere. 

Partea vătămată, făptuitorul sau orice alt participant în procesul penal 
nu pot fi obligaţi să apeleze la mediere, aceasta fiind o procedură eminamente 
facultativă.69  

Cu ocazia medierii trebuie asigurat dreptul fiecărei părţi la asistenţă 
juridică, iar în cazurile în care se impune acest lucru, dreptul de a beneficia de 
serviciile unui interpret.70  

                                                 
68 Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, art. 67, alin. (1). 
69 Ibidem, art. 67 alin. (2). 
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În cazul minorilor, se asigură garanţiile prevăzute de legea penală 
acestora.71 

Dacă părţile îşi soluţionează conflictul prin mediere înaintea începerii 
procesului penal, partea vătămată nu mai poate sesiza pentru infracţiunea 
respectivă organele de cercetare penală sau instanţa de judecată.72  

În situaţia în care medierea este iniţiată chiar în termenul de 
introducere a plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe durata 
desfăşurării medierii. Dacă părţile aflate în conflict se împacă, nu mai este 
necesară implicarea organelor de cercetare penală sau instanţa de judecată. 
În cazul în care părţile aflate în conflict nu s-au împăcat, partea vătămată poate 
introduce plângerea prealabilă în termenul legal, termen care îşi va relua 
cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de 
mediere. Se socoteşte în acest caz şi termenul scurs înainte de suspendare.73 

În cazul în care s-a apelat la mediere, după începerea urmăririi penale 
sau a judecăţii, cercetarea penală sau judecata se suspendă de la data 
prezentării de către părţi a contractului de mediere.74  

Suspendarea nu poate dura mai mult de 3 luni de la data semnării 
contractului de mediere.75 Această suspendare încetează în momentul în care 
procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de lege, 
chiar dacă nu au trecut 3 luni. Termenul de 3 luni este aplicabil pentru cazurile 
în care medierea nu este finalizată în acest termen. 

Mediatorul are obligaţia să comunice organului judiciar o copie a 
procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere.76 Dacă prin procesul-verbal 
se constată faptul că părţile nu s-au împăcat, procesul penal se reia din oficiu. 
În cazul în care procesul-verbal nu se comunică, procesul penal se reia din 
oficiu după expirarea termenului de 3 luni indicat anterior.77  

În opinia noastră, datorită acestor avantaje, medierea în domeniul 
penal va fi uzitată în special în cazul plângerilor prealabile, dar şi în restul 
cauzelor penale. În realizarea acestor deziderate, un loc important îl ocupă 
organele de cercetare penală şi instanţa de judecată care sfătuiesc părţile să 
apeleze la mediere. 

                                                                                                                                  
70 Ibidem, art. 68 alin. (1). 
71 Ibidem, art. 68 alin. (2). 
72 Ibidem, art. 69 alin. (1). 
73 Ibidem, art. 69 alin. (2). 
74 Ibidem, art. 70 alin. (1). 
75 Ibidem, art. 70 alin. (2). 
76 Ibidem, art. 70 alin. (3). 
77 Ibidem, art. 70 alin. (4). 
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2.2. Raportul dintre procesul de mediere şi procesul de 
judecată 

 
Există elemente care definesc distincţia între procesul medierii şi 

procesul de judecată. Astfel, medierea se deosebeşte de judecată, în primul 
rând, prin faptul că figurile centrale ale acestui proces sunt părţile participante 
la acest tip special de activitate. De voinţa lor depinde dacă va începe sau nu, 
ori va continua sau nu procesul de mediere. În acelaşi timp, de voinţa părţilor 
implicate în conflict depinde opţiunea sau refuzul medierii. De aceea, se poate 
aprecia că medierea nu este un proces judiciar unde victima are un rol 
secundar, ci unul în care rolul părţilor implicate este efectiv principal şi activ. 

Pe de altă parte, trebuie avut în vedere locul în care se desfăşoară 
medierea şi orice proces de judecată. Dacă medierea se desfăşoară într-un 
spaţiu relativ comun, familiar pentru persoanele ce apelează la mediere, 
procesul penal are loc într-o sală de judecată. Aceasta din urmă, prin modul în 
care este construită şi mobilată, prin regulile stricte impuse celor care participă 
la proces şi prin prezenţa judecătorului exercită o presiune psihică destul de 
accentuată asupra persoanelor implicate în actul de justiţie. Astfel de presiuni 
care pot naşte sentimente de frică, teamă, uneori chiar de panică la cei care 
sunt învinuiţi într-un proces, în cazul medierii nu există.  

Limbajul, ţinuta şi tonul folosite de către participanţii la un proces ca 
părţi implicate sunt strict reglementate şi respectate într-o instanţă de judecată. 
În acest loc, orice gest nepotrivit, involuntar chiar, orice cuvânt rostit şi tonul 
folosit sunt sancţionate dacă se apreciază de către magistrat că sunt vulgare, 
sau sunt spuse pe un ton mai ridicat. În prezenţa mediatorului părţile nu trebuie 
să se teamă că în cazul ridicării tonului la celălalt interlocutor, un gest oarecum 
nepotrivit, ori refuzul de a vorbi vor avea urmări negative pentru cel în cauză.  

În procesul de mediere, spre deosebire de procesul judiciar, mediatorul 
ţine cont de sentimentele victimei, ale făptuitorului, învinuitului sau inculpatului 
şi le oferă acestora posibilitatea de a-şi expune poziţia în mod confidenţial. 

Capacitatea de a asculta şi de a păstra secretul celor discutate în 
cazurile necesare este una din caracteristicile prioritare ale mediatorului.78  

Magistratul chemat să judece o cauză este interesat de aspectele strict 
legale ale cazului şi nu de starea afectivă a inculpatului, de nevoile acestuia de 

                                                 
78 Ibidem, art. 1 alin. (1): „Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale 
amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de 
neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor”. 
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a se exprima sau apăra faţă de învinuirile care i se aduc. Pe de altă parte, 
inculpatul într-un proces vorbeşte numai atunci când este întrebat şi doar 
despre subiectul interogării nu despre ceea ce vrea el să spună, să relateze 
sau să povestească.  

Mediatorul este o persoană competentă profesional care cunoaşte cum 
trebuie să se desfăşoare medierea, are abilităţi de comunicare cu persoanele 
cu care discută, ştie să formuleze şi să adreseze întrebări la care să primească 
răspunsuri pertinente şi nu foarte scurte de tipul „da” sau „nu”.  

Desigur şi magistratul are calităţi de comunicare, este o persoană 
competentă în domeniul său de activitate, dar statutul său profesional şi rolul 
chemat să-l joace sunt complet diferite de cele ale mediatorului. Aceasta, deşi 
scopul urmărit de fiecare este soluţionarea conflictului de natură penală.  

În plus, medierea se poate derula cu pauze în cadrul aceleiaşi şedinţe, 
la cererea părţilor, poate reîncepe când cei implicaţi doresc acest lucru şi 
fiecare dintre persoanele implicate îşi poate susţine punctul de vedere pentru a 
se apăra sau susţine cauza. Spre deosebire de cele menţionate faţă de 
mediere, procesul penal în instanţă are regulile lui stricte, iar părţile implicate 
trebuie să i se supună în mod obligatoriu.  

 

2.3. Elementele constitutive ale procesului de mediere 
 
Medierea este un proces prin care victimei infracţiunii şi infractorului li 

se oferă posibilitatea de a se împăca prin intermediul unei terţe persoane 
numită mediator. În calitate de proces, medierea presupune existenţa unui 
ansamblu închegat de elemente interdependente – participanţii la mediere.  

 
Aceştia din urmă sunt: 
– părţile – victima infracţiunii şi infractorul; 
– mediatorul; 
– după caz, partea civilă, partea responsabilă civilmente, reprezentaţii 

acestora, avocatul. 
 
Mediatorul, prin definiţie, este o persoană imparţială, independentă, 

care întruneşte condiţiile stabilite de lege şi are sarcina de a asista părţile în 
procesul de mediere în vederea împăcării acestora. 

Victima este persoana fizică sau juridică căreia i-au fost aduse daune 
morale, fizice sau materiale în urma comiterii unei infracţiuni. 
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Infractorul este persoana bănuită, învinuită sau inculpată, care 
recunoaşte săvârşirea infracţiunii. 

Acordul de împăcare este înţelegerea părţilor, prin care acestea 
convin să se împace şi care conţine drepturile, obligaţiile şi efectele împăcării.  

 
Procesul de mediere, în mod obligatoriu, presupune: 
– existenţa unei proceduri accesibile ambelor părţi, concomitent. 
– examinarea minuţioasă a cerinţelor victimei şi ale infractorului; 
– satisfacţia morală atât a victimei, cât şi a infractorului. Aceasta este 

posibilă atunci când părţile determină mersul procesului de mediere, rezultatul 
acestuia, iar, în final, soluţia acceptată de ambele.  

În acest sens, părţile trebuie să înţeleagă că nimeni nu este în drept şi 
nu poate să le impună ce să facă şi cum să facă.  

Participanţii la mediere nu se referă la articolul din Codul penal sub 
incidenţa căruia cade fapta incriminată făptuitorului, dar discută despre 
daunele materiale şi morale cauzate victimei în urma infracţiunii săvârşite. 
Procesul de mediere permite infractorului să abordeze sub acest aspect 
corectitudinea faptelor sale şi să sesizeze în profunzime starea emoţională a 
victimei. 

Practic, medierea reprezintă procesul de împăcare a victimei cu 
infractorul. Împăcarea este o măsură alternativă răspunderii penale şi, implicit, 
procedurii judiciare, care substituie politica represivă cu cea recuperatoare, 
diversificând administrarea justiţiei penale.  

Participarea la procesul de mediere are un caracter personal. Pentru 
persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face numai de 
reprezentanţii lor legali. Cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca 
cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege. 

Cele mai cunoscute forme ale medierii sunt: 
– medierea directă – atunci când, în prezenţa mediatorului, victima are 

întâlniri nemijlocite cu făptuitorul, învinuitul sau inculpatul pentru soluţionarea 
problemelor apărute în urma infracţiunii; 

– medierea indirectă – când în procesul de mediere victima nu 
doreşte ori, respectiv, nu are întâlniri nemijlocite cu făptuitorul, învinuitul sau 
inculpatul. Mediatorul se întâlneşte cu fiecare din aceste părţi şi contribuie la 
soluţionarea problemelor apărute în urma infracţiunii etc.79 

                                                 
79 Xenofon Ulianovschi, Marcela Dilion, Vasile Rotaru, Roman Koval şi Diana Popa, Manual de mediere, 
Editura Institutului de Reforme Penale din Republica Moldova, Chişinău, 2006, p. 22. 
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2.4. Avantaje şi dezavantaje ale metodei medierii unor cauze 
penale 
 

În opinia noastră, avantajele şi dezavantajele folosirii metodei medierii 
unor cauze penale se referă atât la făptuitor, cât şi la victimă.  

Astfel, avantajele pentru făptuitor sunt:  
 sesizarea consecinţelor reale ale faptei ilicite comise; 
 determinarea gradului de responsabilitate şi posibilitatea 

manifestării căinţei sincere, în legătură cu fapta comisă, când respectă 
condiţiile acordului de mediere; 

 poate obţine încetarea procesului penal şi absolvirea de răspundere 
penală; 

 caracterul absolut voluntar al medierii pentru infractor; 
 viaţă decentă, pe care infractorul şi-o oferă şi protecţia societăţii; 
 posibilitatea evitării încarcerării; 
 termenul redus al procesului de mediere şi evitarea fazei 

judecătoreşti; 
 fapta săvârşită nu apare în cazierul judiciar. 
Starea financiară precară constituie un dezavantaj pentru făptuitor 

întrucât poate îngreuna posibilitatea de a recupera prejudiciile materiale şi 
morale cauzate părţii vătămate prin comiterea infracţiunii respective. 

Dintre avantajele pentru victima infracţiunii se pot menţiona: 
 asigură realizarea principiului egalităţii în drepturi a victimei şi 

făptuitorului. Astfel, victima nu trebuie să fie dezavantajată în drepturi faţă de 
făptuitor – fapt realizabil în cadrul instituţiei medierii, care-i oferă un rol activ şi 
o şansă reală de soluţionare a conflictului; 

 în mediere, victima ocupă o poziţie activă şi, în fond, determinantă;  
 recuperarea prejudiciului material şi moral (în limitele acordului), 

cauzate prin comiterea infracţiunii; 
 satisfacţie morală; 
 facilitează înţelegerea motivelor care au determinat victimizarea 

acesteia. Părerea părţii vătămate este hotărâtoare, medierea oferindu-i 
posibilitatea să-şi manifeste umanismul şi nobleţea prin iertarea infractorului. 

Apelul la mediere are ca inconvenient pentru victima infracţiunii 
necesitatea depăşirii opţiunii unei justiţii represive. 
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La rândul său, comunitatea căreia îi aparţin persoanele implicate în conflict 
are avantaje, dacă acestea din urmă îşi rezolvă litigiul prin metoda medierii. Printre 
aceste avantaje pentru comunitate se pot enumera următoarele: 

 este asigurată diferenţierea adecvată şi individualizarea pedepselor 
în funcţie de gravitatea infracţiunii săvârşite, de motivul ei, de personalitatea 
celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează 
răspunderea, precum şi de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării ori 
reeducării vinovatului şi de condiţiile de viaţă ale familiei sale; 

 soluţionarea unor conflicte interumane de subiecţii conflictului; 
 caracterul benevol al medierii atât pentru victimă, cât şi pentru 

infractor; 
 posibilitatea subiecţilor conflictului de a-şi autoaprecia conduita şi 

de a-şi identifica justeţea poziţiei; 
 flexibilitate în soluţionarea conflictelor (căile tradiţionale oricum 

rămânând în permanenţă deschise, dat fiind faptul că procesul de mediere nu 
afectează mersul procesului penal);  

  eliberează instanţele de judecată de examinarea unor cauze 
penale minore şi permite să se acorde atenţie examinării cauzelor mai 
complicate ori implicit schimbarea priorităţilor abordării cauzelor de către 
judecători; 

 medierea permite economisirea timpului, reducerea numărului de 
persoane antrenate în procesul penal şi, în consecinţă, micşorarea bugetului 
justiţiei penale sau redirecţionarea mijloacelor financiare economisite. 
 

2.5. Conflicte penale ce pot face obiectul medierii 
 

Deoarece, din punct de vedere al dispoziţiilor speciale ale Legii  
nr. 192/2006 privind medierea în cauzele penale, pentru a se apela la un 
mediator în vederea soluţionării unui conflict de natură penală este absolut 
necesar ca infracţiunea comisă să fie una dintre cele pentru care acţiunea 
penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a părţii vătămate; este 
absolut necesar ca să fie prezentată noţiunea de plângere prealabilă, precum 
şi condiţiile legale de depunere sau retragerea acesteia.  

Acest demers este necesar atât pentru a evidenţia complexitatea 
punerii în mişcare şi derulării plângerii penale, cât şi pentru a se cunoaşte când 
este eficient momentul pentru a se apela la mediere, ca metodă alternativă de 
soluţionare a unui conflict de natură penală.  
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Practic, cunoscând mecanismul intim al plângerii penale – condiţii 
legale de declanşare a procesului penal, excepţiile de la aceste prevederi, rolul 
părţii vătămate în continuarea acţiunii penale sau în stoparea acesteia şi nu 
numai – persoana autorizată cu aplicarea prevederilor legale privind plângerea 
penală îi poate consilia pe cei implicaţi în conflict să recurgă la mediere pentru 
a ieşi din această situaţie.  

Astfel, potrivit principiului oficialităţii reglementat de articolul 2 Codul de 
procedură penală, actele necesare desfăşurării procesului penal se 
îndeplinesc din oficiu, afară de cazul când, prin lege, se dispune altfel. Prin 
excepţie de la acest principiu, legea prevede o serie de situaţii în care 
declanşarea procesului penal a fost lăsată de legiuitor la iniţiativa persoanei 
vătămate, precizându-se că punerea în mişcare a acţiunii penale se face 
numai la plângerea acesteia – art. 221 alin. (2), art. 279 alin. (1) Codul de 
procedură penală. 

Raţiunea excepţiei constă fie în gradul mai redus de pericol social 
abstract al acestor fapte, fie în împrejurarea că aducerea acestora în faţa 
instanţei, cu publicitatea pe care o implică procesul, ar putea fi sursa unor 
neplăceri sau suferinţe psihice pentru persoana vătămată sau ar da naştere la 
diferite conflicte între persoane care fac parte din aceeaşi familie sau din 
acelaşi mediu social. 

Potrivit art. 279 din Codul de procedură penală în cazul infracţiunilor 
pentru care este necesară plângerea prealabilă a persoanei vătămate, 
acţiunea penală nu se poate pune în mişcare şi exercita în lipsa acestei 
plângeri. Deci, plângerea prealabilă nu este doar o modalitate de sesizare 
a organului judiciar, ci şi o condiţie indispensabilă pentru punerea în 
mişcare a acţiunii penale.  

În continuare, vom prezenta, mai întâi, instituţia plângerii penale şi 
deosebirile dintre aceasta şi instituţia plângerii, şi apoi, conţinutul şi termenul 
de introducere ale plângerii prealabile, care descriu natura, etapele şi efectele 
punerii în mişcare a unui astfel de demers juridic. 

 
2.5.1. Instituţia plângerii prealabile. Deosebirile dintre plângerea 

prealabilă şi instituţia plângerii 
 
2.5.1.1. Instituţia plângerii prealabile 
Aceasta este prevăzută în Partea specială a Codului de procedură 

penală din anul 1968, republicat în anul 1997, cu modificările şi completările 
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ulterioare, în cadrul Titlului I – Urmărirea penală – capitolul VIII, articolele  
279-286. 

Putem defini plângerea prealabilă ca fiind actul procesual prin care 

persoana vătămată printr-o infracţiune îşi manifestă voinţa de a fi tras la 

răspundere penală cel ce a săvârşit-o, act fără de care nu se poate declanşa şi 

nici continua procesul penal în scopul sancţionării făptuitorului.  

Plângerea prealabilă constituie o dublă manifestare de voinţă a 

persoanei vătămate, respectiv, mai întâi, o încunoştinţare a organelor judiciare 

cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi, apoi, dă expresie voinţei persoanei 

vătămate ca infracţiunea să fie urmărită sau judecată, ridicând astfel 

impedimentul ce s-ar opune activităţii procesual penale. În urma acestei 

manifestări de voinţă, organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de 

judecată poate dispune declanşarea procesului penal şi punerea în mişcare a 

acţiunii penale. Se poate afirma că, din punct de vedere procesual, plângerea 

prealabilă scrisă este un act de sesizare a organului judiciar competent şi nu 

un act de punere în mişcare a acţiunii penale. 

Plângerea prealabilă, ca act de sesizare, se deosebeşte de celelalte 

acte de sesizare obişnuite ale organelor de urmărire penală (denunţ, plângere, 

sesizare din oficiu) prin caracterul ei necesar şi indispensabil, de condiţie 

pentru pornirea procesului penal, ca şi prin caracterul exclusiv, plângerea 

prealabilă fiind singurul mod de sesizare valabilă pentru pornirea procesului 

penal pentru anumite infracţiuni, aceasta neputând avea loc dacă s-a produs o 

sesizare obişnuită. 

 

2.5.1.2. Deosebirile dintre plângerea prealabilă şi instituţia 

plângerii 

Acestea sunt prevăzute de articolul 222 din Codul de procedură penală 

şi constau în: 

 plângerea reprezintă numai un act de sesizare a organelor judiciare 

prevăzut de art. 222 Cod de procedură penală, pe câtă vreme, plângerea 

prealabilă este o modalitate specială de sesizare a organelor judiciare şi în 

acelaşi timp o condiţie de pedepsire şi de procedură; 

 în afară de plângere, ca mod de sesizare a organelor judiciare,  

art. 221 Cod de procedură penală reglementează modalitatea denunţului sau 

sesizarea din oficiu, faţă de plângerea prealabilă care este însă singurul act de 

sesizare pentru o serie de infracţiuni prevăzute în mod special; 
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 plângerea, odată depusă la organul judiciar, nu mai poate fi retrasă, 

operând în acest caz principiul oficialităţii, pe când, în situaţia plângerii 

prealabile, principiul oficialităţii nu-şi are aplicabilitate, dar persoana vătămată 

are posibilitatea de a opera cu cele două instituţii, de a-şi retrage plângerea 

prealabilă sau de a realiza împăcarea cu învinuitul sau inculpatul. 

Sesizarea directă a instanţei de judecată prin plângerea prealabilă a 

persoanei vătămate nu mai poate avea loc, urmare a abrogării art. 279  

alin. (2), litera „a” din Codul de procedură penală prin Legea nr. 356/2006, doar 

începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale fiind 

condiţionată de plângerea prealabilă. În această situaţie, plângerea prealabilă 

constituie şi o condiţie de procedură. 

Codul penal şi alte legi cu dispoziţii penale prevăd, în cazul anumitor 

infracţiuni, că acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare sau exercitată decât 

în cazul în care persoana vătămată şi-a exprimat voinţa de tragere la 

răspundere penală a făptuitorului prin introducerea unei plângeri prealabile la 

autorităţile judiciare. 

Condiţionarea tragerii la răspundere penală, pentru unele infracţiuni, de 

existenţa plângerii prealabile a părţii vătămate îşi are temeiul în anumite 

consideraţii social-politice şi de politică penală. 

S-a considerat că, din punctul de vedere al realizării scopului legii penale 

şi al restabilirii ordinii de drept şi a liniştii sociale, recurgerea, din oficiu, la 

constrângerea juridică prin mijloace de drept penal este calea cea mai potrivită. 

Sunt totuşi fapte incriminate de legea penală care prezintă un grad 

redus de pericol social, prin aceea că ele nu au aceeaşi rezonanţă socială care 

să impună neapărat aplicarea de sancţiuni penale. 

Au fost semnalate în practica judiciară o serie de alte fapte care se 

petrec, de regulă, în cercul mai restrâns al anumitor grupuri sociale, cu o 

rezonanţă mai mult individuală decât socială, iar cei lezaţi, de cele mai multe 

ori, apreciază că nu este cazul să sesizeze organele penale. 

În cazul altor infracţiuni, punerea în mişcare a procesului penal sau 

dezbaterile din procesul penal ar putea uneori arunca o lumină defavorabilă 

asupra părţii vătămate, în special infracţiunile care se referă la viaţa personală 

a acesteia (violarea secretului corespondenţei sau a secretului profesional), 

situaţii în care, de asemenea, procesul penal nu este favorabil părţii vătămate.  
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Pentru infracţiunile cu pericol social redus şi care, în general, privesc 

relaţiile dintre persoane aparţinând fie aceleiaşi familii, fie aceluiaşi mediu 

social, de regulă, persoana vătămată apreciază că recurgerea la justiţie nu 

este mijlocul cel mai indicat pentru obţinerea unei satisfacţii şi evitarea altor 

conflicte.  

Persoana vătămată decide, în cazurile prevăzute de lege, dacă este 

cazul ca infractorul să fie sau nu tras la răspundere penală, şi în caz afirmativ, 

să facă plângere prealabilă. În caz negativ, lipsa plângerii prealabile duce la 

înlăturarea răspunderii penale. Cu alte cuvinte, lipsa plângerii prealabile devine 

o cauză de înlăturare a răspunderii penale, acelaşi lucru se produce şi în caz 

de retragere a plângerii prealabile sau în caz de împăcare a părţilor. 

Codul penal actual prevede că acţiunea penală se pune în mişcare la 

plângerea prealabilă a persoanei vătămate în cazul următoarelor 

infracţiuni: lovirea sau alte violenţe – art. 180; vătămarea corporală – art. 181; 

vătămarea corporală din culpă – art. 181 alin. (1) şi (3); violarea de 

domiciliu – art. 192 alin. (1); violarea secretului corespondenţei – art. 195; 

divulgarea secretului profesional – art. 196; violul – art. 197 alin. (1); furtul 

pedepsit la plângerea prealabilă – art. 210; abuzul de încredere – art. 213; 

gestiunea frauduloasă – art. 214; distrugerea – art. 217 alin. (1); abandonul de 

familie – art. 305; nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorilor –  

art. 307; tulburarea folosinţei locuinţei – art. 320. 

Sunt situaţii când, în unele legi cu dispoziţii penale, acţiunea penală se 

pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate: de exemplu,  

art. 27 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de avocat. 

Pentru toate aceste infracţiuni plângerea prealabilă constituie o condiţie 

de pedepsibilitate80. 

Titularii plângerii prealabile sunt prevăzuţi de Codul de procedură 

penală. Astfel, potrivit art. 279 alin. (1) din Codul de procedură penală punerea 

în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate pentru infracţiunile pentru care legea prevede expres această 

modalitate. 

                                                 
80  V. Dongoroz, Drept penal, Bucureşti, Editura Societăţii Tempus şi Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, 
2000, p. 729. 
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Faptul că numai persoana vătămată este titularul plângerii penale 

rezultă şi din dispoziţiile art. 131 din Codul penal potrivit cărora în cazul 

infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată 

de introducerea unei plângeri prealabile, de către persoana vătămată, lipsa 

plângerii înlătură răspunderea penală. 

Aceste reglementări determină caracterul personal determinat, indivizibil şi 

netransmisibil al plângerii prealabile, raportat la caracterul infracţiunilor pentru care 

Codul penal prevede că este necesar un astfel de demers. 

Sfera titularilor plângerii prealabile este amplu reglementată de Codul 

de procedura penală. Potrivit acestui cod nu pot fi titulari ai plângerii prealabile: 

copilul major pentru părintele său; un soţ pentru celălalt soţ. 

Persoana vătămată este astfel singura care are dreptul exclusiv de a 

cere tragerea la răspundere a unei alte persoane care a săvârşit una din acele 

infracţiuni pentru care este necesară plângerea prealabilă. 

Conform art. 131 alin. (3) Codul penal, fapta care a adus o vătămare 

mai multor persoane va atrage răspunderea penală chiar dacă plângerea 

prealabilă s-a făcut sau se menţine numai de către una dintre ele. 

Potrivit art. 131 alin. (4) din Codul penal, fapta atrage răspunderea 

penală a tuturor participanţilor la săvârşirea unei infracţiuni chiar dacă 

plângerea prealabilă s-a făcut sau se menţine numai cu privire la unul dintre ei. 

De asemenea, legea prevede posibilitatea introducerii plângerii prealabile şi de 

către alte persoane. Astfel plângerea prealabilă poate fi formulată şi de o 

persoana juridică ce a suferit o vătămare printr-o infracţiune pentru care legea 

condiţionează punerea în mişcare a acţiunii penale de o astfel de plângere 81. 

Potrivit art. 284 alin. (2) din Codul de procedură penală, dacă persoana 

vătămată este un minor sau un incapabil, plângerea prealabilă va fi introdusă 

de persoana îndreptăţită a reclama. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (3) din Codul penal, 

reprezentantul legal al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu poate 

introduce plângere şi totodată se poate împăca cu inculpatul. 

Plângerea prealabilă poate fi formulată şi de reprezentantul legal al 

persoanei vătămate care, potrivit legii este reprezentat de, părinţi, tutore, 

curator, sau, după caz, un mandatar cu menţiunea că mandatul trebuie să fie 

unul cu caracter special, iar procura va fi ataşată la dosar. 
                                                 
81 Deciziile Curţii Constituţionale 177/1998 şi 5/1999 publicate în Decizii şi hotărâri, Bucureşti, 2000, p. 180 şi 248. 
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În cazul în care persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu 

sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, în conformitate cu prevederile art. 131 

alin. (5) din Codul penal, acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. 

Dacă după introducerea plângerii prealabile a intervenit decesul 

persoanei vătămate, procesul penal va continua întrucât decesul acesteia nu 

constituie o cauză din cele care conduc la stingerea acţiunii penale. 

În practica judiciară se poate întâlni şi situaţia în care plângerea 

prealabilă a fost formulată de o persoană fără calitate, caz în care, persoana 

vătămată şi-o va putea însuşi printr-o declaraţie dată organelor de cercetare 

penală sau, după caz, în faţa instanţei de judecată în termen de două luni din 

ziua în care persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul – art. 284 alin. (1). 
 

2.5.2. Conţinutul şi termenul de introducere ale plângerii prealabile 
 

2.5.2.1. Conţinutul plângerii prealabile  

Potrivit art. 283 din Codul de procedură penală, plângerea prealabilă 

trebuie să cuprindă: descrierea faptei; indicarea autorului; arătarea mijloacelor 

de probă; indicarea adreselor părţilor şi a martorilor; precizarea dacă persoana 

vătămată se constituie sau nu parte civilă şi când este cazul indicarea 

persoanelor răspunzătoare civilmente. 

Legea nu cere ca persoana vătămată să arate şi încadrarea juridică a 

faptei săvârşită de către făptuitor sau pe care o reclamă. 

Plângerea prealabilă se face printr-o cerere scrisă, dar şi oral în cazul 

în care persoana vătămată nu ştie să scrie, caz în care se va întocmi un 

proces-verbal, care să ateste această stare de fapt, de către reprezentantul 

organului de cercetare penală competent cu soluţionarea cauzei unde aceasta 

se adresează cu plângere. Plângerea prealabilă va fi semnată de persoana 

vătămată. 
 

2.5.2.2. Termenul de introducere a plângerii prealabile 

Potrivit art. 284 alin. (1) din Codul de procedură penală, în cazul 

infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară plângerea prealabilă, 

aceasta trebuie să fie introdusă în termen de două luni, din ziua în care 

persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul. 
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În literatura de specialitate unii autori82 susţin că termenul de 

introducere a plângerii prealabile este un termen de prescripţie a răspunderii 

penale şi trebuie calculat potrivit normelor de drept penal privitoare la 

termenele substanţiale, în timp ce alţi autori consideră că este un termen de 

decădere83, depăşirea lui atrăgând anularea plângerii prealabile şi a urmăririi 

efectuate. 

O altă opinie84 afirmă că termenul de introducere a plângerii prealabile 

are un caracter special cu elemente substanţiale, dar şi de procedură. Potrivit 

acestei susţineri, lipsa plângerii prealabile sau introducerea ei tardivă constituie 

o cauză de înlăturare a răspunderii penale. 

În consecinţă, termenul de două luni are caracterul unui termen 

substanţial, referindu-se la dreptul de a pedepsi pe făptuitor, drept care se 

stinge în momentul în care nu a fost introdusă în termen plângerea prealabilă.  

Depăşirea termenului de introducere a plângerii prealabile atrage soluţii 

de fond, respectiv încetarea urmăririi penale şi încetarea procesului penal, nu 

anularea sesizării organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată.  

În acest sens este şi dispoziţia din art. 285 din Codul de procedură 

penală care prevede că plângerea prealabilă greşit îndreptată la organul de 

urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite organului competent. În 

aceste cazuri, plângerea se consideră valabilă dacă a fost introdusă în termen 

la organul competent. 

Termenul de două luni se calculează potrivit dispoziţiilor art. 186-187 

din Codul de procedură penală, excepţie făcând, potrivit art. 188, doar 

termenele privitoare la luarea, menţinerea sau revocarea măsurilor preventive. 

Ca urmare, termenul de două luni, deşi este un termen substanţial, este supus 

normelor din Codul de procedură penală85. 

Potrivit art. 284 alin. (1) din Codul de procedură penală, plângerea 

prealabilă trebuie introdusă în termen de două luni din ziua în care partea 

vătămată a ştiut cine este făptuitorul, iar alin. (2) al aceluiaşi text prevede că 

aceasta trebuie introdusă în termen de două luni din ziua în care minorul sau 

incapabilul a ştiut cine este făptuitorul. 
                                                 
82  M. Popovici, Plângerea prealabilă în reglementarea actualului Cod de procedură penală, în „Revista 
Română de Drept”, nr. 9/1969, p. 23. 
83  N. Iliescu, în Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea specială, vol. II, Editura 
Academiei Bucureşti, 1976, p. 100. 
84  Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 577. 
85 I. Neagu, L. Moldovan, Drept procesual penal, Îndreptar de practică judiciară, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1982, p. 140. 
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Dacă partea vătămată a cerut identificarea făptuitorului, data se va 

calcula din ziua în care acesta a fost identificat de organele de cercetare 

penală, aspect ce va rezulta din procesul-verbal întocmit cu această ocazie. 

Data se va calcula în raport cu dispoziţiile art. 186 din Codul de procedură 

penală. 

Dacă plângerea prealabilă a fost înregistrată la un organ necompetent 

şi a fost formulată în termen de două luni ea va fi considerată în termen. 

Potrivit art. 279 alin. (2) din Codul de procedură penală, plângerea 

prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului potrivit 

legii în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege. 

Când făptuitorul are calitatea de judecător, procuror, notar, militar, 

poliţist, deputat, senator etc. organul competent să efectueze urmărirea penală 

în acest caz este procurorul. 

Atunci când făptuitorul nu deţine o anumită calitate plângerea prealabilă 

se adresează organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare. 

Întrucât infracţiunile susceptibile de plângere prealabilă sunt date în 

competenţa judecătoriei rezultă că plângerea prealabilă se poate introduce la 

procurorul teritorial competent sau la organele de cercetare ale poliţiei 

judiciare. 

Dacă prin plângerea prealabilă, organul de cercetare penală a fost 

sesizat cu mai multe infracţiuni din care, o parte susceptibile de plângere 

prealabilă, iar altele în care punerea în mişcare a acţiunii penale se face din 

oficiu, nefiind posibilă disjungerea, într-un atare caz, se aplică procedura 

prevăzută de art. 3586 din Codul de procedură penală care se referă la organul 

competent să rezolve cauza. 

În caz de infracţiune flagrantă, organul de urmărire penală este obligat 

să constate săvârşirea acesteia chiar în lipsa plângerii prealabile. 

Art. 286 alin. (1) din Codul de procedură penală prevede că „dacă într-o 

cauză în care s-au făcut acte de cercetare penală se consideră ulterior că 

                                                 
86 „În caz de indivizibilitate sau conexitate, dacă competenţa în raport cu diferiţii făptuitori ori diferite fapte 
aparţine, potrivit legii, mai multor instanţe de grad egal, competenţa de a judeca toate faptele şi pe toţi 
făptuitorii revine instanţei mai întâi sesizate, iar dacă competenţa după natura faptelor sau după calitatea 
persoanelor aparţine unor instanţe de grad diferit, competenţa de a judeca toate cazurile reunite revine 
instanţei superioare în grad”. 
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fapta urmează a primi o încadrare juridică pentru care este necesară 

plângerea prealabilă, organul de cercetare penală cheamă partea vătămată şi 

o întreabă dacă înţelege să facă plângere”.  

Funcţie de ceea ce afirmă partea vătămată, adică de voinţa acesteia, 
organul de cercetare penală va continua sau nu cercetarea.  
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CAPITOLUL 3 

STATUTUL ŞI ROLUL MEDIATORULUI 
 
 

 

 

3.1. Consideraţii privind exercitarea profesiei de mediator 
 

Mediatorii îşi desfăşoară activitatea într-un cadru organizat, fiind 

obligaţi să respecte normele legale în vigoare referitoare la constituirea 

cabinetelor de mediere. Aceştia îşi pot desfăşura activitatea în cadrul unei 

societăţi civile profesionale, al unui birou de mediator în care pot funcţiona 

unul sau mai mulţi mediatori asociaţi cu personalul auxiliar corespunzător sau 

în cadrul unei organizaţii neguvernamentale.87 

Mediatorii autorizaţi sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor, întocmit de 

Consiliul de mediere şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.88 

Consiliul de mediere are obligaţia să actualizeze periodic şi cel puţin o 

dată pe an Tabloul mediatorilor şi să îl pună la dispoziţie celor interesaţi la 

sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice 

locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de internet a 

acestuia89. 

 
a. Societatea civilă profesională 

Societatea civilă profesională poate fi constituită din doi sau mai mulţi 

mediatori. În vederea desfăşurării activităţii profesionale, mediatorii care 

reprezintă societatea civilă trebuie să constituie un patrimoniu; acesta poate fi 

alcătuit în natură sau în numerar.90 

Societatea civilă profesională este individualizată prin denumire. 

Denumirea societăţii civile trebuie să cuprindă cel puţin numele unuia dintre 

asociaţi, fiind urmată de sintagma „Societate civilă de mediatori”.91 

                                                 
87 Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, art. 22. 
88 Ibidem, art. 12 alin. (1) şi (2). 
89 Ibidem, art. 12 alin. (3). 
90 Monitorul Oficial al României nr. 505 din 27.07.2007, Regulament de organizare şi funcţionare a 
Consiliului de mediere, art. 31 alin. (1). 
91 Ibidem, art. 32. 
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Denumirea poate figura pe firma societăţii civile profesionale şi se 
utilizează în actele profesionale, cu respectarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Consiliului de mediere.  

Societatea civilă profesională de mediatori are la bază contractul de 
societate civilă profesională şi statutul. Acestea se încheie de către 
mediatorii fondatori, în formă scrisă, potrivit legii civile şi cu respectarea 
măsurilor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
de mediere, anexele 3 şi 4. După redactare şi semnare, contractul de societate 
civilă şi statutul acesteia se înregistrează la Consiliul de mediere.92 

În cadrul acestei forme de organizare, raportul civil se naşte între client 
şi societatea civilă profesională. Serviciile oferite de societate vor fi aduse la 
îndeplinire de mediatorii asociaţi sau angajaţi.  

 
b. Biroul de mediator 
În cadrul biroului de mediator îşi exercită profesia unul sau mai mulţi 

mediatori asociaţi. Biroul de mediator se înfiinţează în baza actului de înfiinţare 
a biroului de mediator, înregistrat la consiliu şi întocmit conform anexei nr. 5 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere. Biroul 
de mediator este individualizat printr-o denumire specifică ce cuprinde numele 
mediatorului titular sau cel puţin al unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma 
„Birou de mediator(i)”. 93 

Mediatorul sau mediatorii asociaţi, titulari ai unui birou, pot angaja 
traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ 
şi de serviciu necesar activităţii de mediere. 

 
c. Organizaţii neguvernamentale 
În cadrul organizaţiei neguvernamentale, activitatea de mediere poate fi 

desfăşurată pe bază contractuală cu oricare dintre formele de exercitare a 
profesiei de mediator.94 

Mediatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a) capacitate deplină de exerciţiu; 
b) studii superioare; 
c) o vechime în muncă de cel puţin 3 ani; 
d) apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea activităţii; 

                                                 
92 Ibidem, art. 33. 
93 Ibidem, art. 35. 
94 Ibidem, art. 27. 
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e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnat definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului 
profesiei; 

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, 
sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform 
legii şi avizat de Consiliul de mediere; 

g) a fost autorizat ca mediator, în condiţiile legii. 95 
Persoanele care îndeplinesc condiţiile pot fi autorizate ca mediator de 

către Consiliul de mediere, după achitarea taxei de autorizare.96 
Mediatorul autorizat poate fi angajat cu contract individual de muncă în 

interiorul profesiei, în condiţiile prevăzute de Codul muncii. Avocaţii, notarii 

publici şi consilierii juridici care dobândesc calitatea de mediator pot desfăşura 

activitatea în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor. 

Cetăţenii statelor membre U.E., ale Spaţiului Economic European sau 

Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unui document de calificare în profesia de 

mediator obţinut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului 

de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoaşterea acestor 

documente de către Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind 

recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare97. 

„De asemenea, documentele de calificare obţinute... în alt stat decât 

România ori într-un stat al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau 

Confederaţia Elveţiană... se recunosc în condiţiile legii. Dacă însă abilităţile şi 

cunoştinţele acestora nu corespund cerinţelor de calificare prevăzute de legea 

română, Consiliul de mediere poate lua în considerare şi experienţa 

profesională dobândită de solicitant şi îi poate cere să dovedească că 

îndeplineşte aceste cerinţe” 98.  

 

3.2. Activităţi procedurale premergătoare medierii 
 

În cazul în care o parte, sau ambele, dintr-un litigiu creat ca urmare a 
comiterii unei infracţiuni, optează pentru procedura de mediere există o serie 
de faze procedurale specifice. 

                                                 
95 Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, art. 5, lit. a)-g). 
96 Ibidem, art. 8 alin. (1). 
97 Ibidem, art. 8 alin. (2). 
98 Ibidem, art. 8 alin. (3). 
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3.2.1. Alegerea mediatorului 
Mediatorul trebuie să fie autorizat, înscris în tabloul actualizat al 

Consiliului de mediere şi să funcţioneze în una dintre formele legale de 
constituire a cabinetelor de mediere. 

Pentru ca medierea să se poată derula cu rezultate pozitive este 
imperios, de asemenea, ca mediatorul ales de către părţi să îndeplinească 
cumulativ o serie de alte condiţii, după cum urmează: 

 să aibă experienţă de viaţă socială şi de lucru suficientă pentru a fi 
capabil să înţeleagă corespunzător natura conflictului născut între cele două 
părţi; 

 să aibă calităţile personale necesare realizării la un nivel înalt a 
actului de mediere: capacitate de analiză, flexibilitate, creativitate, atitudine 
pozitivă, abilitate de a depăşi tensiunile, conflictele şi de a le face controlabile; 

 să aibă abilităţile practice necesare medierii conflictelor, constând în 
cunoaşterea principiilor comunicării între oameni care au o divergenţă unul cu 
altul, a conceptului de mediere a conflictului, a metodelor diferite de negociere, 
a condiţiilor ce trebuie întrunite înainte de începerea procedurilor de mediere; 

 să aibă un tablou de onorarii acceptabil şi rezonabil pentru părţi; 
 să aibă un sediu şi birou de mediere comod pentru părţi; 
 să nu se afle în conflict de interese pentru cauza supusă medierii şi 

să nu existe împrejurări ce l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial; 
 ă existe o convenţie a părţilor asupra alegerii persoanei 

mediatorului. 
Cu privire la experienţa şi capacitatea mediatorului de a soluţiona 

conflictul este necesar ca acesta să aibă capacitatea de a derula următoarele 
activităţi: 

 să facă problemele să devină de interes comun şi/sau 
responsabilităţile transparente pentru părţi şi să poată evidenţia diferenţa dintre 
percepţiile lor; 

 să determine şi să identifice „agenda” şi/sau „agenda ascunsă” a 
medierii; 

 să ajute părţile să negocieze efectiv şi să depăşească „punctele 
moarte”;  

 să recunoască abuzul de mediere şi să nu se implice în realizarea 
acestuia; 

 să recunoască informaţiile ce trebuie tratate ca fiind confidenţiale, 
chiar dacă acestea nu au fost explicit definite ca fiind confidenţiale; 

 s
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 să asigure o manevrare echilibrată a divergenţelor, astfel încât 
fiecare dintre părţi să cedeze în mod egal şi unanim convenabil; 

 să recunoască momentele când trebuie să intervină şi când nu 
trebuie să intervină în procesul de negociere dintre părţi; 

 să grăbească procesul de mediere şi să-l menţină dinamic. 
În ceea ce priveşte pregătirea tehnică şi de specialitate a mediatorului 

este necesar ca acestea să-i poată permite: a explica, discuta şi sprijini 
încheierea convenţiei de mediere; a conchide şi concluziona în raport cu 
problemele discutate pe durata sesiunii; a concepe şi a da instrucţiuni de 
creare a acordului de mediere privind soluţionarea disputei. 

Cu privire la capacitatea de a înţelege problemele ce apar în timpul 
medieri şi capacitatea analitică de a le rezolva, trebuie să distingem 
următoarele abilităţi ale mediatorului: 

 să aibă capacitatea de a monitoriza respectarea principiilor 
fundamentale ale medierii; 

 să aibă capacitatea de a înţelege deplin şi de a avea cunoştinţe 
suficiente în domeniile specifice supuse medierii; 

 să aibă cunoştinţe conexe; 
 să facă controlabile problemele complexe, să identifice şi să facă 

parţial transparente problemele ce pot apărea. 
 
Mediatorul va trebui să dispună de capacităţi interactive care să-l facă 

respectat de părţi, dar şi capacitatea de a le face pe acestea să-şi arate 
respect una celeilalte, să se asigure că funcţionează curtoazia comună 
mediului şi să trateze la egal toate părţile. 

Prin întreaga sa atitudine profesională mediatorul trebuie să realizeze 
un climat necesar derulării sesiunilor de mediere, sentiment de încredere între 
participanţi, să rămână permanent în interiorul limitelor medierii şi să se abţină 
de la abuzuri faţă de procedurile de mediere. De asemenea, trebuie să rămână 
neutru pe parcursul derulării procedurii, să păstreze cât mai mici costurile 
procedurilor medierii. Nu va întreprinde niciodată activităţi ce ar putea duce în 
derivă medierea, iar atunci când constată încălcarea eticii profesionale se va 
retrage imediat din aceasta. 

Utilizarea de către mediator a unor metode, condiţii de muncă şi spaţiu 
rezonabile conferă succes medierii şi încrederea că se va ajunge la 
soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului. Atitudinea deschisă a mediatorului va 
consta, de asemenea, în a prezenta anterior părţilor tabloul de onorarii astfel 
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încât acestea să fie în cunoştinţă de cauză privind sumele pe care le vor achita 
în vederea iniţierii şi desfăşurării procesului. 

Un factor important este utilizarea de către mediator a unui sediu 
comod pentru asigurarea unor condiţii lejere şi cu păstrarea intimităţii 
procesului de mediere. Înainte de iniţierea procesului de mediere este necesar 
ca obligatoriu să se întocmească contractul de mediere şi acesta să fie supus 
atenţiei părţilor pentru ca să-l semneze în cunoştinţă de cauză.  

 
3.2.2. Întocmirea actelor premergătoare de către mediator 
În vederea derulării procesului de mediere, în cele mai bune condiţii, 

este necesar ca mediatorul ales de părţi să întocmească mai multe 
documente premergătoare şi utile, după cum urmează:  

 scurta descriere a obiectului litigiului şi a poziţiilor părţilor; 
 convenţia de timp stabilită pentru soluţionare şi durata negocierilor; 
 probele ce vor fi administrate şi relaţia acestora cu cauza; 
 identificarea punctelor tari şi a slăbiciunilor ce pot influenţa 

medierea; 
 suplimentar dacă există practica de mediere în cazuri similare. 

 
3.2.3. Stabilirea ordinii de derulare a medierii 
Procedura de mediere a unui conflict de natură penală necesită de 

asemenea activităţi specifice care se derulează într-o ordine prestabilită, 
astfel: 

– efectuarea unei duble verificări pentru prevederile confidenţiale; 
– alocarea costurilor necesare derulării procedurii de mediere;  
– identificarea timpului, locului şi persoanelor ce participă la mediere; 
– mediatorul se va asigura că toate persoanele de decizie vor participa. 
 
3.2.4. Declaraţia de începere a procedurii de mediere 
Aceasta se realizează de către mediator, prin prezentarea acestuia şi a 

persoanelor participante, într-un mod cât mai firesc şi omenesc, cu indicarea 
calităţii fiecărui participant şi încunoştinţarea părţilor asupra intenţiei într-o 
procedură dreaptă şi de bună-credinţă. 

Atât la declanşarea procedurii de mediere, cât şi pe parcursul derulării 
acesteia mediatorul trebuie să-şi exprime simpatia şi înţelegerea faţă de 
persoanele participante, să-şi evidenţieze în mod deschis poziţia, temeiul 
acesteia şi domeniile în care dezacordul se poate produce de bună-credinţă. 
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3.3. Etapele procesului de mediere 
 

Procesul de mediere presupune, în mod obligatoriu, parcurgerea 
succesivă a următoarelor etape: 

 
Etapa 1. Introducere în mediere 
Mediatorul explică părţilor care sunt prezente la mediere ce presupune 

această metodă de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor. Sub aspectul „naturii 
juridice”, medierea aparţine categoriei modurilor alternative de reglementare a 
litigiilor, regrupând toate tehnicile de reglementare amiabilă a conflictelor99, 
explicând procedura de mediere şi răspunzând întrebărilor puse de părţi.  

Mediatorul are obligaţia să dea orice explicaţii părţilor cu privire la 
activitatea de mediere, pentru ca acestea să înţeleagă scopul, limitele şi efectele 
medierii, în special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului100. 

Dacă părţile sunt de acord ca medierea să aibă loc, se întocmeşte un 
contract de mediere, acord care permite mediatorului să treacă la pasul 2, 
anume sesiunea comună.  

De fapt, potrivit legii101 „Contractul de mediere se încheie în formă 
scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute. Acesta se semnează de către părţile 
aflate în conflict şi de mediator şi se întocmeşte în atâtea exemplare originale 
câţi semnatari sunt”. 

 
Etapa 2. Sesiunea comună 
După ce mediatorul se asigură că acestea au înţeles despre ce este 

vorba, se trece la desfăşurarea aşa-numitei sesiuni comune în care părţile, pe 
rând, îşi expun punctul de vedere asupra litigiului apărut între ele, fără a fi 
întrerupte. „O problemă bine definită este pe jumătate rezolvată. Pentru a afla 
care este... problema cu care te confrunţi, trebuie sa înţelegi exact ce se 
întâmplă şi să identifici posibilele cauze ale ei”102.  

Deci sesiunea comună reprezintă acea parte a medierii în care, părţile 
aflate în litigiu, comunică pe rând mediatorului, care este litigiul apărut între ele 
şi ce doresc de la cealaltă parte. Înainte de începerea acesteia mediatorul 
poate susţine un monolog de deschidere a sesiunii de mediere conform 
modelului de la Anexa IV. 

                                                 
99 Al. Bevan, Alternative Dispute Resolution, Sweet and Maxwell, Londra, 1992, p. 1 şi urm.  
100 Legea nr. 192/2006, art. 29.  
101 Legea nr. 192/2006, art. 29. 
102 A se vedea Eugen Gherga – Medierea conflictelor. 
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După ce fiecare parte îşi expune punctul de vedere, în condiţiile în care 

niciuna dintre ele nu mai are nimic de adăugat, se trece la pasul 3 sesiunile 

separate. 

 

Etapa 3. Sesiunile separate 

După sesiunea comună, urmează sesiunile separate, în care 

mediatorul va acorda fiecărei părţi posibilitatea de a-şi expune punctul de 

vedere în lipsa celeilalte, astfel încât aceasta are posibilitatea de a comunica 

mediatorului absolut tot ceea ce doreşte în legătură cu problema sa. 

Mediatorul va ajuta partea să-şi analizeze în profunzime problema pe care 

o are, identificând împreună cu aceasta şi eventualele posibilităţi de soluţionare a 

litigiului, urmând a comunica celeilalte părţi, în măsura în care aceasta doreşte 

acest lucru şi eventualele oferte pe care partea înţelege să le facă. 

Sesiunile separate nu sunt limitate ca număr, mediatorul intrând pe 

rând în sesiuni separate cu fiecare parte, timpul acordat fiecăreia fiind sensibil 

egal, astfel încât acestea să-şi poată reanaliza dorinţele şi nevoile în scopul de 

a-şi putea formula pretenţiile către cealaltă parte. 

În timpul sesiunilor separate mediatorul comunică părţii oferta celeilalte 

părţi astfel încât în final acestea ajung să găsească o soluţie convenabilă 

pentru amândouă a problemelor lor. 

„Părţile trebuie să-şi descopere interesele autentice pentru a le găsi pe 

cele comune. În multe conflicte, nu există soluţia care să satisfacă ambele părţi; 

poziţia fiecăruia poate fi incompatibilă cu a celuilalt. Dar gândind creator 

majoritatea conflictelor pot fi rezolvate. Cei aflaţi în conflict trebuie să exprime 

fiecare o idee pe care şi-o pot imagina; unele idei pot părea imposibile sau stupide 

– dar nu contează. Uneori, cele mai ciudate idei îi fac pe ceilalţi să se gândească 

la soluţia posibilă. Cei aflaţi în conflict trebuie să se gândească la cât mai multe 

idei posibile; cu cât se gândesc la mai multe idei – cu atât sunt mai mari şansele 

de a găsi o soluţie. Mediatorii vor consemna toate ideile enunţate de părţi”103. 

 

Etapa 4. Finalizarea medierii 

Medierea se finalizează printr-o înţelegere, tranzacţie prin care părţile 

care s-au aflat în conflict consfinţesc în acest mod soluţia aleasă de către ele 

la litigiul pe care l-au avut, soluţie care se materializează într-un înscris104. 

                                                 
103 Note de curs mediere – Colegiul Pan European din Universitatea Ploieşti. 
104 Ibidem. 
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Înscrisul poate fi ACORDUL DE MEDIERE, în cazul în care medierea a 
avut succes sau poate fi PROCES-VERBAL DE EŞUARE A MEDIERII, în 
cazul în care medierea nu a avut succes şi a eşuat. 

În principiu, toate cauzele asupra cărora părţile se pot înţelege printr-o 
tranzacţie pot fi mediate. 

 
3.4. Activităţi specifice derulate de mediator pentru 

asigurarea condiţiilor necesare medierii 
 

Folosirea medierii în rezolvarea alternativă a disputelor necesită 
respectarea unor faze procedurale, definite generic mai jos şi include anumiţi 
paşi specifici cauzei, naşterii divergenţei, chiar dacă nu se va putea realiza 
soluţionarea ei prin mediere. 

 
3.4.1. Cunoaşterea cauzei de către mediator 
În contextul pregătirii pentru sesiunea de mediere, „cunoaşterea 

cauzei” înseamnă cunoaşterea şi aprofundarea următoarelor elemente: 
– separarea faptelor divergente de cele ce nu fac obiectul conflictului; 
– stabilirea faptelor critice, care sunt importante şi a celor ce constituie 

suportul pe care a apărut divergenţa;  
– evidenţierea elementelor active din cauză şi a faptelor cunoscute; 
– evaluarea aşteptărilor părţilor şi a rezultatului la care doreşte să 

ajungă prin mediere de către fiecare dintre acestea;  
– cunoaşterea pretenţiilor pe cale neconvenţională, a apărărilor părţilor 

şi cunoaşterea obligaţiilor în dispută (este prima parte a cunoaşterii opiniilor ce 
urmează a fi conciliate în mediere); 

– cunoaşterea verdictelor date în proceduri comparabile, în cazul în 
care există (parte importantă ce va ajuta la soluţionarea cauzei). 
 

3.4.2. Cunoaşterea alternativelor ce pot conduce la acordul de 
mediere 

Cunoaşterea alternativelor pe care le au la dispoziţie persoanele 
implicate în cauza respectivă cuprinde un ansamblu coerent de activităţi 
succesive ce se impun a fi parcurse pentru a se ajunge la acordul de mediere. 

Aceste activităţi sunt: 
a. Cunoaşterea riscurilor. Părţilor trebuie să le fie cunoscută problema „Care 

ar putea fi posibilităţile alternative dacă disputa nu s-ar concilia prin mediere?” 
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b. Se vor informa părţile cât de lungă şi scumpă ar putea fi calea 
procesuală şi urmările de natură psihică şi socială ce decurg prin adoptarea 
acestei soluţii; 

c. Se vor informa părţile cu privire la rezultatele de atins într-un proces 

şi cu privire la scenariul în situaţia în care ar eşua medierea ajungându-se tot 

la proces; 

d. Se va verifica dacă părţile au şi alte opţiuni (de exemplu, renunţare la 

judecată) şi alte instrumente (de exemplu, arbitrajul sau judecarea cu 

celeritate). 

Odată examinată speţa şi soluţionate întrebările pregătitoare privind 

alternativele posibile, se poate discuta cu partea/părţile şi destina timpul 

necesar pregătirii acesteia/acestora pentru mediere. 

 

3.4.3. Educarea părţii/părţilor (pregătirea pentru a acţiona ca o 

echipă) 

Această etapă, în opinia specialiştilor, este deosebit de importantă în 

asigurarea succesului medierii întrucât în cadrul acesteia se face pregătirea 

psihologică şi psihosocială a părţilor pentru a acţiona similar unei echipe, bine 

închegate şi doritoare de atingere a scopului propus. În acest scop, se parcurg 

următorii paşi:  

– se va explica părţii/părţilor funcţionarea sistemului de mediere; 

– se va explica părţii/părţilor modul cum legea priveşte faptele mediate; 

– se va explica părţii/părţilor spiritul legii astfel cum legiuitorul a creat-o; 

– se va explica părţii/părţilor statutul curent al cauzei supuse medierii; 

– se va explica părţii/părţilor statutul curent al negocierilor, dacă există; 

– se vor stabili ţintele care se urmăresc privind disputa şi soluţia procedurii; 

– se vor defini obiectivele părţii/părţilor aflate în conflict; 

– se vor examina soluţiile alternative la obiectivele părţii/părţilor; 

– se va explica părţii/părţilor soluţiile alternative posibile, inclusiv riscuri, 

întârzieri şi dacă este cazul, posibilitatea de punere în executare/recuperare în 

cazul soluţiei instanţei judecătoreşti. 

 

3.4.4. Ambele părţi trebuie să aibă dosare cu acelaşi conţinut 

În această etapă, se urmăreşte să se asigure părţilor implicate dosare 

cu documente identice pentru a-i pune în condiţii de egalitate sub aspectul 

informaţiilor pertinente despre cauza respectivă. Aici, un rol semnificativ revine 
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mediatorului care întreprinde, de o manieră neutră, două acţiuni corelative şi 

cu efecte cumulative: 

a. Mediatorul va verifica şi se va asigura că ambele părţi au toate 
materialele necesare pentru o negociere completă. 

S-a constatat, în practică, faptul că 21% din totalul medierilor eşuate  
s-au produs din cauză că una dintre părţi nu s-a pregătit corect, cel mai 
adesea din cauza unui document (raport medical, bon, factură sau acte 
similare) care nu le-au fost date sau nu erau deţinute de partea care ar fi 
trebuit să le asigure. 

b. Scopul mediatorului este de a se asigura că tot ceea ce este necesar 
pentru a convinge cealaltă parte a fost trimis, tot ceea ce este necesar pentru 
dovedirea susţinerilor unei părţi este deţinut şi de cealaltă parte şi că părţile au 
formulat cererile legale pentru obţinerea dovezilor pe care cred că cealaltă 
parte trebuie să le administreze în cauză. Trebuie, de asemenea, în această 
fază, citit totul – înainte de a fi trimis părţilor.  

 
3.4.5. Redactarea proiectului acordului de mediere 
Şi în această etapă rolul esenţial revine tot mediatorului care este cel 

ce trebuie să redacteze proiectul acordului de mediere. În acest sens, luând în 
consideraţie obiectul conflictului supus medierii, poziţia părţilor cu privire la 
soluţionarea pe cale amiabilă a conflictului şi varianta optimă agreată prin 
consens de către părţi, mediatorul va redacta proiectul acordului de mediere. 

Odată realizat proiectul acordului de mediere, acesta va fi prezentat 
fiecărei părţi pentru analiză şi însuşire, adică considerarea lor ca aparţinându-le. În 
momentul în care părţile ajung la consens, adică nu mai au observaţii, se va 
trece la semnarea acordului de mediere.  

Pasul final îl constituie semnarea acordului. După semnare, la 
îndrumarea mediatorului, părţile trec la autentificarea acordului semnat de 
către notar sau judecător. 

 

3.5. Competenţe, atribuţii şi responsabilităţi ale cabinetului 
de mediere 
 

Mediatorul poate fi considerat persoana capabilă să deosebească 
faptele, evenimentele sau diversele relatări despre acestea de „zgomotul” pe 
care îl fac sau le însoţesc. În plus, el este capabil să explice, pe înţelesul 
părţilor implicate, esenţa cauzei în care sunt angajaţi. În acest mod, mediatorul 
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ajută ambele părţi să „dobândească” ceea ce le este necesar în înţelegerea şi 
angajarea conştientă în acţiunile cerute de procesul de mediere. 

În acest demers, acţiunea mediatorului are drept scop: 

 stabilirea unei alianţe de lucru cu părţile (încredere, comunicare 

liberă şi simpatie); 

 îmbunătăţirea climatului dintre ele (crearea unei atitudini de 

cooperare între părţi); 

 comunicarea problemelor (dezvoltarea unui proces creativ pentru 

extinderea gamei de alternative percepute ca fiind disponibile); 

 exercitarea de presiuni în scopul aplanării (informaţii independente 

despre chestiunile conflictului permit evaluarea mai realistă sau întrevederea 

de noi soluţii posibile). 

În exercitarea profesiei, mediatorul are următoarele drepturi: 

 să informeze publicul cu privire la exercitarea activităţii sale, în 

condiţiile stabilite de Regulamentul profesiei de mediator; 

 să pretindă şi să încaseze un onorariu stabilit prin negociere cu 

părţile; 

 să pretindă şi să încaseze cheltuieli proprii ocazionate de mediere; 

 să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, 

cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor statuate de lege; 

 să refuze preluarea unui caz având obligaţia de a îndruma părţile în 

vederea alegerii unui alt mediator; 

 sediul profesional al mediatorului este inviolabil; 

 percheziţia sediului profesional al mediatorului poate fi dispusă 

numai de judecător şi se efectuează de procuror sau organul de cercetare 

penală în condiţiile Codului de procedură penală; 

 nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau cu actele de 

care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere105. 

Pe lângă drepturile acordate pentru exercitarea profesiei de mediator, 

legea a prevăzut şi obligaţii care trebuie respectate în exercitarea profesiei 

sale. Acestea implică: 

 să dea orice explicaţie părţilor cu privire la activitatea de mediere; 

 să asigure realizarea medierii cu respectarea libertăţii, demnităţii şi 

vieţii private a părţilor; 

                                                 
105 Legea nr. 192/2006 modificată şi completată de Legea nr. 370/2009, art. 25-28. 
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 să depună toate diligenţele pentru ca părţile să ajungă la un acord 
reciproc convenabil, într-un termen rezonabil; 

 să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor; 

 să asigure un permanent echilibru între părţi; 

 să refuze preluarea unui caz, dacă are cunoştinţă despre orice 
împrejurare ce l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial; 

 să refuze preluarea unui caz în care constată că drepturile în 
discuţie nu pot face obiectul medierii; 

 să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care ia cunoştinţă în 
cursul activităţii sale de mediere, chiar şi după încetarea funcţiei sale; 

 să păstreze confidenţialitatea cu privire la documentele întocmite 
sau care i-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii, chiar şi după 
încetarea funcţiei sale; 

 să respecte normele de deontologie şi să răspundă cererilor 
formulate de autorităţile judiciare, cu respectarea condiţiilor de 
confidenţialitate; 

 să comunice Consiliului de mediere orice modificare, privind 
persoana sa, referitoare la conţinutul Tabloului mediatorilor; 

 să-şi îmbunătăţească permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile 
de mediere, urmând în acest scop cursuri de formare continuă stabilite de 
Consiliul de mediere; 

 să restituie înscrisurile ce i-au fost încredinţate de părţi pe parcursul 
procedurii de mediere; 

 să nu reprezinte sau să asiste una din părţi într-o procedură 
judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii; 

 să depună mărturie ca martor în cauzele penale numai în cazul în 
care are dezlegare prealabilă, expresă şi scrisă a părţilor şi a celorlalte 
persoane interesate, după caz; 

 după audierea sa ca martor, mediatorul nu mai poate desfăşura 
activitatea de mediere în cauza respectivă. 

Mediatorul nu cere părţilor în conflict acceptarea sa, ci părţile îl 
solicită.  

A media înseamnă a interveni între părţile ostile şi a le conduce spre 
rezolvarea conflictului. Mediatorul încearcă să găsească un punct de vedere 
obiectiv şi neutru. În general, el nu se implică direct – cu excepţia cazurilor 
când încearcă să facă din părţile adverse parteneri. 
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Un mediator oferă garanţia că fiecare parte îşi prezintă punctul de 
vedere – dar totodată îl şi ascultă pe celălalt. Ulterior, mediatorul îndrumă 
cele două părţi spre găsirea de soluţii satisfăcătoare pentru toată lumea. 

Pentru acestea, mediatorul procedează la: 

 pregătirea zonei – un loc liniştit, liber, unde nimeni nu aude 
conversaţia, având o masă cu locuri suficiente pentru toţi; 

 urarea de bun venit – toţi trebuie să se prezinte; 

 explicarea programului – medierea dă posibilitatea lucrului 
împreună şi înţelegerea mai bună a situaţiei; prin acest proces poate fi găsită o 
soluţie care să îmbunătăţească situaţia – astfel ca prin mediere ambele părţi 
să poată învinge; 

 explicarea regulilor – mediatorii nu părtinesc şi nu judecă pe nimeni; 
tot ce se spune rămâne confidenţial. Discuţiile sunt fără porecle, insulte, 
reproşuri, întreruperi – ci oneste, respectuoase, serioase; 

 culegerea acceptului – părţile convin dacă sunt de acord cu 
medierea; 

 prezentarea situaţiei – făcută pe rând de către părţi, fără să se 
întrerupă; 

 rezumarea faptelor – făcută de către mediatori – aşa cum au fost 
percepute; 

 expunerea sentimentelor – ce cred părţile şi mediatorii că simt; 

 descoperirea intereselor comune – prin „plasarea” în situaţia 
celeilalte părţi, identificarea lucrurilor agreate de ambele părţi, punctarea 
intereselor de obţinut din conflict; 

 gândirea la soluţii – idei propuse doar de părţi; mediatorii notează; 

 discutarea consecinţelor – pozitive şi negative, încurajarea alegerii 
hotărârii ce avantajează ambele părţi – ca fiind cea mai realistă/posibilă/ 
specifică; 

 asumarea angajamentelor – încheierea medierii. 
 
Părţile trebuie să-şi descopere interesele autentice pentru a le găsi pe 

cele comune. În multe conflicte, nu există soluţie care să satisfacă ambele 
părţi; poziţia fiecăruia poate fi incompatibilă cu a celuilalt. Dar gândind creator 
– majoritatea conflictelor pot fi rezolvate. Multe conflicte par imposibil de 
rezolvat la început – dar au o soluţie creatoare! Cei aflaţi în conflict trebuie să 
exprime fiecare idee pe care şi-o pot imagina; unele idei pot părea imposibile 
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sau stupide – dar nu contează. Uneori, cele mai ciudate idei îi fac pe ceilalţi să 
se gândească la soluţia posibilă. Cei aflaţi în conflict trebuie să se gândească 
la cât mai multe idei posibile; cu cât se gândesc la mai multe idei – cu atât sunt 
mai mari şansele de a găsi o soluţie. Mediatorii vor scrie toate ideile enunţate 
de părţi. 

Un mediator trebuie să reziste tentaţiei de a da sfaturi în favoarea uneia 

dintre părţi, el nu dă directive. În viaţă sunt multe răsturnări de situaţii – într-o zi 

putem fi mediatori, pentru ca în ziua următoare să avem noi nevoie de 

mediatori. Din experienţe şi inversări de roluri învăţăm şi evoluăm. Medierea este 

o prestaţie pe care o oferim reciproc dacă avem încredere în eficacitatea ei. 

 

Una dintre părţi poate utiliza conceptul de a face din oponent un 

partener în rezolvarea problemei; astfel, încurajează cealaltă parte să participe 

la o mediere: este destul de obişnuit ca numai una dintre părţi să caute în mod 

activ medierea – cealaltă parte trebuind doar să fie de acord. Apoi, după 

obţinerea acceptului rămâne doar stabilirea locului şi momentului semnării 

acordului de mediere. 

Un mediator când se prezintă părţilor le explică rolul pe care şi l-a 

asumat, punctând idei din regulile de bază: 

 este acolo ca să rezolve împreună o problemă; 

 părţile nu vor învinui pe nimeni; 

 părţile nu se dezvinovăţesc; 

 părţile nu se întrerup când povestesc ce s-a întâmplat; 

 fiecare îşi prezintă propria atitudine faţă de problemă; 

 fiecare îşi prezintă doleanţele pe care le vrea îndeplinite în vederea 

încheierii unui acord; 

 este acolo pentru a facilita ambelor părţi stabilirea unei înţelegeri 

corecte. 

Mediatorul conduce procesul de mediere. Părţile în dispută au 

responsabilitatea acţiunii. Dacă procedeele sunt neclare sau una dintre părţi nu 

este mulţumită, ele se pot adapta oricând. De asemenea, dacă una dintre părţi 

ezită în implicare, atunci poate fi reasigurată că este un fapt normal. Enunţurile 

trebuie percepute dintr-o perspectivă personală şi nu ca generalizări asupra 

cărora nu se mai poate reveni; părţile să-şi exprime propria perspectivă, 

evitând interpretarea subiectivă a comportamentului – concentrându-se doar 

pe marginea problemei pe care o au. 
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La început, mediatorul identifică aspectele generale pe care părţile le 
admit ca să ajungă la o înţelegere: prin concentrarea pe viitor, ori rezolvarea 
unui conflict din trecut (părţile fiind dominate de sentimentele negative reciproc 
acumulate în timp). 

Pe parcursul medierii, procesul se desfăşoară neîntrerupt. Mediatorul 
creează un climat de securitate – fiecare poate renunţa la mecanismele de 
apărare, devenind dispus: 

 să facă modificări; 

 să facă anumite concesii; 

 să împărtăşească idei; 

 să examineze; 

 să reconsidere şi, împreună cu cealaltă parte, să rezolve problema. 

 

Mediatorul „permite părţilor să-şi vadă nevoile şi preocupările” şi să 

găsească elementele care vor schimba perspectiva sau vor deschide diferite 

posibilităţi. Rezumarea punctelor-cheie este utilă pentru toată lumea. 

De obicei, oamenii nu receptează informaţiile care le-ar putea reclama 

schimbarea percepţiei vizavi de situaţia în cauză – şi de aceea mediatorul 

oglindeşte ce a spus partea, înainte de a prezenta cum se simte ea.  

Când părţile sunt de acord ori au nevoi asemănătoare, mediatorul le 

defineşte zona comună – conştientizându-le punctele de consens. Mediatorul 

permite tăcerea: aceasta oferă tuturor timp de gândire şi de precizare a ideilor. 

Pauzele ori întreruperile medierii sunt oferite numai când emoţiile sunt prea 

puternice ori întâlnirea a durat prea mult. 

Orientarea pe acţiunea pozitivă viitoare face posibilă stoparea 

acuzaţiilor şi a provocărilor de resentimente; mediatorul poate face să pară 

normale experienţe pe care părţile le consideră extraordinare sau frustrante, 

ajutându-i să genereze perspective noi. 

În final, rezumarea unui acord la care s-a ajuns reprezintă ceva concret 

– servind ca punct de referinţă în viitor. Mediatorul poate cere părţilor să-şi 

rezerve timp pentru a evidenţia progresele înregistrate şi ce necesită ajustări. 

După încheierea medierii, mediatorul face cunoscută participarea şi contribuţia 

părţilor. Medierea transformă părţile în litigiu în partenerii care rezolvă 

împreună problemele. 

Părţile aflate în faţa mediatorului sunt în impas: ele se confruntă cu un 

sentiment de neputinţă şi necunoaşterea căii de urmat, precum şi o „închidere” 
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interioară din care nu văd o ieşire. Funcţia medierii este de a face posibilă 

trecerea la acţiune şi găsirea modalităţii practice de reluarea dialogului între 

cele două părţi. 

În activitatea practică şi abordarea ştiinţifică medierea are trei faze: 

1. Expunerea: Fiecare parte îşi expune situaţia prezentă. Aceasta este 

o fază deosebit de importantă deoarece reprezintă reluarea dialogului ce iniţial 

a fost suprimat ca urmare a conflictului. 

După încheierea expunerilor făcute de părţi, mediatorul va rezuma 

punctele de vedere ale părţilor, aşa cum le-a auzit, cât mai imparţial posibil. 

Rezumatul este făcut dintr-un punct extern, accentuându-se temerile, frica sau 

îndoielile fiecărei părţi. 

2. Confruntarea: Expunerea experienţei fiecărei părţi, făcută în faza 

expunerii, aduce în proces reacţiile părţilor care trebuie canalizate spre 

depăşirea treptată a emoţiilor şi găsirea unei alte viziuni în abordarea 

experienţei trecute a acestora. 

Medierea nu este o cale de a răspunde violenţei cu violenţă, ci căută o 

cale de evoluţie pozitivă a situaţiei. Aceasta determină o nouă percepţie a 

comportamentului părţilor prin conştientizarea schimbării atitudinilor lor. 

3. Transformarea: Este recunoaşterea evoluţiei dialogului, efectul 

eforturilor depuse în înţelegerea esenţei problemelor în divergenţă a părţilor şi 

ajungerea la situaţia de a găsi deciziile optime pe care le pot lua pentru 

stingerea conflictului. 

Trebuie menţionat că partea care doreşte iniţierea medierii se 

adresează în scris biroului/societăţii de mediere. Cererea de sesizare a 

mediatorului trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, datele de identificare ale 

părţii care solicită medierea disputei, o descriere succintă a faptului care a 

generat disputa. Cererea va fi însoţită de copii ale actelor care stau la baza 

declanşării disputei/conflictului. 

Mediatorul va înregistra cererea de mediere, apoi va încheia cu partea, 

un precontract în care se vor stabili drepturile şi obligaţiile fiecăruia în faza 

procedurii prealabile, până la semnarea unui eventual contract de mediere. 

Precontractul de mediere se încheie între mediator şi partea care iniţiază 

medierea.  

Cheltuielile legate de îndeplinirea procedurii prealabile (adrese, 
comunicări, deplasări, consultaţii etc.) vor fi suportate de iniţiatorul medierii, iar 
în cazul în care iniţierea medierii are ca rezultat acceptul celeilalte părţi ca 
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disputa să fie soluţionată prin mediere, cheltuielile prevăzute anterior, vor fi 
incluse în contractul de mediere, urmând a fi suportate în mod egal de părţi. 

Precontractul de mediere intră în vigoare la data achitării sumelor 
necesare îndeplinirii procedurii prealabile şi încetează fie la data consemnării 
eşecului iniţierii medierii, fie la data semnării contractului de mediere. Din 
cadrul cabinetului de mediere, va fi desemnat un mediator care urmează să se 
întâlnească cu fiecare parte. Mediatorul va contacta partea adversă, fixându-i o 
întâlnire la cabinetul de mediere. 

În cazul în care de săvârşirea faptei este învinuit un copil, mediatorul va 
contacta reprezentantul legal al acestuia, pentru a obţine acordul, şi apoi  
va discuta cu copilul. Dacă după întâlnirea preliminară persoana învinuită 
doreşte să încerce soluţionarea cazului prin intermediul medierii, mediatorul 
contactează partea care a solicitat deschiderea procedurii de mediere pentru 
a-i comunica situaţia. 

În cadrul întâlnirilor preliminare se recomandă următoarele etape: 

 oferirea unei prezentări generale a medierii şi a modului de 

funcţionare a ei. Nu este nevoie ca aceasta să fie exhaustivă sau să sune prea 

idealist. În discuţia cu părţile trebuie accentuat că un scop major al activităţii 

este de a restaura echitatea cum ar fi stabilirea caracterului şi modului de 

restituire a pagubei; 

 discutarea procedurii, inclusiv a manierei de moderare a întâlnirii şi 

discuţiei persoanelor care vor fi prezente. Cu această ocazie mediatorul oferă 

informaţii despre etapele medierii şi regulile care trebuie respectate; 

 obţinerea acordului părţilor de a participa la mediere. O atenţie 

sporită trebuie să fie acordată faptului ca părţile să nu fie revictimizate prin 

constrângerea lor de a participa la proces. Este obligaţia mediatorului să 

prezinte eventualele avantaje rezultate ca urmare a participării la mediere. În 

general este bine să se ţină cont de faptul că partea păgubită poate fi înfuriată 

şi frustrată; 

 stabilirea timpului şi locului cel mai convenabil pentru părţi în caz că 

doresc să fie mediate106. 

Întâlnirile preliminare cu părţile nu au ca scop colectarea informaţiei 

despre caz. Ţinând cont de caracterul procesului de mediere, de cele mai 

multe ori o informaţie sumară despre părţi şi învinuirea adusă este suficientă 

                                                 
106  Prelucrare din Lorraine Stutzman Amstutz and Howard Zehr. Victim Offender Conferencing în 
Pennsylvania’s Juvenile Justice System, 1998, p. 62-63. 



Medierea unor conflicte de natură penală, alternativă pentru modernizarea sistemului judiciar 
 

 85

pentru a începe o mediere. Este foarte important ca mediatorul pe parcursul 

întâlnirilor preliminare să-şi păstreze neutralitatea.  

Părţile de multe ori pot încerca să povestească despre caz încercând 

să convingă mediatorul despre dreptatea lor sau să-l influenţeze. Este 

recomandabil ca mediatorul să accentueze din start scopul întâlnirii şi pe 

parcurs să facă referinţă la acesta atunci când partea începe a prezenta detalii 

care nu sunt necesare în această etapă. O strategie bună de urmat ar fi 

organizarea întâlnirilor preliminare de către un mediator şi efectuarea medierii 

de către alt mediator. 

O prezentare desfăşurată a procesului de mediere pe parcursul 

întâlnirilor preliminare este foarte importantă. Faptul că părţile vor înţelege 

corect rolul mediatorului şi modalitatea de luare a deciziilor în cadrul medierii 

va minimiza pericolul ca părţile să fie nesatisfăcute de ceea ce se întâmplă şi 

le va oferi părţilor posibilitatea să se pregătească tactic pentru mediere. 

Spre finele întâlnirii preliminare, mediatorii trebuie să elucideze toate 

întrebările privind procesul de mediere pe care ar putea să le aibă participanţii, 

să le amintească faptul că participarea în cadrul procesului de mediere este 

voluntară. 

În timp ce clientul meditează asupra deciziei de a participa sau nu la 

procesul de mediere, mediatorii pot să le sugereze celor prezenţi să reflecteze 

asupra întrebărilor de genul următor, în funcţie de caz: 

 Cum ar fi să stai la aceeaşi masă, faţă în faţă cu cealaltă parte, 

ascultându-i istoria? 

 Cum credeţi că ar putea să se simtă cealaltă parte, întâlnindu-se cu 

dumneavoastră faţă în faţă? 

 Ce v-ar plăcea să-i spuneţi celeilalte părţi? 

 Care sunt pentru dumneavoastră riscurile şi beneficiile medierii?107 

În cazul în care părţile sunt de acord să medieze, mediatorul trebuie să 

stabilească de comun acord cu ele locul unde va avea loc medierea.  

Victimele vor avea prioritate la determinarea locului. Mediatorul trebuie 

să fie neutru, sigur şi trebuie să asigure confortul derulării medierii. 

Potrivit prevederilor legale în vigoare, mediatorul începe procedura de 

mediere numai după încheierea contractului de mediere. Contractul de 

                                                 
107 Mark S. Umbreit, The Handbook of Victim Offender Mediation. An Essential Guide to Practice and 
Research. – San Francisco: Jossey Bass, 2001, p. 37-38. 
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mediere are drept obiect realizarea procedurii de mediere între părţile aflate în 

dispută prin intermediul mediatorului108.  

La momentul încheierii contractului este stabilit onorariul pe care părţile 

urmează să-l achite mediatorului. Mediatorul are obligaţia să informeze părţile 

cu privire la onorariu, iar valoarea însumată a onorariului şi cheltuielilor 

ocazionate de procedura medierii trebuie să fie echitabilă şi justificată. 

Mediatorul va explica părţilor baza de calcul şi valoarea onorariului, precum şi 

a deconturilor de cheltuieli. 

În cazul în care disputa mediată are loc între comercianţi este important 

ca cel care semnează contractul de mediere să aibă mandat scris de 

reprezentare sau să fie semnat de reprezentantul legal al societăţii, deoarece 

derularea contractului atrage obligaţii de plată. iar dacă contractul nu este 

semnat de reprezentantul legal al societăţii, mediatorul are obligaţia de a 

verifica existenţa mandatului pentru semnarea contractului şi totodată a 

acordului de mediere. Pe baza contractului de mediere încheiat, mediatorul va 

declanşa procedura de mediere. 

Prin semnarea contractului de mediere, mediatorul nu obţine niciun 
fel de autoritate asupra părţilor aflate în dispută şi nici nu atrage obligaţia 
acestuia de a semna acordul de mediere. Cu toate acestea, contractul de 
mediere fiind un contract în baza căruia se încheie un acord generator de 
obligaţii pentru părţi, mediatorul ar trebui să îşi asume responsabilitatea 
variantelor propuse, prin semnarea acordului de mediere, deşi legea nu 
prevede acest lucru. 

Contractul de mediere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea 
nulităţii absolute. Acesta se semnează de către părţile aflate în conflict şi de 
mediator şi se întocmeşte în atâtea exemplare originale câţi semnatari sunt. 
Acesta nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii publice. 

Dacă, pe parcursul procedurii de mediere, apar cheltuieli 
neprevăzute, efectuate în interesul părţilor şi cu acordul acestora, se va 
încheia o anexă la contractul de mediere. Părţile aflate în conflict pot da 
procură specială unei alte persoane, în condiţiile legii, pentru a încheia 
contractul de mediere. 

Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la 
obligaţia părţilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului. Termenul 
de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se 

                                                 
108 A se vedea prevederile art. 45 din Legea nr. 196/2006 (clauzele contractului de mediere). 
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suspendă începând cu data semnării contractului de mediere, până la 
închiderea procedurii de mediere în oricare dintre modurile prevăzute în lege. 

Când părţile aflate în conflict ajung la o înţelegere se poate redacta 

acordul de mediere, în scris, care va cuprinde toate clauzele consimţite de 

acestea şi care are valoarea unui înscris sub semnătură privată. De regulă, 

acordul este redactat de către mediator, cu excepţia situaţiilor în care părţile şi 

mediatorul convin altfel. 

„Mediatorul poate întocmi acordul în prezenţa părţilor, iar dacă acordul 

este complex, poate să-l scrie după mediere şi apoi să mai aibă o întâlnire cu 

părţile pentru a-l prezenta. După ce acordul a fost întocmit, el trebuie să fie citit 

părţilor şi să li se ofere posibilitatea să îl citească şi ele. Fiecare parte trebuie 

să aibă câte o copie a acordului semnat de participanţi. 

Există o serie de principii generale la elaborarea unui acord: 

 Introducerea trebuie să indice că ambele părţi au discutat problema 

şi au decis să o soluţioneze în modul următor; 

 Prevederile să fie succinte, dar detaliate şi clare. Acordurile trebuie 

să fie specifice, realizabile şi comensurabile…; 

 Pierderile victimei trebuie să fie determinate şi verificate, pe cât este 

posibil (victimele nu au dreptul sa recupereze mai mult decât pierderea reală); 

 Dacă au fost formulate şi acceptate scuze, acest fapt trebuie să fie 

reflectat în acord; 

 Trebuie să fie indicată data finală de executare a acordului; 

 Dacă acordul soluţionează problema satisfăcător pentru ambele 

părţi, concluzia actului trebuie să exprime aceasta, de exemplu „ambele părţi 

sunt de acord că problema este soluţionată”; 

 Fiecare infractor trebuie să aibă cu fiecare victimă un acord separat. 

Mediatorii nu trebuie să includă în contract informaţia despre complici, aceasta 

ar constitui o încălcare a principiului confidenţialităţii în cazurile în care sunt 

implicaţi infractorii minori; 

 Înainte de a-şi pune semnătura pe acord, părţilor trebuie să li se 

spună cine va primi copii ale acestuia… Ambelor părţi trebuie să li se 

amintească faptul că acordul este bazat pe consimţământ reciproc şi că 

ambele părţi trebuie să-l considere echitabil şi viabil. 

După ce părţile au ajuns la o înţelegere, mediatorul trebuie să le explice 

ce urmează. De exemplu, în cazurile penale mediatorul va anunţa organul de 

drept competent despre acordul la care au ajuns părţile şi respectiv despre 
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împăcarea lor. Părţile urmează să meargă la procuror sau dacă este cazul în 

instanţă pentru a face declaraţie în privinţa împăcării lor”109 . 

De regulă, oricare ar fi rezultatul medierii care se poate finaliza cu o 
înţelegere ori semnarea sau nu a unui acord, mediatorul trebuie să felicite 
părţile pentru răbdarea de care au dat dovadă pe durata procedurilor de 
mediere şi totodată să evidenţieze aspectele pozitive din comportamentul 
acestora. Încheierea medierii trebuie să se realizeze printr-o atitudine pozitivă 
soldată cu strângerea mâinilor, după caz, semnarea acordului de către ambele 
părţi şi înmânarea pe loc a exemplarelor acestuia. 

 
3.6. Principiile care stau la baza gestionării procesului de 

mediere 
 

Gestionarea procesului de mediere se derulează cu respectarea unui 
ansamblu coerent de principii. Acestea, descrise succint în continuare, sunt: 

 
a) Libertatea părţilor de a recurge la mediere şi de a lua o decizie 
Mediatorul are obligaţia de a se asigura că părţile au recurs la 

procedura de mediere în mod voluntar, în cunoştinţă de cauză şi fără a fi 
constrânse. Excepţie de la acest principiu fac situaţiile în care medierea este o 
procedură obligatorie prevăzută de legile speciale. 

Mediatorul trebuie să respecte şi să încurajeze dreptul părţilor de a lua 
orice decizie liberă şi în cunoştinţă de cauză, care să soluţioneze divergenţele 
dintre ele.  

Mediatorul va informa părţile, de la început, în ce va consta activitatea 
sa, asupra faptului că decizia finală le aparţine în mod exclusiv şi că se pot 
retrage oricând din procesul de mediere. 

Mediatorul nu va oferi părţilor consultanţă legală sau de specialitate, în 
schimb poate informa părţile că pot obţine asistenţă juridică independentă sau 
de specialitate. 

Mediatorii trebuie să acorde asistenţă numai în cazul în care au 
calificarea necesară pentru a răspunde în mod de rezonabil orizontului de 
aşteptare al părţilor angajate în mediere. 

                                                 
109  Xenofon Ulianovschi, Marcela Dilion, Vasile Rotaru, Roman Koval şi Diana Popa, Manual de mediere – 
publicat în cadrul proiectului „Consolidarea societăţii civile. Sănătatea şi drepturile omului în închisorile din 
Republica Moldova”, Direcţia Editorială a Institutului de Reforme Penale din Republica Moldova, Chişinău, 
2006, p. 54-55. 
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Şi în cazurile penale medierea trebuie folosită numai dacă părţile 
consimt liber. De asemenea, părţile sunt libere să-şi retragă consimţământul 
oricând pe parcursul procesului de mediere. 

 
b) Nediscriminarea 
Mediatorul nu trebuie să refuze activitatea de mediere şi nu trebuie să o 

exercite la standarde inferioare din motive ce ţin de rasă, culoare, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine 
socială110. 

 
c) Independenţa, neutralitatea şi imparţialitatea mediatorului 
Mediatorii trebuie să fie independenţi, neutri faţă de dispute şi părţi. 
Mediatorii trebuie să conducă procesul de mediere într-un mod 

imparţial. În exercitarea atribuţiilor lor profesionale, trebuie să se bucure de 
deplină independenţă faţă de entităţile care ar putea avea interese în cauzele 
în care are loc medierea. 

Această independenţă trebuie să fie de natură a le garanta 
imparţialitatea, neutralitatea şi echidistanţa faţă de cauză, de rezultatele 
acesteia şi de părţile implicate în dispută. 

Mediatorul trebuie să evite orice situaţie de natură să îi limiteze 
independenţa şi să respecte normele de etică profesională. Dacă în orice 
moment din timpul procesului de mediere mediatorul îşi pierde aceste atribute, 
el este obligat să aducă acest fapt la cunoştinţa părţilor implicate în conflict şi, 
dacă este cazul, să anunţe entitatea care a referit cazul. În situaţiile în care 
sunt soluţionate prin mediere conflicte de familie, independenţa şi 
imparţialitatea mediatorului nu pot fi argumente pentru a neglija sau ignora 
interesul superior al minorului. 

 
d) Încrederea şi integritatea morală 
Relaţia dintre mediator şi părţi se bazează pe încrederea părţilor 

implicate în cauza respectivă, pe de o parte, şi pe cinstea, probitatea, spiritul 
de dreptate şi sinceritatea mediatorului, pe de altă parte. În opinia noastră, 
cinstea, spiritul de dreptate şi sinceritatea trebuie să caracterizeze şi 
persoanele implicate în soluţionarea conflictului pe calea medierii. În plus, 

                                                 
110 Legea nr. 192/2006 – art. 3 – „Activitatea de mediere se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, 
fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, 
avere sau origine socială”. 
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acestea din urmă trebuie să fie ferm convinse că medierea este soluţia cea 
mai avantajoasă pentru ele în vederea ieşirii din situaţia conflictuală. 

 
e) Secretul profesional – confidenţialitatea 
Prin însăşi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor 

părţilor implicate în procedura medierii şi destinatarul comunicărilor de natură 
confidenţială. Fără o garanţie a confidenţialităţii, încrederea nu poate exista. Prin 
urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotrivă un drept şi o 
îndatorire fundamentală şi primordială a mediatorului. Mediatorul trebuie să respecte 
secretul oricărei informaţii confidenţiale de care ia cunoştinţă în cadrul activităţii sale 
profesionale. Această obligaţie nu poate şi nici nu trebuie limitată în timp. 

 
f) Conflictul de interese 
Mediatorul trebuie să refuze preluarea unui caz dacă ştie că există 

împrejurări care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, precum şi atunci când 
constată că drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii111. 

Mediatorii trebuie să facă cunoscute toate conflictele de interese 
potenţiale sau existente de care sunt, rezonabil, conştienţi. Comunicarea 
conflictelor de interese se face atât către părţile în conflict, cât şi, dacă este 
cazul, către entitatea care a referit cazul. Dacă părţile nu-şi dau acordul expres 
privind participarea sa în continuare, mediatorul este obligat să renunţe la 
soluţionarea respectivului caz.  

De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre 
părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus 
medierii112.  

Mediatorul nu poate fi ascultat ca martor în legătură cu faptele sau 
actele de care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere. 

Legea medierii reglementează în mod expres poziţia mediatorului în 
soluţionarea unei cauze penale şi anume „calitatea de martor are întâietate 
faţă de aceea de mediator, cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a 
cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz”, precum şi faptul că 
„după ce a fost audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desfăşura activitatea 
de mediere în cauza respectivă”, aspecte care sunt normale din punct de 
vedere deontologic şi moral113.  

                                                 
111 Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, art. 31. 
112 Ibidem, art. 36. 
113 Ibidem, art. 37. 
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g) Răspunderea mediatorului 
Mediatorul răspunde civil, penal şi disciplinar, pentru încălcarea 

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

 
h) Incompatibilităţi 
Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă 

profesie, cu excepţia incompatibilităţilor prevăzute prin legi speciale. 
 
i) Calitatea procesului de mediere 
Mediatorii trebuie să depună toate diligenţele necesare în vederea 

prestării unui serviciu de calitate în condiţii de siguranţă, respect reciproc, 
egalitate de şanse, respectarea diversităţii, corectitudine profesională şi 
procedurală114. 

 

3.7. Medierea versus calea instanţei în soluţionarea 
conflictelor de natură penală 
 

3.7.1. Particularităţi ale medierii în soluţionarea conflictelor penale 
Medierea, în calitatea sa de metodă alternativă de rezolvare a 

conflictelor de natură penală, este caracterizată de o serie de însuşiri. Printre 
particularităţile cele mai importante ale medierii se numără următoarele:  

– medierea este voluntară. În acest sens, legea115 afirmă că „Nici 
persoana vătămată şi nici făptuitorul nu pot fi constrânşi să accepte procedura 
medierii”. Se poate veni la mediere doar dacă părţile doresc, nimeni nu le 
poate obliga să participe la mediere. Deci, se poate aprecia că medierea se 
produce în urma unui act voluntar al părţilor implicate în conflict şi nu datorită 
unui imperativ politic, juridic, cultural sau de altă natură. De altfel, persoanele 
implicate pot încheia medierea începută în orice moment dacă nu mai vor să 
continue pe această cale în rezolvarea conflictului; 

– medierea este confidenţială potrivit legii116 care menţionează că 
„Mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care ia 
cunoştinţă în activitatea de mediere, precum şi cu privire la documentele 

                                                 
114 Prof. univ. dr. Petru Dunca, lector univ. drd. Gh. Danci şi conf. univ. dr. ing. Gh. Ilie, Negocierea şi 
medierea conflictelor, Curs universitar, Editura Detectiv, Bucureşti, 2010. 
115 Legea nr. 192/2006, http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_mediere _profesia_mediator_192_2006. 
php, art. 67 alin. (2). 
116 Ibidem, art. 32. 
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întocmite sau care i-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii, chiar 
şi după încetarea funcţiei sale”. 

Prin urmare, tot ceea se discută rămâne confidenţial, neputându-se 
dezvălui nimic din ceea ce se află pe timpul derulării acesteia. De altfel, 
sesiunile de mediere nu sunt publice, ca un proces clasic la care asistă oricine

– părţile au permanent controlul asupra întregului proces. Acestea iau 
deciziile care li se par corecte şi nimeni nu le poate impune nimic în afara 
voinţei acestora. Potrivit legii, „Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu 
privire la conflictul supus medierii”117; 

– medierea economiseşte timp şi bani. Comparativ cu un proces penal 
clasic derulat în faţa instanţelor de judecată, medierea este mai rapidă şi mai 
ieftină, practic, se poate soluţiona problema într-o singură sesiune de mediere, 
teoretic chiar şi într-o zi sau în câteva ore dacă părţile implicate hotărăsc 
aceasta; 

– ziua şi ora la care se va desfăşura medierea se fixează în funcţie de 
timpul şi dorinţa părţilor, nimeni nu le poate impune o anumită zi sau oră. 
Medierea pleacă de la premisa că părţile aflate în conflict nu sunt adversari ci 
persoane care încearcă împreună să găsească o soluţie a problemei lor; 

– părţile hotărăsc în ceea ce le priveşte în legătură cu soluţia la care se 
ajunge pentru a pune capăt conflictului. Aici, nu există un judecător care să 
hotărască în locul lor şi care să le impună soluţia aleasă de el; 

– medierea presupune comunicare şi respect. Medierea ajută părţile 
aflate în conflict să comunice între ele, comunicarea fiind premisa găsirii unei 
soluţii a litigiului dintre părţi. De fapt, conform legii „Medierea se bazează pe 
încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să 
faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, 
prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile”118; 

– medierea funcţionează. Cu ajutorul ei, părţile au şansa de a găsi o 
soluţie convenabilă pentru problema acestora, soluţie care să le convină. În 
acest sens, legea afirmă că „Mediatorul are îndatorirea să depună toate 
diligenţele pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un 
termen rezonabil”119. Întotdeauna ambele părţi pleacă de la mediere mulţumite 
de soluţia găsită, pentru că ele sunt propriii judecători ai cauzei şi nimeni nu le 
poate impune o anumită soluţie;  

                                                 
117 Ibidem, art. 50. 
118  Legea nr. 192/2006, http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_mediere_profesia_mediator_192_2006.php 
119  Ibidem, art. 30. 

.
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– persoana care mediază conflictul, mediatorul, nu este judecătorul 
cauzei. El este acolo pentru a ajuta părţile să găsească singure soluţia 
conflictului dintre acestea şi pentru a le facilita comunicarea între acestea. 

El este pregătit special pentru acest lucru. „Comunicarea este procesul 
prin care oamenii sunt informaţi şi îndrumaţi pentru a obţine rezultate cât mai 
bune. A comunica eficient înseamnă nu numai a-ţi pune gândurile în ordine şi 
a le prezenta într-un mod accesibil, ci şi a le exprima într-un fel care să 
capteze atenţia receptorului”120. 

 
3.7.2. Avantaje ale medierii în raport cu metoda clasică de 

soluţionare a unui conflict de natură penală 
Instituţia medierii are o serie de avantaje121 din care se pot evidenţia:  

 Costuri financiare mult mai scăzute decât în cazul căilor tradiţionale 
de rezolvare; 

 Rezolvarea conflictelor poate fi făcută într-un timp mult mai scurt 
decât urmând calea instanţei; 

 Reducerea disconfortului suferit de către persoanele implicate: 
– permite părţilor aflate în conflict să deţină controlul asupra 

procesului; 
– modul şi calea de rezolvare a conflictului sunt rezultate ale 

opţiunilor părţilor; 

– oferă posibilitatea separării părţilor de problema care a condus 

la conflict. 

 Înlătură posibilitatea de a deteriora sau rupe relaţii şi legături 

interumane importante, care au în mod frecvent de suferit în cazul folosirii 

căilor tradiţionale de soluţionare a conflictelor; 

 Oferă flexibilitate în soluţionarea conflictelor: 

– căile tradiţionale de soluţionare a conflictelor rămân în 

permanenţă deschise; 

– sunt încurajate căile informale şi voluntare de explorare cu toate 

soluţiile posibile; 

– medierea poate fi realizată în orice moment: înainte, în timpul 

sau după încheierea proceselor tradiţionale în soluţionarea 

conflictelor; 
                                                 
120 Eugen Gherga – Medierea conflictelor, http://www.cartidownload.ro/.../Eugen_Gherga_Gabriela_ 
Gherga_Medierea_Conflictelor 
121  Umbreit Mark S., The Handbook Victim of Offender Mediation. San Francisco, 2000, p. 255. 
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– programarea întâlnirilor de mediere este realizată, ţinând seama 
de interesul părţilor şi nu al instanţelor de soluţionare ca în cazul 
tradiţional. 

 Este asigurată şi consfinţită prin lege confidenţialitatea procesului 
de mediere, înlăturând astfel orice posibilitate de răspândire a informaţiilor 
private – tot ce este spus sau împărtăşit în timpul procesului de mediere are 
caracter confidenţial; 

 Cele mai multe medieri au condus la rezolvarea cu succes a 
conflictelor, spre satisfacţia părţilor implicate; 

 Posibilitatea făptuitorului de a conştientiza dimensiunea răului făcut 
şi de a încerca să aducă reparaţii persoanei vătămate; 

 Posibilitatea victimei de a se exprima, de a-şi recâştiga încrederea 
şi controlul asupra vieţii sale, de a primi sprijin şi implicare din partea 
comunităţii; 

 Sunt create premise pentru reducerea riscului de recidivă; 

 Se evită aglomerarea instanţelor de judecată şi altor instituţii 
implicate în urmărirea penală şi derularea procesului penal. 

 
* 

*       * 
 

Exercitarea profesiei de mediator este reglementată prin lege şi 
pretinde de la persoana care o practică calităţi deosebite de comunicare, 
cunoştinţe de specialitate, maturitate în gândire şi experienţă de viaţă. 

Mediatorul, în plan profesional şi extraprofesional, trebuie să respecte 
principiile, valorile, normele şi cerinţele în relaţionarea cu cei pe care îi ajută să 
depăşească criza în care se află, iar ceea ce este mai important să păstreze 
confidenţialitatea celor discutate de persoanele în cauză în prezenţa sa. 

Medierea se cere văzută ca un proces complex şi flexibil care solicită 
parcurgerea unor etape obligatorii succesive, respectarea normelor legale şi 
manifestarea unui comportament creativ în relaţia cu persoanele mediate. 

Legea prevede în concret, competenţele, atribuţiile şi responsabilităţile 
cabinetului de mediere, precum şi principiile ce stau la baza activităţii de 
mediere, de la care nu se poate deroga în niciun mod. 

Medierea se dovedeşte a fi o alternativă viabilă, faţă de metoda penală, 
în măsura în care este practicată de un profesionist şi cu oameni doritori să-şi 
soluţioneze rapid şi consensual conflictul dintre ei. 
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CAPITOLUL 4 

                                PARTICULARITĂŢILE MEDIERII ÎN CAZUL  
INFRACŢIUNILOR SUSCEPTIBILE DE PLÂNGERE 
PREALABILĂ 

 
 
 
 
Infracţiunile susceptibile de plângere penală se referă atât la 

infracţiunile contra persoanei, cât şi la infracţiunile contra proprietăţii. În 
continuare vom întreprinde o analiză a acestora, abordând mai întâi 
infracţiunile contra persoanei şi apoi, infracţiunile contra proprietăţii. Am optat 
pentru o astfel de cercetare a acestor infracţiuni pentru a sublinia o dată în plus 
rolul major pe care îl poate juca metoda medierii în soluţionarea unor conflicte 
de natură penală. Analizând din perspectiva „clasică”, adică a Codului penal, 
cele două tipuri de infracţiuni am dorit să subliniem complexitatea actului de 
justiţie şi posibilitatea reducerii numărului acestora, prin apelul mai frecvent la 
metoda medierii, ca alternativă benefică individului şi societăţii, în soluţionarea 
unor conflicte de natură penală. 

 
4.1. Infracţiuni contra persoanei susceptibile de plângere 

prealabilă  
 

Infracţiunile contra persoanei sunt acele fapte social periculoase, care 
au ca obiect juridic comun (generic) omul, ca valoare social supremă, aduc 
atingere efectivă sau pun în pericol atribuţiile esenţiale ale acestuia, precum şi 
viaţa, integritatea corporală sau sănătatea, libertatea ori demnitatea. 

În toate sistemele de drept, omul, ca persoană, cu atribuţiile sale 
inalienabile, se detaşează net ca obiect special de ocrotire juridico-penală, ca 
expresie a însăşi raţiunii de a fi a oricărei reglementări juridice. 

În sistemul nostru de drept, omul ocupă primul loc în ierarhia valorilor. 
În primul articol al Constituţiei se prevede că în România, ca stat de drept, 
democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, 
libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt 
garantate. 
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În acest sens, Constituţia României prevede că: 

– „dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale 

persoanei sunt garantate” – art. 22 alin. (1); 

– „libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile” – art. 23 

alin. (1); 

– „autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi 

privată. Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă 

drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.” – art. 26 

alin. (1) şi (2); 

– „domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau 

rămâne în domiciliul ori reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia” – art. 27 

alin. (1); 

– „secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al 

convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este 

inviolabil” (art. 28). 

 
Garantarea tuturor acestor drepturi şi libertăţi ale persoanei are loc, 

juridic, prin mijloacele dreptului penal, adică prin incriminarea ca infracţiuni şi 

sancţionarea cu pedepse a faptelor vătămătoare sau periculoase pentru 

valorile menţionate. 

Legiuitorul a înscris în articolul 1 din Codul Penal, printre valorile de 

maximă importanţă, a căror apărare constituie scopul legii penale, „persoana, 

drepturile şi libertăţile acesteia”, subliniind şi în acest fel, caracterul de valoare 

supremă a persoanei. 

Infracţiunile contra persoanei sunt prevăzute în Codul penal, formând 

conţinutul Titlului II al părţii speciale a acestuia (art. 174-207). De asemenea, 

există fapte incriminate şi sancţionate prin legi speciale, care pot avea ca 

urmare vătămarea integrităţii corporale şi sănătăţii ori moartea unei persoane. 

În toate aceste cazuri, sunt incidente nemijlocit dispoziţiile din legile speciale şi 

nu cele din Codul Penal. Când acele dispoziţii se referă însă la vătămarea 

corporală sau la vătămarea gravă a integrităţii corporale, sau a sănătăţii, 

înţelesul acestor termeni este acela stabilit prin dispoziţia din art. 181 şi 

respectiv 182 alin. (1) din Codul penal. 

Titlul II al părţii speciale a Codului penal – Infracţiuni contra persoanei a 

fost grupat în patru capitole ce are drept criteriu de clasificare tot valoarea 
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socială vizată şi anume acel atribut al persoanei care constituie obiectul juridic 

(comun) al respectivului subgrup de incriminări, astfel: 

a) capitolul I – „Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii”, 

art. 174-185; 

b) capitolul II – „Infracţiuni contra libertăţii persoanei”, art. 189-196; 

c) capitolul III – „Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală”, art. 197-204; 

d) capitolul IV – „Infracţiuni contra demnităţii”, art. 205-207. 

 

4.1.1. Infracţiuni contra integrităţii corporale susceptibile de 

plângere prealabilă care pot face obiectul medierii: 

Lovirea sau alte violenţe este incriminată, sub această denumire, în 

art. 180 C. pen., lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe 

fizice exercitate asupra unei persoane [alin. (1)], precum şi lovirea sau actele 

de violenţă care au pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri 

medicale de cel mult 20 zile [alin. (2)] 122. 

În ambele situaţii acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea 

prealabilă a persoanei vătămate cu excepţia faptelor comise asupra membrilor 

de familie unde acţiunea penală se poate pune în mişcare şi din oficiu. 

Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, producându-şi efectele 

şi în cazul în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu. 

Infracţiunile de lovire şi vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii 

persoanei sunt fapte prin care se aduce atingere integrităţii fizice sau psihice a 

persoanei ori sănătăţii acesteia. Ele sunt fapte periculoase pentru societate, 

fiindcă prin atingerea pe care o aduc atributelor esenţiale ale omului pun în 

pericol însăşi existenţa societăţii. 

Viaţa socială nu se poate desfăşura normal decât în condiţii de 

securitate deplină pentru integritatea fizică şi sănătatea tuturor membrilor 

societăţii.  

În scopul asigurării acestor condiţii de securitate, faptele de lovire şi 

vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei au fost incriminate şi 

sancţionate în legea penală. 

Infracţiunile din această secţiune au ca obiect juridic integritatea 

corporală şi sănătatea persoanei, precum şi relaţiile sociale a căror normală 

desfăşurare este condiţionată de intangibilitatea acestor valori. 

                                                 
122 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Editura C.H. Beck, 2008, p. 126. 
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Toate aceste infracţiuni au ca obiect material corpul unei persoane în 
viaţă privit în integritatea sa psihofizică123. Lovirea sau alte violenţe săvârşite 
asupra unui cadavru uman nu constituie o infracţiune contra persoanei, dar 
poate constitui infracţiunea de profanare de morminte. 

În practica judiciară se constată însă că, în cele mai multe situaţii, 

actele de violenţă şi lovirile (manifestări brutale, constrângeri fizice de orice 

natură care ar putea cauza suferinţe fizice sau acte de violenţă urmate de 

suferinţe fizice)124, ce fac obiectul unor dosare penale nu au finalitate 

juridică întrucât partea vătămată doreşte, de regulă, fie prevenirea pe viitor 

a unor noi fapte, „atenţionarea” agresorului asupra conduitei acestuia sau 

chiar unele despăgubiri băneşti care să compenseze traumele fizice şi 

psihice cauzate. 

Faţă de aceste considerente de fapt apreciem că îndrumarea persoanei 

vătămate către un cabinet de mediere, încă de la depunerea plângerii 

prealabile, ar da posibilitatea rezolvării mai operative a conflictului. 

În argumentarea celor de mai sus precizăm că soluţionarea unui dosar 

penal privind săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe presupune un 

volum important de activităţi, în sensul că este necesară administrarea tuturor 

probelor prin care se va demonstra vinovăţia/nevinovăţia făptuitorului. 

De regulă, în procesul penal este necesară o constatare/expertiză 

medico-legală, trebuie audiate părţile sau alte persoane ce pot da relaţii cu 

privire la natura şi împrejurările conflictului ori alte acte probatorii care necesită 

timp şi cheltuieli atât din partea organului judiciar învestit, cât şi a părţilor. 

Medierea acestor genuri de infracţiuni, în măsura în care părţile sunt de 

acord, va degreva organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi 

procurorii de un volum mare de dosare, mare parte fără finalitate judiciară, ar 

scurta timpul de soluţionare al conflictului, ar diminua considerabil traumele 

părţilor vătămate şi ar da o satisfacţie mai mare acestora în raport cu rezultatul 

obţinut. 

În cazurile de loviri sau alte violenţe comise asupra membrilor de 

familie, medierea ar fi mai indicată decât cercetarea penală, întrucât prin 

aceasta se previne expunerea publică a unor detalii intime care ar prejudicia 

imaginea celor aflaţi în conflict şi chiar ar putea determina relaţii ireconciliabile 

între acestea. 
                                                 
123 Ibidem, p. 126. 
124 Ibidem, p. 127. 
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Vătămarea corporală este incriminată în art. 181 C. pen., fapta prin 
care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii unei persoane o vătămare 
care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile. Fapta 
este mai gravă dacă a fost săvârşită asupra membrilor familiei. 

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a 
persoanei vătămate. În cazul formei agravate, acţiunea penală poate fi pusă în 
mişcare şi din oficiu. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, 
producându-şi efectele şi în cazul în care acţiunea penală a fost pusă în 
mişcare din oficiu125. 

Fapta se poate realiza prin orice acţiune sau inacţiune care are drept 
rezultat o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii victimei care necesită 
pentru vindecare îngrijiri medicale de la 21 de zile până la cel mult 60 de zile126. 

Infracţiunea de vătămare corporală se poate comite în forma 
intenţionată, dar poate îmbrăca şi forma preterintenţiei127 în situaţia în care 
autorul a lovit victima însă s-au produs împrejurări mai grave decât cele 
urmărite de acesta. 

 
Medierea infracţiunilor de vătămare corporală poate fi utilizată în 

această situaţie în dublu scop şi anume, pentru stingerea efectivă a conflictului 
prin realizarea consensului părţilor şi apoi depunerea la organul de cercetare 
penală a acordului de mediere sau după caz stingerea pretenţiilor de natură 
civilă, depunerea acordului de mediere şi pe cale de consecinţă reţinerea unei 
circumstanţe atenuante făptuitorului prin perseverenţa acestuia de a acoperi 
prejudiciul cauzat prin infracţiune. 

În cazul infracţiunilor comise în mediu intrafamilial, în măsura în care 
între cele două părţi există o serie de relaţii afective care ar putea fi vătămate 
ca urmare a expunerii în mod repetat a episoadelor conflictului produs anterior, 
este de asemenea indicată procedura medierii. Prin aceasta şi acordul realizat 
se obţine o garanţie materială scrisă şi consensuală pentru prevenirea pe viitor 
a unor noi conflicte, o probă ce poate fi utilizată ulterior în cazul repetării 
acestora, iar în situaţia soţilor foarte utilă în cazul procedurii de divorţ. 

Vătămarea corporală din culpă constă în fapta prevăzută la art. 180 
alin. (2) şi (21), care a pricinuit victimei o vătămare ce necesită pentru 
vindecare îngrijiri medicale mai mari de 10 zile, precum şi cea prevăzută în  
art. 181, săvârşite din culpă. De asemenea, săvârşirea acesteia datorită 

                                                 
125 Ibidem, p. 129. 
126 Ibidem, p. 130. 
127 A se vedea M. Mihai, Vătămarea corporală, Latura subiectivă, R.D.P. nr. 2/2003, p. 129. 
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nerespectării dispoziţiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul 
unei profesii sau meserii, ori pentru îndeplinirea unei anume activităţi. 

Pentru faptele menţionate mai sus, acţiunea penală se pune în mişcare 
la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea părţilor înlătură 
răspunderea penală. 

Există, în principiu, culpă atunci când prin activitatea materială, 

săvârşită în vederea obţinerii unui rezultat decât cel care s-a produs, făptuitorul 

nu a prevăzut, deşi ar fi trebuit şi putut să prevadă rezultatul intervenit sau, 

deşi a avut previziunea lui, a sperat, în mod uşuratic, că el nu se va produce128. 

Ne găsim în situaţia acestei infracţiuni în situaţia în care durata 

îngrijirilor medicale necesare pentru vindecare este mai mare de 10 zile însă 

de cel mult de 60 de zile. 

În practica judiciară, un număr important de dosare penale, privind 

infracţiuni de vătămare corporală din culpă, vizaează accidente de circulaţie, 

respectiv nerespectarea unor dispoziţii legale sau a măsurilor de prevedere 

pentru exerciţiul practicii de conducere auto pe drumurile publice. 

De cele mai multe ori, părţile vătămate au conştientizat faptul că 

persoana autorului nu a dorit nicio clipă vătămarea acestora, însă stăruie în 

cercetarea lui pentru satisfacerea intereselor materiale legate de cheltuielile 

produse prin spitalizare, câştiguri nerealizate ori alte daune provocate prin 

accident. În aceste situaţii cercetările sunt finalizate, de regulă, prin soluţii de 

netrimitere în judecată datorită retragerii plângerii prealabile depuse iniţial după 

satisfacerea intereselor materiale ale părţilor vătămate. 

Analizând cele de mai sus, se poate concluziona, fără niciun dubiu, că 

soluţia cea mai bună a rezolvării cauzei este medierea între părţi. Aceasta se 

poate realiza în măsura în care organul judiciar sesizat cu o astfel de 

infracţiune va îndruma părţile către un mediator şi, în situaţia în care acestea 

consimt, suspendarea cercetărilor pe perioada prevăzută de lege, timp 

suficient pentru ca între acestea să se realizeze un consens şi să se 

întocmească un acord de mediere. 

 

4.1.2. Infracţiunile contra libertăţii persoanei  

Dreptul la libertate reprezintă, alături de dreptul la viaţă, la integritate 

corporală şi sănătate, un drept fundamental al persoanei129. Sunt cunoscute 

                                                 
128 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Editura C.H. Beck, 2008, p. 137. 
129 Octavian Loghin, Drept penal român. Partea specială, Editura Şansa, Bucureşti, 1996, p. 124. 
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sub această denumire toate infracţiunile care au ca obiect libertatea fizică şi 

libertatea psihică ale persoanei. 

Libertatea ca atribut esenţial al persoanei, este o valoare consacrată şi 

garantată de Constituţia României, sub diferitele sale forme: libertatea fizică, 

inviolabilitatea vieţii intime, inviolabilitatea domiciliului, libertatea şi secretul 

corespondenţei, libertate de voinţă şi de acţiune. 

Potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din Constituţie, „libertatea 

individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile”, iar potrivit art. 25 alin. (1) 

din acelaşi act normativ „dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este 

garantat”.  

Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept, iar în alin. (2) al 

aceluiaşi articol se prevede că „Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de  

a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, 

precum şi de a reveni în ţară”. În mod corespunzător, în dispoziţia art. 27  

alin. (1) al Constituţiei se prevede că „Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. 

Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori reşedinţa unei persoane 

fără învoirea acesteia”. 

În art. 28 al Constituţiei se statuează că „Secretul scrisorilor, al 

telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte 

mijloace legale de comunicare este inviolabil”. 

Toate aceste aspecte ale libertăţii persoanei se constituie, la rândul lor, 

în tot atâtea valori fundamentale garantate prin legea fundamentală. 

Infracţiunile contra libertăţii persoanei prezintă un pericol social evident, 

fiindcă desfăşurarea normală a vieţii sociale nu este cu putinţă fără 

respectarea libertăţii persoanei sub diferitele aspecte ale acesteia. 

Valoarea socială ocrotită prin incriminarea faptelor contra libertăţii este 

libertatea persoanei, dar aceasta nu este niciodată privită în general, ci 

întotdeauna sub diferite aspecte ale acesteia. În acest context, libertatea 

persoanei cuprinde, printre altele: 

 libertatea fizică, adică dreptul persoanei de a se deplasa şi a se 

manifesta potrivit voinţei sale; 

 libertatea psihică, adică dreptul persoanei de a delibera şi hotărî în 

mod liber asupra actelor sale de conduită; 

 libertatea domiciliului, adică dreptul persoanei de a-şi folosi 

nestingherită locuinţa, astfel ca nimeni să nu pătrundă sau să rămână în 

aceasta fără îngăduinţa sa; 
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 libertatea de a comunica prin corespondenţă, adică dreptul 
persoanei de a purta corespondenţă şi de a comunica la distanţă cu 
garantarea secretului corespondenţei şi al convorbirilor telefonice; 

 libertatea vieţii intime a persoanei, adică dreptul acesteia la secretul 
vieţii sale intime şi la inviolabilitatea acestui secret. 

Aceste diferite aspecte ale libertăţii persoanei şi, desigur, relaţiile sale 
create în jurul lor formează obiectul ocrotirii juridice în cazul infracţiunilor din 
acest grup. 

 
a. Violarea de domiciliu se poate manifesta, în principiu, prin 

pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau 
loc împrejmuit ţinând de acestea, fără consimţământul persoanei care le 
foloseşte, sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia.130 

Fapta este mai gravă dacă se săvârşeşte de către o persoană 
înarmată, de două sau mai multe persoane împreună, în timpul nopţii sau prin 
folosire de calităţi mincinoase131. 

Pentru fapta prevăzută în forma simplă acţiunea penală se pune în 
mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea părţilor 
înlătură răspunderea penală. 

De la aceste dispoziţii se poate deroga prin lege, potrivit alineatelor 
următoare ale textului, numai în următoarele situaţii: 

a) pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri 
judecătoreşti;  

b) pentru înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau 
bunurile unei persoane; 

c) pentru apărarea siguranţei naţionale sau a ordinii publice; 
d) pentru prevenirea răspândirii unei epidemii.132 
Pentru a nu lăsa loc de interpretare, legiuitorul a definit în concret 

noţiunile de „locuinţă”, „încăpere”, „dependinţă” şi „loc împrejmuit” asigurând 
prin aceasta ocrotirea dreptului persoanei de a-şi folosi în mod netulburat 
locuinţa personală. 

În vederea analizei posibilităţii folosirii medierii ca modalitate de 
stingere a conflictului creat între două persoane, ca urmare a comiterii 
infracţiunii de violare de domiciliu, este necesar să precizăm că această 

                                                 
130 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Editura C.H. Beck, 2008, p. 150. 
131 Codul penal al României, art. 192. 
132 Octavian Loghin, Drept penal român. Partea specială, Editura Şansa, Bucureşti, 1996, p. 141. 
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procedură nu se poate folosi decât în situaţia faptei comise în forma simplă 
prin „pătrunderea fără drept” respectiv, prin „refuzul de a le părăsi”, la cererea 
persoanei îndreptăţite. 

În practica judiciară se regăsesc situaţii când persoanele sub impulsul 
unei porniri agresive ori ca urmare a unor alte dispute comit infracţiunea fără a 
conştientiza efectiv urmările acesteia, iar ulterior o regretă. 

Este necesar a se distinge violarea de domiciliu ca fapta în sine de 
violarea de domiciliu în concurs cu alte infracţiuni comise de către acelaşi făptuitor 
şi pentru care cercetarea se realizează ca urmare a sesizării din oficiu. 

Violarea de domiciliu, în forma simplă, se poate soluţiona, în măsura în 
care părţile consimt, prin procedura de mediere, aspect care ţine de „arta” 
agentului constatator sesizat cu plângere prealabilă de a convinge părţile 
asupra avantajelor care decurg din această cale oferită de lege. 

În principiu, în situaţia sesizării infracţiunii de violare de domiciliu, 
partea vătămată nu urmăreşte vreun interes material, scopul fiind acela de a 
determina făptuitorul în a se abţine pe viitor de la astfel de acte în raport cu 
persoana proprie sau alte persoane. 

Avantajul medierii, în această situaţie, este acela că părţile aflate în 
conflict pot sta faţă în faţă, îşi pot spune nemulţumirile pe care le au una faţă 
de alta şi pot conveni, prin încheierea unui înscris ce poate fi ulterior 
autentificat, conduita de urmat pentru a nu mai ajunge la această stare de fapt. 

 
b. Ameninţarea este definită, în înţelesul prevederilor art. 193 C. pen, 

ca fiind fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a 
unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a soţului ori a unei rude 
apropiate, dacă este de natură să alarmeze. 

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a 
persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Raţiunea 
incriminării acestei infracţiuni ţine de intenţia legiuitorului de a ocroti „libertatea 
morală, libertatea psihică a persoanei, adică posibilitatea acesteia de a lua 
hotărâri şi de a acţiona în orice situaţie aşa cum crede de cuviinţă, fără 
temerea că i s-ar produce vreun rău, bineînţeles, cu condiţia ca şi ea să 
respecte ordinea de drept”.133 

După modul în care este reglementată, se poate observa, fără niciun 
dubiu, tenta profund afectivă a actelor agresorului asupra persoanei vătămate, 

                                                 
133 Ibidem, p. 148. 
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faptul că acesteia îi este indusă starea de incertitudine, temere, nelinişte şi 
agitaţie pe toată perioada în care se manifestă ameninţarea şi ulterior acesteia. 
Acest fapt o determină să se adreseze organelor de urmărire penală pentru ca 
prin măsurile ce se vor dispune să-l determine pe făptuitor să înceteze fără a 
urmări în principiu alte interese.134 

Prezintă interes pentru mediere situaţiile în care, ulterior ameninţării 

victimei, făptuitorul nu trece deja la săvârşirea altei infracţiuni în concurs cu 

infracţiunea deja sesizată. 

 

Derularea sesiunii de mediere conduce, de regulă, la „descărcarea 

emoţională” a victimei pusă în faţa autorului, crearea convingerii acesteia că 

între aceasta şi autor vor înceta alte acte de agresiune afectivă ulterioare ca 

urmare a semnării acordului de mediere şi implicit a consensului. 

În practica judiciară, s-a constatat că, de regulă, „în spatele” fiecărei 

infracţiuni de ameninţare se ascunde un anumit interes al agresorului sau 

victimei care, de cele mai multe ori, nu este divulgat organului de urmărire 

penală, însă acesta poate fi scos în evidenţă prin arta mediatorului de a face 

părţile să poarte dialog, de a le face să discute „cu cărţile pe faţă” sens în care 

pot conveni de asemenea asupra conduitei viitoare pentru a preveni alte 

incidente. 

Prin folosirea medierii în aceste situaţii, s-ar obţine rezultate mult mai 

bune decât prin soluţionarea pe cale judecătorească, s-ar clarifica operativ 

divergenţe între părţile aflate în conflict, pe de o parte, iar, pe de altă parte,  

s-ar proteja unele aspecte de ordin intim ale familiei. 

 

c. Violarea secretului corespondenţei constă în „deschiderea unei 

corespondenţe adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicări 

efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanţă, 

fără drept. De asemenea, este incriminată sustragerea, distrugerea sau 

reţinerea unei corespondenţe, precum şi divulgarea conţinutului unei 

corespondenţe, chiar atunci când a fost trimisă deschisă sau a fost deschisă 

din greşeală, ori divulgarea conţinutului unei convorbiri sau comunicări 

interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat la cunoştinţă de aceasta 

din greşeală sau din întâmplare”135 . 

                                                 
134 Ibidem, p. 149. 
135 Codul penal al României, art. 195. 
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Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a 

persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. 

Violarea secretului corespondenţei are drept obiect juridic special 

relaţiile referitoare la libertatea persoanei de a comunica cu alte persoane, prin 

intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (corespondenţă, telefon, 

telegraf etc.), la adăpost de orice intervenţie abuzivă din partea altora.136 

Infracţiunea poate fi comisă numai în forma intenţiei, „făptuitorul îşi dă 

seama că deschide, fără drept, o corespondenţă adresată altuia, că 

interceptează o convorbire sau comunicare, că sustrage, distruge sau reţine o 

corespondenţă ori că divulgă conţinutul, iar prin acţiunea acestuia încalcă 

libertatea altei persoane”.137 

De regulă, partea vătămată depune plângere prealabilă pentru 

săvârşirea acestei infracţiuni ca urmare a unui sentiment de „revoltă afectivă” 

împotriva făptuitorului care şi-a permis, fără drept, interceptarea comunicării 

acesteia, doreşte în principiu încetarea pe viitor a acestui gen de fapte, 

satisfacţie morală şi pe de altă parte unele explicaţii asupra gesturilor acestuia. 

În situaţia în care corespondenţa conţinea bani sau alte valori pe care 

făptuitorul şi le-a însuşit, infracţiunea comisă intră în concurs cu aceea de furt. 

Având în vedere interesul părţii vătămate de a obţine o satisfacţie 

morală în cel mai scurt timp, dorinţa acesteia de a primi unele răspunsuri 

asupra motivului care a determinat făptuitorul să intercepteze comunicaţiile 

sale, precum şi încetarea imediată a actelor comise, apreciez că medierea 

este calea cea mai eficientă în stingerea acestui gen de conflict. 

Mediatorul ales de către părţi, prin capacitatea acestuia de a determina 

realizarea unui dialog, poate contribui în mare măsură şi efectiv la stingerea 

conflictului între cele două părţi, va facilita obţinerea răspunsurilor pe care şi le 

doreşte partea vătămată de la făptuitor, iar pe de altă parte va putea crea 

convingerea acestuia din urmă asupra senzaţiei neplăcute pe care o poate 

avea în situaţia în care o altă persoană i-ar intercepta comunicaţiile proprii. 

Procedura medierii nu poate realiza rezolvarea situaţiilor în care 

anumite persoane, pe fondul unor interese bine definite sau a unei curiozităţi 

exagerate, comit frecvent astfel de fapte faţă de cei care-i înconjoară, motiv 

pentru care atributul soluţionării ar reveni altor instituţii abilitate prin lege. 

                                                 
136 Octavian Loghin, Drept penal român. Partea specială, Editura Şansa, Bucureşti 1996, p. 157. 
137 Ibidem, p. 160. 
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d. Divulgarea secretului profesional este incriminată în art. 196  
C. pen. şi constă în divulgarea, fără drept, a unor date, de către acela căruia  
i-au fost încredinţate, sau de care a luat cunoştinţă în virtutea profesiei ori 
funcţiei, dacă fapta este de natură a aduce prejudicii unei persoane. 

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a 
persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. 

Obiectul juridic special al acestei infracţiuni îl constituie relaţiile sociale 
referitoare la libertatea persoanei de a i se respecta secretul datelor 
încredinţate celor care exercită o profesie sau o funcţie, la care este nevoită să 
apeleze.138 

Prin „profesie” trebuie să înţelegem o îndeletnicire permanentă având 
ca obiect prestarea de servicii şi care presupune o pregătire specială (avocaţi, 
medici, farmacişti, preoţi, stomatologi etc.), iar prin „funcţie” se înţelege o 
însărcinare cu caracter temporar sau permanent în serviciul oricărui organ sau 
oricărei instituţii, indiferent de modul de ocupare a acesteia (procuror, 
judecător militar)139. 

Au caracter de date care nu pot fi divulgate, orice fapte, stări, 
împrejurări, manifestări, legate de viaţa personală a cuiva care, prin natura lor, 
prin voinţa celui la care se referă sau potrivit legii, nu trebuie cunoscute de alte 
persoane140. 

Textul de lege nu face nicio precizare cu privire la natura prejudiciului 
însă, pe cale de interpretare, se poate concluziona că acesta poate fi material 
(patrimonial) sau moral (nepatrimonial), după cum acesta nu poate fi efectiv, ci 
poate fi chiar potenţial. 

Pentru existenţa infracţiunii este absolut necesar ca divulgarea să se 
facă fără drept, adică să nu existe o îndatorire legală de a denunţa secretele 
aflate. În acest sens, trebuie menţionate faptele incriminate în Codul penal 
care specifică obligativitatea denunţării anumitor infracţiuni, omisiunea 
acestora constuind infracţiuni, după cum urmează: 

– art. 170 – nedenunţarea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în  
art. 155-163, 165, 1661 şi 167 din Codul penal; 

– art. 262 – nedenunţarea de îndată a săvârşirii vreuneia dintre 
infracţiunile prevăzute în art. 174, 175, 176, 211, 212, 2151, 217 alin. 2-4,  
art. 218 alin. 1 şi art. 276 alin. 3 din Codul penal; 

                                                 
138 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Editura C.H. Beck, 2008, p. 163. 
139 Ibidem, p. 164. 
140 Octavian Loghin, Drept penal român. Partea specială, Editura Şansa, Bucureşti, 1996, p. 162. 
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– art. 263 – omisiunea sesizării organelor judiciare; 
– art. 265 – omisiunea de a încunoştinţa organele judiciare. 
Nu constituie divulgarea fără drept situaţia când aceasta are loc la 

cererea sau cu consimţământul celui interesat. 
Codul de procedură penală – art. 79 alin. (1) – prevede, de asemenea, 

că persoana obligată a păstra secretul profesional nu poate fi ascultată ca 
martor cu privire la faptele şi împrejurările de care a luat cunoştinţă în exerciţiul 
profesiei, fără încuviinţarea celui faţă de care este obligată a păstra secretul. 

Persoana vătămată prin comiterea acestui gen de infracţiune, în foarte 
puţine situaţii urmăreşte un interes material şi daune din partea făptuitorului, 
aceasta este revoltată în general de atitudine, de faptul că s-a abuzat de 
încrederea sa şi doreşte explicaţii şi satisfacţie morală. Nu excludem însă şi 
posibilitatea în care, datorită dării în vileag a unor informaţii, persoana 
vătămată să sufere prejudicii materiale considerabile, eşuarea unor afaceri, 
pierderea locului de muncă, pierderea încrederii partenerilor de afaceri etc. 

În ambele situaţii enumerate mai sus, apreciem că modalitatea optimă 
de soluţionare a conflictului şi realizarea consensului între părţi este tot 
medierea. Astfel, cercetarea şi respectiv urmărirea penală nu fac altceva decât 
să deschidă noi canale de realizare a publicităţii unor alte amănunte din viaţa 
privată a persoanei chiar dacă în aparenţă acestea sunt protejate de „secretul 
anchetei”, însă, ulterior pot ajunge publice pe calea procesului care se poate 
derula în instanţă. 

Profesia de mediator este, de asemenea, o îndeletnicire permanentă în 
care, cel abilitat prin lege, poate lua la cunoştinţă despre date sau informaţii 
care pot prejudicia anumite persoane însă trebuie menţionat că, în măsura în 
care au fost puse la dispoziţie pentru lămurirea unor împrejurări legate de 
esenţa conflictului, datele sunt confidenţiale împreună cu întregul proces 
derulat în scopul realizării consensului şi realizarea acordului de mediere. 

Un aspect esenţial care trebuie menţionat, cu privire la mediere, este 
acela că, în comparaţie cu dosarul penal care la finalizare se arhivează putând 
fi consultat ulterior, în situaţia medierii, la finalizarea acesteia toate materialele 
puse la dispoziţie de către părţi se restituie acestora. 

 
4.1.3. Infracţiunile privitoare la viaţa sexuală 
În cadrul grupului mare al infracţiunilor contra persoanei, infracţiunile 

privitoare la viaţa sexuală se constituie ca un subgrup aparte caracterizat prin 
specificul valorilor sociale care formează obiectul ocrotirii juridice, şi anume 
libertatea şi inviolabilitatea sexuală a persoanei, pe de o parte, şi moralitatea 
vieţii sexuale, pe de altă parte.  
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Legea asigură persoanei libertatea sexuală, dar impune, totodată, ca 
această libertate să nu fie exercitată în mod abuziv. De aceea constituie 
infracţiuni, prezentând pericol social nu numai faptele de încălcare a libertăţii 
sexuale, ci şi faptele de exercitare a acestei libertăţi peste limitele admise141. 

Manifestarea persoanei în domeniul vieţii sale sexuale este o parte a 
manifestării ei sociale, iar realizarea deplină a personalităţii umane presupune 
realizarea ei şi pe planul vieţii sexuale: naşterea şi pregătirea pentru viaţa 
urmaşilor. La rândul său, societatea este, de asemenea, vital interesată în 
desfăşurarea normală a vieţii sexuale a individului şi deci a relaţiilor sociale 
născute din acest fapt. 

Din capitolul „infracţiuni privitoare la viaţa sexuală” prezintă interes 
pentru cercetarea noastră doar infracţiunile a căror acţiune penală se pune în 
mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi care pe cale de 
consecinţă pot face obiectul medierii, dintre acestea cel mai pretabilă fiind 
infracţiunea de viol comisă în forma simplă. 

Astfel potrivit art. 197 alin. (1) din C. pen., violul este definit ca fiind 
actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex, 
prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra 
ori de a-şi exprima voinţa. 

Acţiunea penală în această situaţie se pune în mişcare la plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate. 

Infracţiunea de viol în formă simplă se comite prin cele două modalităţi 
normative descrise de lege: constrângere şi profitarea de starea în care se află 
victima şi se consumă în momentul în care s-a produs actul sexual142. 

Trebuie evidenţiată de asemenea modalitatea de comitere a violului 
printr-un „act sexual de orice natură” fapt ce presupune modalitatea de 
obţinere a satisfacţiei sexuale a făptuitorului prin folosirea sexului sau 
acţionând asupra sexului, între persoane de sex diferit sau de acelaşi sex143. 

În practica judiciară, s-a constatat că, de cele mai multe ori, în 
derularea cercetărilor în cazul unei infracţiuni de viol, persoanele abilitate cu 
lămurirea împrejurărilor şi administrarea probatoriului întâmpină dificultăţi, în 
sensul că partea vătămată, făptuitorul cât şi alte persoane care au avut acces 
la date sau informaţii care atestau agresiunea sexuală evită, de cele mai multe 
ori, să facă descrieri exacte a celor petrecute apreciind că acestea ţin de 
intimitate. 
                                                 
141 Ibidem, p. 164. 
142 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Editura C.H. Beck, 2008, p. 170. 
143 Ibidem, p. 168. 
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De asemenea, cercetarea judecătorească a unui viol, având în vedere 

procesul public derulat, pune atât persoana vătămată, cât şi făptuitorul într-o 

postură neplăcută faţă de persoanele din anturajul acestora existând în 

general anumite prejudecăţi care creează celor două părţi sentimente de 

inferioritate în manifestarea publică a acestora pe viitor. 

Atitudinea persoanei vătămate în cazul unei infracţiuni de viol, relaţiile 

anterioare ale acesteia cu făptuitorul sau anturajul comun al acestora care a 

favorizat comiterea faptei, obligă organul de urmărire penală învestit cu 

soluţionarea unui astfel de caz să propună celor două părţi apelarea la 

procedura de mediere. Acest fapt trebuie luat în considerare şi în situaţia în 

care partea vătămată doreşte de la făptuitor daune materiale urmând ca în 

funcţie de achitarea cuantumului acestora să-şi reconsidere poziţia în cadrul 

procesului. 

Avantajul medierii în aceste situaţii devine evident datorită faptului că, 

în comparaţie cu urmărirea penală şi judecata, protejează amănuntele intime 

ale celor două părţi în conflict, evită episoadele traumatizante petrecute cu 

ocazia comiterii faptei şi se concentrează pe scopul comun al acestora de a 

ajunge la o înţelegere asigurându-le un tratament egal şi nepărtinitor. 

Medierea unei infracţiuni de viol asigură părţilor cadrul cel mai adecvat 

de a se manifesta în ceea ce priveşte personalitatea, asigură înţelegerea 

mecanismului care a determinat actul agresional şi poate determina, în măsura 

în care relaţiile anterioare ale celor doi sunt destul de puternice, chiar căsătoria 

acestora fiind protejate de bârfa şi publicitatea unei anchete sau proces penal. 

Pentru exemplificarea modalităţii practice în care s-ar putea derula 

procedura medierii unui viol am întocmit un studiu de caz la care am anexat 

documentele aferente care se întocmesc de către mediator în această situaţie, 

prezentat la Anexa 1. 

Un aspect interesant al infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală îl poate 

constitui şi seducţia (fapta aceluia care, prin promisiuni de căsătorie, determină 

o persoană de sex feminin mai mică de 18 ani de a avea cu el raport sexual). 

Şi în acest caz, împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. 

Prin incriminarea acestei fapte s-a urmărit ocrotirea persoanelor de sex 

feminin care nu au atins pragul majoratului şi care, datorită lipsei experienţei 

de viaţă, pot fi induse în eroare, pentru a accepta raportul sexual, prin 

promisiuni de căsătorie. Un asemenea consimţământ obţinut prin inducerea în 

eroare a victimei nu poate fi considerat valabil, iar raportul sexual realizat în 
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aceste condiţii reprezintă o încălcare a libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a 

persoanei de sex feminin, prin urmare, o faptă care prezintă pericol social144. 

 

4.2. Analiza infracţiunilor contra patrimoniului 
 

Ocrotirea patrimoniului prin normele de drept penal a constituit 
dintotdeauna un obiectiv prioritar al oricărui sistem de drept, patrimoniul 
reprezentând o componentă importantă a vieţii de zi cu zi o oricărei persoane 
fizice sau juridice, de care depinde atât satisfacerea cerinţelor curente, dar mai 
ales prosperitatea, la nivel individual, precum şi micro- sau macrosocial145. 

În accepţiunea legii penale, patrimoniul şi drepturile legate de acesta 
sunt apărate doar în măsura în care acestea sunt păstrate în starea în care se 
aflau până în momentul activităţii ilicite a făptuitorului. Ulterior executării actului 
infracţional, valorificarea drepturilor patrimoniale privitoare la acel bun nu mai 
este posibilă decât doar în măsura soluţionării penale a acelei cauze, inclusiv 
prin exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal146. 

În această categorie de infracţiuni pot fi supuse medierii acelea unde 
acţiunea penală se poate pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 
vătămate, respectiv abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, distrugerea, 
tulburarea folosinţei locuinţei, violarea secretului corespondenţei, divulgarea 
secretului profesional şi furtul pedepsit la plângerea prealabilă, dar nu putem 
exclude nici posibilitatea medierii pretenţiilor civile. 

a. Furtul pedepsit la plângerea prealabilă, incriminat în prevederile 
art. 210 din C. pen. se referă la furtul săvârşit între soţi ori între rude apropiate, 
sau de către un minor în paguba tutorelui sau, ori de către cel care locuieşte 
împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se urmăreşte 
numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

Aceste dispoziţii sunt aplicabile şi în cazul furtului calificat deoarece, 
aşezându-le după dispoziţiile referitoare la furtul calificat, legiuitorul se referă la 
„furt”, fără a face nicio distincţie147. Ţinând cont de împrejurarea că între 
persoanele arătate există relaţii de încredere şi afecţiune, că este mai bine ca 
aceste relaţii să nu fie tulburate printr-o intervenţie din afară, legiuitorul a 
                                                 
144 Ibidem, p. 175. 
145 A se vedea pe larg, G. Antoniu, Infracţiunile contra patrimoniului. Generalităţi, R.D.P. nr. 4/2000, p. 9 şi 
urm.; K. Gruiu, Infracţiunile contra patrimoniului. Consideraţii generale, Dreptul nr. 3/2004, p. 172-205;  
G. Antoniu, Ocrotirea penală a patrimoniului, Juridica nr. 6/2001, p. 9; M. Gorunescu, M.R. Murariu, 

Infracţiunile contra patrimoniului din noul Cod penal, Dreptul nr. 10/2005, p. 110. 
146 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Editura C.H. Beck, 2008, p. 195. 
147 O. Loghin, T. Toader, Drept penal român – Partea specială, Editura Şansa, Bucureşti, 1996, p. 230. 
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considerat – pe drept cuvânt – că furtul săvârşit în asemenea condiţii nu poate 
fi urmărit decât atunci când persoana vătămată îşi exprimă voinţa în acest 
sens. 

Dispoziţiile art. 210 din Codul penal se referă, în primul rând, la furtul 
săvârşit între soţi. În acest caz, este necesar, prin urmare, ca făptuitorul să 
aibă calitatea de soţ în raport cu partea vătămată. 

Întrucât calitatea de soţ există până la desfacerea căsătoriei, furtul se 
urmăreşte la plângerea prealabilă a persoanei vătămate chiar dacă soţii sunt 
despărţiţi în fapt. Furtul se urmăreşte de asemenea la plângerea prealabilă a 
persoanei vătămate în situaţia în care se săvârşeşte între persoane care 
convieţuiesc, fără a fi căsătorite (concubini) şi care locuiesc împreună148. 

Fapta constituie de asemenea furt între soţi şi nu abuz de încredere, 
dacă unul dintre soţi sustrage, în scopul însuşirii pe nedrept, unele bunuri din 
domiciliul comun, deci aflate şi în posesia celuilalt soţ. 

Dispoziţiile art. 210 din Codul penal nu sunt aplicabile, fapta 
neconstituind infracţiunea de furt, dacă luarea bunului comun nu s-a făcut 
pentru a-l sustrage de la partaj şi de a păgubi pe celălalt soţ, ci pentru a-l 
proteja, tocmai în vederea împărţelii ulterioare149. 

Dispoziţiile art. 210 C. pen. se referă, în al doilea rând, la furtul săvârşit 
între rude apropiate. Sunt rude apropiate potrivit art. 149 din Codul penal, 
ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi 
persoanele devenite prin înfiere, potrivit legii, astfel de rude. Este de observat 
că, potrivit textului, afinii nu sunt rude în înţelesul legii penale. 

În al treilea rând se observă din textul incriminator că se pedepseşte 
furtul săvârşit de minor în dauna tutorelui său, caz ce nu necesită explicaţii 
suplimentare. 

Cu privire la furtul săvârşit de către cel care locuieşte împreună cu 
persoana vătămată este necesar de precizat că în acest caz, în afara faptului 
că locuiesc împreună, între părţi trebuie să existe relaţii de încredere, 
consimţirea de a locui împreună, relaţii care presupun o anumită durată şi care 
exclud situaţiile în care autorul se găseşte în mod întâmplător şi momentan 
împreună cu persoana vătămată. 

O aceeaşi interpretare a fost dată şi de instanţa supremă, care a arătat 
că, în înţelesul art. 210 din Codul penal, a locui împreună înseamnă a folosi 

                                                 
148 Ibidem, p. 230. 
149 Tribunalul Municipiului Bucureşti, Decizia penală nr. 1392/1983, Repertoriu de..., Papadopol, V. şi  
Deneş, Şt., op. cit., p. 119. 
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aceeaşi locuinţă, în întregime sau parţial, permanent sau pe o perioadă de 
timp limitată, dar având totuşi o durată care să-i imprime un caracter de 
stabilitate150. 

Aceeaşi instanţă, referindu-se la „găzduire”, a arătat că a găzdui, în 

înţelesul textului, „înseamnă a oferi adăpostire, ospitalitate, care, prin modul în 

care a fost acordată, relevă încrederea persoanei vătămate în cel căruia i-a 

acordat posibilitatea de a folosi – uneori chiar pentru o durată mai scurtă de 

timp – locuinţa sa”. Noţiunea de găzduire exclude situaţiile în care infractorul  

s-a aflat în mod întâmplător în locuinţa celui din care fură. 

În practica judiciară s-a decis că dispoziţiile art. 210 din Codul penal 

sunt aplicabile şi în cazul unor concubini care locuiesc împreună sub condiţia 

ca bunul să nu fi fost în detenţia şi a făptuitorului. 

Cercetările cazurilor de furt incriminat la art. 210 din C. pen. nu au, de 

cele mai multe ori, finalitate judiciară întrucât, pe fondul relaţiilor afective şi 

legăturilor create ca urmare a convieţuirii, părţile ajung la înţelegere mai înainte 

de judecată sau pronunţarea unei hotărâri de condamnare. În aceste situaţii, 

medierea constituie o alternativă viabilă de soluţionarea cauzelor, întrucât 

oferă părţilor posibilitatea de a-şi lămuri problemele în divergenţă şi de a-şi 

evidenţia motivele care au determinat încălcarea regulilor statuate între 

acestea. 

Mediatorul va contribui, de cele mai multe ori, la reluarea cursului firesc 

al relaţiilor între părţi sau, dacă acestea au fost iremediabil vătămate, la 

soluţionarea problemelor de ordin patrimonial care au determinat depunerea 

plângerii penale, punerea acestora în stare de conflict sau efectuarea unui 

serviciu în interesul părţii vătămate. Prin acordul de mediere întocmit, părţile 

pot conveni asupra restituirii bunului, repararea prejudiciului prin echivalent sau 

plata unei sume de bani sau angajamentul făptuitorului că va efectua un 

serviciu în interesul părţii vătămate.151 

Pentru exemplificarea avantajelor medierii, într-un caz de furt comis în 

condiţiile prevederilor art. 210 din Codul penal am procedat la întocmirea unui 

studiu de caz bazat pe un caz real instrumentat de Judecătoria Ploieşti 

prezentat în Anexa 2 la prezenta lucrare. 

                                                 
150 Decizia de îndrumare nr. 8/1971 a Plenului Tribunalului Suprem, CD 1971, p. 39. 
151 A se vedea Dragne, Luminiţa, Trancă, Anamaria, Mediere în materie penală, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2011, p. 82. 
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b. Abuzul de încredere este reglementat de art. 213 din Codul penal şi 
constă în însuşirea unui bun al altuia, deţinut cu orice titlu, sau dispunerea de 
acel bun pe nedrept, ori refuzul de a-l restitui. 

Esenţa infracţiunii de abuz de încredere este comportarea incorectă, 
abuzivă şi păgubitoare a celui care deţine un bun ce i-a fost încredinţat de altul 
pentru a-l păstra sau pentru a-i da o anumită întrebuinţare, iar acesta în 
dispreţul încrederii ce i s-a acordat trece acel bun în propria sa stăpânire152. 

Pericolul infracţiunii constă în aceea că loveşte în acel minim de 
încredere şi probitate care trebuie să existe în raporturile patrimoniale dintre 
membrii colectivităţii, fără de care valorile sociale de ordin patrimonial nu s-ar 
putea forma şi consolida. În calitate de detentor al bunului, făptuitorul se 
comportă ca şi cum ar fi proprietarul acestuia, abuzând de încrederea celui 
care i l-a încredinţat153. 

A dispune pe nedrept de un bun presupune efectuarea unor acte de 
dispoziţie pe care, potrivit titlului, deţinătorul acestuia nu avea dreptul să le 
facă fără acordul proprietarului de drept. Nu se poate vorbi de această 
infracţiune în situaţia în care detentorul acestuia dispune de bun în condiţiile în 
care prin actul juridic încheiat nu i se interzice acest lucru154, ori există o 
prevedere expresă că poate dispune de el în anumite condiţii determinate. 

Refuzul de restituire constă în manifestarea de voinţă a făptuitorului de 
a nu înapoia bunul care i-a fost încredinţat şi de a-l reţine pentru sine; actul 
constituie un abuz din partea deţinătorului. Refuzul poate fi expres atunci când 
făptuitorul declară explicit că nu înţelege să restituie bunul sau implicit, când 
fără a exista o declaraţie expresă a făptuitorului155, refuzul rezultă din 
manifestarea acestuia. 

Pentru a se putea reţine în sarcina făptuitorului această infracţiune este 
necesar ca în prealabil să existe o cerere de restituire la data unei scadenţe 
faţă de care acesta să se exprime printr-un refuz156 . 

În practica judiciară infracţiunea de abuz de încredere s-a reţinut în 
situaţia însuşirii şi dispunerii pe nedrept de către făptuitori a unor bunuri mobile 
deţinute cu orice titlu, dar şi bunurile imobile prin destinaţia acestora (de 
exemplu, animale pentru munca câmpului, utilajele, agregatele de muncă cu 
utilizări specifice agriculturii etc.).157 De asemenea, sunt asimilate bunurilor 

                                                 
152 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Editura C.H. Beck, 2008, p. 239. 
153  Gh. Voinea, Abuz de încredere. Gestiune frauduloasă. RDP nr. 3/1995, p. 73. 
154 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Editura C.H. Beck, 2008, p. 195. 
155 Ibidem , p. 231. 
156 O. Loghin, T. Toader, Drept penal român – Partea specială, Editura Şansa, Bucureşti, 1996, p. 256. 
157 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Editura C.H. Beck, 2006, p. 227. 
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mobile şi constituie obiect material al infracţiunii înscrisurile158 de orice fel, 
dacă au fost încredinţate făptuitorului pentru a fi vândute sau pentru 
achiziţionarea altui bun, precum şi banii obţinuţi prin vânzarea acestuia sau 
bunul achiziţionat. 

Un aspect important al dezbaterii acestei infracţiuni îl constituie acela al 
faptelor comise între soţi sau concubini cu privire la bunurile aflate în 
coproprietate159. Astfel, pentru a se reţine această infracţiune, este necesar ca 
în momentul săvârşirii acesteia, bunul să se afle în detenţia făptuitorului. 

În doctrina penală s-a instituit regula potrivit căreia nu va fi săvârşită 
infracţiunea de abuz de încredere atunci când, în temeiul raportului juridic 
existent între părţi, deţinătorul bunului este îndreptăţit să dispună de bun, să  
şi-l însuşească ori să refuze restituirea (de exemplu, contract de împrumut de 
folosinţă). 

Având în vedere aspectele de ordin patrimonial care fac obiectul 
acesteia infracţiuni cât şi interesul părţii vătămate de a-şi recupera prejudiciul 
creat de către făptuitor apreciem că medierea este calea cea mai eficientă de 
soluţionare. 

Trebuie subliniat faptul că, anterior comiterii infracţiunii, părţile în litigiu 
s-au învestit reciproc cu încredere, au avut o convenţie tacită sau expresă care 
a determinat transmiterea detenţiei bunului deci legături inclusiv de ordin 
afectiv care au determinat tranzacţia. Acest fapt constituie o punte de legătură 
a discuţiilor derulate în faţa mediatorului, precum şi argumentul care poate 
conduce la încheierea unui acord de mediere şi împăcarea acestora. 

Avantajul medierii unei infracţiuni de abuz de încredere, faţă de 
cercetarea penală a acesteia, este acela că, prin acordul de mediere, părţile 
ajung la un consens, se privesc faţă în faţă şi hotărăsc de comun acord cum 
vor proceda mai bine, în comparaţie cu ancheta propriu-zisă care poate 
adânci conflictul şi chiar poate fi interpretată ca un şantaj, prin mijlocirea 
legii, în scopul realizării interesului părţii vătămate de recuperare a 
prejudiciului.  

În situaţia în care infracţiunea de abuz de încredere s-a comis între 
membri de familie sau concubini, mediatorul, prin arta de a determina dialogul, 
utilizează drept punct de plecare relaţiile afective preexistente care pot 
constitui un argument foarte serios în încheierea unui acord şi pe cale de 
consecinţă stingerea conflictului penal. 

                                                 
158  V. Dongoroz şi colaboratorii, op. cit., p. 508-509. 
159  Tribunalul Suprem, Secţia penală, Decizia nr. 2593/1974, R.R.D., nr. 3/1973, p. 62. 
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c. Gestiunea frauduloasă – potrivit art. 214 din C. pen., gestiunea 
frauduloasă – varianta tip – constă în pricinuirea de pagube unei persoane 
fizice sau juridice cu rea-credinţă, cu ocazia administrării sau conservării 
bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării 
sau conservării acestor bunuri, iar varianta agravantă presupune săvârşirea 
gestiunii frauduloase în scopul de a dobândi un folos material, dacă fapta nu 
constituie o infracţiune mai gravă. 

Prin incriminarea infracţiunii legiuitorul a urmărit ocrotirea bunurilor pe 

care persoana fizică sau juridică le încredinţează alteia în scopul administrării 

ori conservării şi obligarea acesteia la o comportare corectă faţă de 

proprietar160. 

Specific infracţiunii de gestiune frauduloasă este existenţa unui raport 
juridic în baza căruia făptuitorul nu numai că deţine bunul, dar are şi obligaţia 
de administrare şi conservare161. 

În raportul juridic dintre părţi, este necesar a se sublinia existenţa 
elementului de încredere pe care acestea şi-o acordă reciproc şi care 
determină încredinţarea bunurilor pentru administrare sau conservare. 

Poate fi obiect material al infracţiunii unul sau anumite bunuri mobile 
sau imobile ce aparţin altuia ori întregul avut al unei persoane fizice sau 
juridice, dacă au fost încredinţate în scopurile prevăzute de art. 214 din Codul 
penal, dar şi o universalitate de mobile, imobile, fungibile, nefungibile, 
consumtibile, neconsumabile şi chiar drepturi de creanţă.162 

Însărcinarea de administrare sau conservare a bunurilor unei persoane 
fizice sau juridice se poate da în scris sau verbal, pe timp nedeterminat sau 
provizoriu, cerându-se ca actul de administrare sau de conservare care a 
produs pagube să fie efectuat pe timpul însărcinării, chiar dacă paguba s-a 
produs ulterior stingerii raportului juridic din care a rezultat însărcinarea.163 

În literatura juridică se menţionează că pot avea obligaţia de a 
administra şi conserva bunurile altei persoane o serie de persoane fizice dintre 
care sunt menţionate tutorele, curatorul, administratorul de imobil, intendentul, 
executorul testamentar, consilierul juridic, administratorul judiciar, lichidatorul, 
custodele, procuristul, depozitarul etc.164 

                                                 
160 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Editura C.H. Beck, 2008, p. 233. 
161 Ibidem, p. 233. 
162 A se vedea V. Nicolescu, Delapidarea şi gestiunea frauduloasă. Asemănări şi deosebiri, R.D.P.,  
nr. 4/2000, p. 99. 
163 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Editura C.H. Beck, 2008, p. 247. 
164 Ibidem, p. 248. 
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Argumentul încredere învestită în făptuitor, anterior comiterii infracţiunii, 
determină plasarea acestui gen de faptă în zona guvernată de legături afective 
ale părţilor şi pe cale de consecinţă posibilitatea soluţionării conflictului pe cale 
de mediere. Şi în această situaţie de fapt, interesul părţii vătămate nu este de 
a trimite la închisoare pe făptuitor, ci este acela de a-şi recupera paguba 
produsă. 

Posibilitatea medierii oferă părţii vătămate şi făptuitorului soluţia de 
a-şi clarifica reciproc motivele care au determinat comiterea infracţiunii, 
scoate în evidenţă vulnerabilităţile unor acte juridice care au stat la baza 
relaţiilor dintre acestea şi poate constitui un punct de plecare în derularea 
unor relaţii viitoare. 

Trebuie menţionat că, indiferent de calea aleasă de către părţi în 
soluţionarea conflictului, în măsura în care există un prejudiciu nerecuperat şi 
făptuitorul insolvabil, esenţa problemei nu va fi rezolvată. În acest sens, 
apreciem drept mult mai eficientă medierea, finalizată cu un acord autentificat 
care creează drepturi şi obligaţii, în totală contradicţie cu o pedeapsă penală 
care va adânci şi mai mult conflictul. 

În situaţiile în care, făptuitorul este una din persoanele apropiate părţii 
vătămate, respectiv, tutorele, curatorul, administratorul de imobil, intendentul, 
executorul testamentar, consilierul juridic, administratorul judiciar, lichidatorul, 
custodele, procuristul, depozitarul etc., apreciem, de asemenea, că medierea 
constituie o variantă viabilă în recuperarea prejudiciului şi chiar stingerea 
conflictului creat prin infracţiune. 

d. Distrugerea – potrivit art. 217 din Codul penal se pedepseşte 
distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun 
aparţinând altuia, sau împiedicarea luării măsurilor de conservare ori salvare a 
unui astfel de bun, precum şi înlăturarea măsurilor luate. 

Acţiunea penală în această situaţie se pune în mişcare la plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea 
penală. Trebuie menţionat că, prin prevederea legală sus-menţionată, bunul se 
bucură de protecţie egală, fie că se află în proprietatea privată, fie în domeniul 
privat al proprietăţii statului.165 

Distrugerea are drept urmare lezarea substanţei bunului, în aşa fel 
încât aceasta încetează să mai existe (de exemplu, dărâmarea unei 
construcţii, uciderea unui animal, ruperea unui înscris al unei persoane în care 
sunt consemnate raporturi patrimoniale)166. 

                                                 
165 Ibidem, p. 275. 
166 Tribunalul Judeţului Vâlcea, Decizia penală nr. 44/1969, R.R.D. nr. 5/1969, p. 161. 
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Degradarea presupune atingerea adusă bunului de aşa manieră încât 
acesta pierde unele din calităţile sale, ceea ce face ca potenţialul acestuia de 
utilizare să se reducă; nu interesează dacă bunul ar putea fi reparat sau dacă 
ar putea avea vreo întrebuinţare degradat167. 

Aducerea în stare de neîntrebuinţare presupune punerea bunului în 
situaţia de a nu mai putea fi utilizat (de exemplu, sustragerea unei piese de la 
o maşină care nu mai poate fi utilizată decât cu mare greutate).168 

În situaţia împiedicării luării măsurilor de conservare ori de salvare a 
bunului, făptuitorul nu acţionează direct asupra acestuia, însă prin activitatea 
sa împiedică luarea măsurilor menite să-l apere de distrugerea care-l ameninţă 
ori împiedică alte persoane de a întreprinde asemenea măsuri de salvare.169 

Cu privire la înlăturarea măsurilor luate de conservare sau de salvare a 
unui bun, trebuie menţionat faptul că energia făptuitorului este canalizată în 
această situaţie în acţiuni de a zădărnici măsurile de apărare a bunului de 
pericolul distrugerii care-l ameninţă, luate de către alte persoane. 

În abordarea lucrării de faţă interesează varianta simplă a infracţiunii 

prevăzută în art. 217 alin. (1) din Codul penal întrucât legea dă posibilitatea ca 

persoana vătămată să depună plângere prealabilă şi deci pe cale de 

consecinţă părţile se pot împăca, iar litigiul se poate soluţiona prin procedura 

medierii. 

În practica judiciară şi abordarea ştiinţifică a specialiştilor din domeniu, 

pot fi considerate obiect material al infracţiunii bunurile mobile (obiecte, lucruri 

casnice, unelte), dar şi cele imobile (casă, magazin, garaj) în condiţiile în care 

acestea prezintă valoare economică şi sunt susceptibile de a suferi o vătămare 

în substanţă sau în ceea ce priveşte potenţialul de utilizare. Nu are relevanţă în 

aceste situaţii dacă bunul este în stare perfectă sau prezintă o anumită uzură, 

condiţia fiind doar ca el să poată fi utilizabil.170 

Din punct de vedere al scopului urmărit de persoana vătămată care 

depune plângerea prealabilă privind săvârşirea infracţiunii de distrugere, este 

evident că aceasta doreşte punerea în situaţia anterioară comiterii infracţiunii 

sau, după caz, obţinerea de la făptuitor a unor compensaţii financiare ori 

materiale care să fie utilizate pentru recuperarea pagubei provocate prin 

infracţiune. 
                                                 
167 Alexandru Boroi, Curs universitar – Drept penal. Partea specială, Editura C.H. Beck, 2006, p. 259. 
168 Ibidem, p. 260. 
169 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Editura C.H. Beck, 2008, p. 273. 
170 Ibidem, p. 271. 
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Această situaţie de fapt presupune derularea unor negocieri între 
părţi care se pot realiza în cele mai bune condiţii într-un cabinet de 
mediere, în măsura în care ambele consimt, acestea scutesc instituţiile de 
aplicare a legii de evaluări ori expertize pentru determinarea cuantumului 
prejudiciului şi creşte operativitatea în ceea ce priveşte rezolvarea esenţei 
conflictului. 

Făptuitorul, în cazul unei infracţiuni de distrugere, este conştient de 
faptul că, prin procedura medierii, va determina schimbarea de atitudine a 
persoanei vătămate, în condiţiile în care îi va satisface pretenţiile materiale, iar 
acordul de mediere îl va apăra de consecinţele judecăţii şi condamnării, motiv 
pentru care va opta în favoarea acestei proceduri. 

e. Abandonul de familie incriminat în art. 305 C. pen. constă în 
săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere a uneia 
dintre următoarele fapte: 

–  părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe 
fizice sau morale; 

–  neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiei de întreţinere prevăzută de 
lege;  

– neplata, cu rea-credinţă, timp de două luni, a pensiei de întreţinere, 
stabilită pe cale judecătorească. 

În cazul acestei infracţiuni obiectul juridic special îl constituie relaţiile 
sociale referitoare la familie şi a căror existenţă şi dezvoltare sunt condiţionate 
de respectarea obligaţiei de solidaritate şi de sprijin moral şi material.171  

Săvârşirea infracţiunii, după cum prevede textul de lege incriminator, se 
poate realiza de către o persoană cu obligaţie legală de întreţinere faţă de o 
altă persoană, sens în care exemplificam cele existente dintre soţ şi soţie, 
părinţi şi copii, cel ce înfiază şi cel înfiat, bunici şi nepoţi, străbunici şi 
strănepoţi, fraţi şi surori, precum şi celelalte persoane anume prevăzute de 
lege (art. 86 Codul familiei). 

Întrucât elementele constitutive ale infracţiunii de abandon de familie au 
făcut anterior obiectul unor amănunţite dezbateri de specialitate apreciem ca 
necesar să ne referim la etapele efective care se pot succede după depunerea 
plângerii penale a celui îndreptăţit în faţa organului judiciar. 

Astfel, în momentul primirii unei astfel de plângeri, instituţia învestită cu 
soluţionarea cauzei este necesar să aibă în vedere scopul urmărit de către 
persoana vătămată, faptul că trimiterea în judecată şi condamnarea 
făptuitorului nu reprezintă o soluţie viabilă mai ales că nu rezolvă esenţa 
conflictului ba chiar va putea crea relaţii ireconciliabile între cele două părţi. 

                                                 
171 Ibidem, p. 603. 
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Îndrumarea părţilor către mediere, încă din faza actelor premergătoare, 
deschide calea spre dialog a celor două părţi şi asigură o variantă mult mai 
comodă şi eficientă pentru satisfacerea intereselor care au determinat 
depunerea plângerii împotriva persoanei obligate la întreţinere. 

O problemă deosebită a medierii acestor infracţiuni o va constitui 
achitarea cuantumului onorariului cuvenit mediatorului, motiv pentru care 
opinăm pentru preluarea acestuia în cadrul cheltuielilor judiciare avansate 
pentru soluţionarea fondului cauzei. 

Aceasta s-ar impune ca prioritate în cazurile de „abandon de familie” 
unde interesul părţilor, dar şi al instituţiilor de aplicare a legii este de a rezolva 
fondul problemelor litigiului şi nu aplicarea unei sancţiuni penale, aceasta din 
urmă să rămână doar soluţia extremă de aplicat. 

Problema avansării onorariului mediatorului din fondul statului se pune, 
în cazul medierii infracţiunilor de abandon de familie, din raţiunea protejării 
intereselor familiei şi aceea de soluţionare cu celeritate a acestor litigii care ar 
putea afecta normala desfăşurare a relaţiilor în cadrul acesteia. 

f. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, 
infracţiune prevăzută la art. 307 C. pen. constă în reţinerea de către un părinte 
a copilului său minor, fără consimţământul celuilalt părinte sau persoanei 
căreia i-a fost încredinţat minorul potrivit legii. De asemenea potrivit alin. (2) din 
acelaşi text de lege, constituie infracţiune fapta persoanei căreia i s-a 
încredinţat minorul prin hotărâre judecătorescă, spre creştere şi educare, de a 
împiedica în mod repetat pe oricare dintre părinţi să aibă legături personale cu 
minorul, în condiţiile stabilite de părţi sau de organul competent. 

Obiectul juridic special al acestei infracţiuni îl constituie relaţiile de 
convieţuire socială din cadrul familiei care privesc creşterea şi educarea copiilor şi, 
îndeosebi, legătura pe care aceştia trebuie să o aibă cu părinţii lor172. 

În ambele forme-tip ale infracţiunii trebuie să avem în prealabil o 
hotărâre judecătorească, de încredinţare spre creştere şi educare a minorului 
în favoarea unui părinte sau unei anumite persoane, încălcată cu vinovăţie şi 
pentru care se impune intervenţia unei instituţii abilitate de aplicare a legii în 
vederea punerii în executare şi respectării. 

Domeniul relaţiilor reglementate de această normă juridică este unul 
deosebit de sensibil şi marcat de o profundă încărcătură emoţională, 
intervenţia instituţiilor abilitate în aplicarea legii necesitând a se face cu 
deosebită prudenţă. 

                                                 
172 O. Loghin, T. Toader, Drept penal român – Partea specială, Editura Şansa, Bucureşti, 1996, p. 547. 
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Izolarea minorului de către unul dintre părinţi se poate răsfrânge în mod 
negativ173 asupra personalităţii şi psihicului acestuia cu repercusiuni nefaste în 
planul maturizării afective şi intelectuale. 

Din aceste considerente apreciem ca mult mai eficientă metoda 
medierii infracţiunilor de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea 
minorului faţă de urmărirea penală a acestora. Avantajul medierii decurge în 
primul rând din operativitatea soluţiilor la care părţile pot conveni, de comun 
acord, iar pe de altă parte, interesul acestora şi al minorului este de a se 
ajunge la o înţelegere pentru prevenirea unor viitoare conflicte şi nu pentru o 
sancţiune penală. 

g. Tulburarea folosinţei locuinţei este incriminată, în art. 320 din 
Codul penal, şi constă în fapta prin care se tulbură, în mod repetat, folosinţa 
locuinţei locatarilor dintr-un imobil, ori prin care se împiedică normala folosinţă 
a locuinţei. 

Tulburarea folosinţei locuinţei locatarilor dintr-un imobil înseamnă a 
aduce o stânjenire dreptului fiecăruia de a trăi în linişte şi în raporturi de bună 
convieţuire174. 

Faptele ce pot tulbura o asemenea folosinţă sunt extrem de variate: 
acte de violenţă verbală, apeluri telefonice şicanatoare, folosirea abuzivă a 
soneriei de la uşi, folosirea la maximum a dispozitivelor sonore de la aparate 
radio sau televiziune etc.175. 

De asemenea, împiedicarea normalei folosinţe a locuinţei (varianta de 
specie) presupune o activitate prin care se face imposibilă folosinţa normală a 
locuinţei. Spre deosebire de fapta prin care se tulbură folosinţa locuinţei 
locatarilor dintr-un imobil, care presupune o stânjenire adusă în general 
folosinţei locuinţei locatarilor, o atingere adusă liniştii şi vieţii lor domestice, 
cotidiene, fapte prin care se împiedică folosinţa normală a locuinţei sau 
presupune o stânjenire adusă folosinţei unei anumite locuinţe176. 

Împiedicarea folosinţei locuinţei are în vedere folosinţa normală a 
acesteia; dacă făptuitorul împiedică locatarul s-o folosească abuziv (de pildă, 
să o transforme în casă de prostituţie sau de joc de noroc), nu există 
infracţiunea177. 

Consumarea infracţiunii de tulburare a folosinţei are loc în momentul în 
care se realizează un număr suficient de repetări pentru a dovedi că nu este 

                                                 
173 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Editura C.H. Beck, 2008, p. 609. 
174 Ibidem, p. 632. 
175 Ibidem, p. 609. 
176  V. Dongoroz, S. Kahane şi colab., op. cit., vol. IV. p. 664. 
177  G. Ivan, Conţinutul constitutiv al infracţiunii de ocupare abuzivă a unei locuinţe din fondul locativ de stat 
prevăzută de art. 1 din Decretul-lege nr. 24/1990, Dreptul nr. 3/2001, p. 110. 
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vorba de o manifestare izolată, ci de o manifestare repetată; dacă repetarea 
are loc de un anumit număr de ori, se va avea în vedere la individualizarea 
pedepsei.  

În a doua modalitate, infracţiunea se consumă în momentul când, 
printr-un singur act, s-a produs efectiv împiedicarea normalei folosinţe a 
locuinţei178. 

Nu interesează titlul făptuitorului (proprietar, chiriaş, tolerat etc.). 
Tulburarea folosinţei locuinţei este o infracţiune care se comite, de 

regulă, prin intenţie, astfel că făptuitorul îşi dă seama că prin fapta sa va 
tulbura sau împiedica folosinţa normală a locuinţei altora şi urmăreşte anume 
producerea acestui rezultat (intenţie directă) sau, deşi nu urmăreşte acest 
rezultat, acceptă totuşi riscul producerii acesteia (intenţie indirectă).179 

Acest gen de infracţiune este sesizat în situaţia în care, cel îndreptăţit 
la o viaţă liniştită şi normală este vătămat de atitudinea făptuitorului care 
sfidează ordinea firească şi regulile de comportament în colectivitate. Partea 
vătămată nu urmăreşte sancţionarea penală a făptuitorului, ci un 
comportament normal şi în limita decenţei din partea acestuia. 

În această situaţie, prezenţa celor două părţi în faţa mediatorului şi 
purtarea unui dialog normal şi decent asistat de acest profesionist poate 
instaura normalitatea în zona imobilului în cauză. 

Acordul de mediere întocmit cu această ocazie poate cuprinde, prin 
voinţa părţilor, regulile pe care acestea le stabilesc în scopul folosinţei normale 
a locuinţei. 

Avantajul medierii, în cazul infracţiunii de tulburarea folosinţei locuinţei, 
este acela că poate aduce părţile în poziţia de respect reciproc şi înţelegere, în 
comparaţie cu procesul penal care adânceşte şi escaladează conflictul. 

* 
*      * 

Medierea, ca metodă alternativă de soluţionare a conflictelor de natură 
penală, potrivit Legii nr. 192/2006 s-a instituit în România. Ea se realizează de 
către mediator care este un profesionist atestat prin lege să desfăşoare o astfel 
de activitate. 

Folosirea medierii prezintă o serie de avantaje pentru părţile implicate 
într-un conflict de natură penală. De aceea, este de aşteptat ca pe măsură ce 
mediatorii îşi vor face cunoscută disponibilitatea pentru a se implica activ în 
soluţionarea conflictelor de natură penală numărul solicitanţilor faţă de această 
procedură să crească continuu. 
                                                 
178 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Editura C.H. Beck, 2008, p. 633. 
179 Ibidem, p. 610. 
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Lista infracţiunilor ce se pot soluţiona prin metoda medierii este destul 
de lungă. Astfel, infracţiunile contra persoanei – infracţiuni contra integrităţii 
corporale şi infracţiuni contra libertăţii persoanei şi infracţiunile contra 
proprietăţii fac parte dintre abaterile sancţionate de legea penală care se pot 
rezolva prin mediere. 

Nu pot fi excluse de la mediere problemele de ordin civil care însoţesc 
pe parcursul acestuia procesul penal şi unde partea vătămată are interes în 
recuperarea prejudiciului cauzat printr-o infracţiune fără a mai aştepta 
pronunţarea unei hotărâri a unei instanţe judecătoreşti după judecarea fondului 
cauzei penale. 

La rândul său făptuitorul este interesat ca să demonstreze instanţei 
de judecată atitudinea de regret faţă de comiterea faptei şi perseverenţa în 
recuperarea pagubei create prin infracţiune fapt care poate constitui în 
mare măsură o circumstanţă atenuantă şi poate contribui la diminuarea 
pedepsei aplicate acestuia de către instanţa de judecată, în cazurile de 
gravitate redusă. 

O necesitate obiectivă, în derularea medierii cauzelor penale 
promovate la iniţiativa instituţiilor de aplicare a legii sesizate prin plângere 
prealabilă cu cercetarea unor infracţiuni, o constituie aplicarea unor noi 
reglementări prin care să se accepte achitarea onorariilor mediatorilor din 
fonduri speciale atribuite din fondul de stat acestui scop. 

Folosirea medierii în soluţionarea conflictelor de natură penală impune 
atât cunoaşterea infracţiunilor care pot face obiectul acestei metode, existenţa 
unor mediatori care se pot implica într-o asemenea activitate, dar şi o atitudine 
perseverentă a organelor de cercetare penală, a procurorilor şi judecătorilor în 
a recomanda părţilor recurgerea la mediere în cazurile sesizate. 

Apreciem ca necesară modificarea legislaţiei în domeniu în sensul că 
organul de cercetare penală, procurorul sau după caz judecătorul, învestit cu 
soluţionarea unui dosar penal privind o infracţiune sesizată la plângerea 
prealabilă, să fie obligat să întocmească un act procedural în care să se 
consemneze că a informat şi a îndrumat persoanele sau părţile să recurgă la 
procedura de mediere. 

De asemenea, benefice sunt şi propunerile de modificare şi completare 
a Legii nr. 192/2006 aflate în prezent la Camera Deputaţilor care conţin 
obligativitatea parcurgerii procedurii de mediere înainte de sesizarea organului 
judiciar180. 

 

                                                 
180 A se vedea Diaconu Dumitru-Virgil, Medierea în cauzele penale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 43. 
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ANCHETĂ DE OPINIE PRIVIND STATUTUL ŞI 
ROLUL MEDIERII ÎN DOMENIUL PENAL 

 
 
 
 

5.1. Metodologia anchetei sociologice 
 

Ancheta este o metodă fundamentală de cercetare a sociologiei, 
constând în culegerea de date prin intermediul tehnicii operaţionale de tipul 
„întrebare-răspuns”. Recoltarea informaţiilor decurge metodic, sistematic, 
trecând prin observaţiile şi opiniile indivizilor şi ajungând la rezultate 
cuantificabile privind: comportamentele individuale şi colective; opiniile şi 
atitudinile oamenilor; modul în care oamenii se raportează la profesie/ocupaţie etc. 

Am folosit ancheta sociologică pentru a culege date despre statutul şi rolul 
medierii, ca metodă alternativă de soluţionare a conflictelor de natură penală. 
Pentru culegerea datelor am folosit tehnica chestionarului aplicată prin procedeul 
autoadministrării. Am optat pentru această metodă de cercetare ştiinţifică întrucât 
permite ca într-un timp relativ scurt să se culeagă date relevante despre 
problematica abordată. De asemenea, având datele relativ compacte, acestea se 
pot procesa într-un timp rezonabil şi apoi analiza şi interpreta. 

Ancheta sociologică prezintă o valoare deosebită prin aceea că ea 
constituie o modalitate ştiinţifică de investigare, adesea singura disponibilă, a 
universului subiectiv al vieţii sociale, opinii, atitudini, satisfacţii, aspiraţii, 
convingeri, cunoştinţe, interese etc. de ordin individual şi colectiv (de grup). 
Trebuie avut în vedere şi faptul că în desfăşurarea anchetei sociologice pot să 
apară multe erori, unele datorate modului defectuos de lucru, altele datorate 
lipsei de cooperare din partea subiecţilor, erori ce trebuie prevenite printr-un 
control sistematic asupra calităţii activităţilor. 

Limita principală a anchetei sociologice decurge însă din însăşi natura 
domeniului studiat, a relaţiilor dintre opiniile, atitudinile, convingerile şi 
comportamentele umane, care nu urmează nici pe departe un model liniar de 
determinare. De aceea, am apelat la metoda analizei documentare pentru a 
compensa minusurile anchetei sociologice întreprinse de noi pe un eşantion 
reprezentativ. 

CAPITOLUL 5 
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În proiectarea şi realizarea anchetei sociologice am urmărit parcurgerea 
următoarelor etape181: organizarea anchetei; culegerea şi înregistrarea 
informaţiilor; analiza informaţiilor; stabilirea concluziilor şi valorificarea lor. 

Organizarea anchetei. În această etapă am stabilit: tema „Medierea 
unor conflicte de natură penală, alternativă pentru modernizarea 
sistemului judiciar”. Apoi, am întocmit un plan calendaristic al activităţii de 
cercetare. În fine, am formulat obiectivele şi ipotezele cercetării, am elaborat 
chestionarul de opinie (anexa nr. 5), am stabilit populaţia anchetei şi eşantionul 
pe care urma să aplic chestionarul de opinie. 

În calitate de ipoteze de lucru am stabilit următoarele: 
1. Cu cât populaţia cunoaşte existenţa şi avantajele medierii, ca 

metodă alternativă de rezolvare a conflictelor de natură penală, cu atât aceasta 
va apela la ea mai frecvent decât până acum. 

2. Dacă mediatorii sunt buni profesionişti şi sunt cunoscuţi de cei interesaţi 
atunci ei vor fi solicitaţi să se implice în rezolvarea conflictelor de natură penală. 

Populaţia anchetei a fost reprezentată de poliţiştii operativi, procurori şi 
judecători din judeţul Prahova. Din rândul acesteia am stabilit un eşantion de 
270 de persoane, repartizat în mod egal pe fiecare categorie socio-
profesională în parte ce a făcut obiectul anchetei sociologice. 

Pentru a asigura reprezentativitatea eşantionului am folosit următoarele 
criterii de alegere a respondenţilor: vârsta, profesia, vechimea în profesie. 
Astfel, eşantionul a avut următoarea structură: 

a) Vârstă: 
– grupa de vârstă: 21-30 de ani = 30; 
– grupa de vârstă: 31-40 de ani = 100; 
– grupa de vârstă: 41-50 de ani = 130; 
– grupa de vârstă: peste 50 de ani = 10. 

b) Profesie: 
– 90 poliţişti; 
– 90 procurori;  
– 90 judecători.  

c) Vechime în profesie: 
– sub 1 an = 20; 
– 2-5 ani = 30; 
– 6-10 ani = 30; 
– peste 10 ani = 190. 

                                                 
181  Cf. Vasile Miftode, Introducere în metodologia investigaţiei sociologice, Iaşi, Editura Junimea, 1982. 
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Culegerea şi înregistrarea informaţiilor. În mod obişnuit, calitatea 

anchetei sociologice este în funcţie de calitatea datelor culese. Pentru 

corectitudinea datelor culese am folosit la distribuirea chestionarelor de opinie 

către persoanele din eşantionul stabilit, studenţii Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” aflaţi în practică făcându-le în prealabil o instruire 

asupra modului de completare a chestionarului, desigur după ce mai întâi am 

explicat scopul pur ştiinţific al investigaţiei sociologice în care respectivii 

respondenţi au fost cuprinşi. Menţionez că nu au existat refuzuri sau cazuri de 

nereturnare a chestionarului completat în întregime. 

Pasul următor a fost pregătirea chestionarelor pentru a introduce datele 

într-un computer şi a le prelucra electronic. În acest sens, am codificat 

informaţiile culese prin intermediul întrebărilor deschise şi am stabilit corelaţiile 

de verificat. Am rulat programul de prelucrare electronică a datelor, iar 

rezultatele obţinute le-am analizat şi interpretat trăgând o serie de concluzii. 

Analiza informaţiilor. Această operaţiune se efectuează prin diverse 

procedee de analiză. Dintre acestea ne-am oprit asupra analizei calitative şi a 

analizei cantitative. 

Analiza calitativă priveşte fenomenul social studiat în raporturile lui cu 

celelalte fenomene ale realităţii obiective, în perspectivă sistemică, ca un tot, 

urmărind să disocieze aspectele esenţiale de cele secundare. 

Analiza cantitativă operează o anumită detaşare a fenomenului cercetat 

din ansamblul fenomenelor sau informaţiilor culese şi din contextul social în 

care au fost observate şi înregistrate. Practic, se stabilesc corelaţii între 

întrebările din chestionar şi se verifică gradul lor de putere. 

În analiza datelor culese am parcurs succesiv următorii paşi: 

– codificarea – stabilirea categoriilor de analiză, pe baza sistematizării, 

centralizării şi clasificării materialului informativ. Ea vizează: traducerea datelor 

calitative în date cantitative; clasificarea datelor calitative într-un număr limitat 

de categorii; reducerea datelor cantitative la o formă mai simplă; 

– construirea tabelelor cu două sau mai multe variabile, pe baza 

categoriilor de analiză stabilite; 

– interpretarea informaţiilor, pe baza corelaţiilor cuprinse în tabele şi în 

alte materiale şi formularea concluziilor finale. 

Analiza datelor trebuie să răspundă la trei întrebări fundamentale: 

– care sunt relaţiile dintre variabilele înscrise în tabele sau dintre 

clasificările calitative; 
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– ce valoare şi ce încredere se poate avea în aceste relaţii; 
– în ce măsură putem extrapola concluziile extrase, de la eşantionul 

cercetat la întreaga populaţie vizată sau la alte populaţii. 
Valorificarea rezultatelor, ca ultimă etapă a anchetei sociologice, am 

realizat-o redactând capitolul 5 din lucrare. 
 

5.2. Analiza şi interpretarea datelor culese în ancheta 
sociologică 
 

5.2.1. Indicatori relevanţi privind instituţia medierii 

 
5.2.1.1. Nivelul de cunoaştere al existenţei instituţiei mediatorului de 

către respondenţi 
 
Pentru a pune în evidenţă acest indicator, am corelat răspunsurile la 

întrebarea Q1 (În ce măsură consideraţi că existenţa „instituţiei mediatorului” 
este cunoscută de către populaţie?) cu răspunsurile la întrebarea Q22 
(profesia persoanei chestionate). Datele culese sunt redate în tabelul nr. 1. 
(Nivelul de cunoaştere de către populaţie a existenţei instituţiei mediatorului). 
Practic, aceste date reflectă percepţia pe care o au respondenţii, persoane ce 
lucrează în domenii în care se vine în contact direct cu populaţia ce are de 
soluţionat diferite litigii de natură penală. Prin urmare, apreciem că se poate 
lua în calcul opiniile exprimate în acest sens, de către poliţiştii, procurorii şi 
judecătorii aleşi să facă parte din eşantion. 

 
Tabelul nr. 1 

 
Nivelul de cunoaştere de către populaţie  

a existenţei instituţiei mediatorului/profesie 
 

Nivel de 
cunoaştere 

 
 
 
 
Profesia  

În foarte 
mare măsură 

 

În mare 
măsură 

% 

În oarecare 
măsură 

% 

În mică 
măsură 

% 

În foarte mică 
măsură 

% 

Total 
 

% 

Poliţist  - - -  - 25 9,25 40 14,81 25 9,25 90 33,33 
Procuror  - - -  - 25 9,25 45 16,66 20 7,40 90 33,33 
Judecător  - - 5 1,85 30 11,11 35 12,96 20 7,40 90 33.33 
Total  - - 5 1,85 80 29,62 120 44,44 65 24,08 270 100,0 
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Potrivit datelor din tabelul nr. 1 poliţiştii, procurorii şi judecătorii 

chestionaţi au apreciat în proporţie de 68,51% că populaţia cunoaşte în mică şi 
foarte mică măsură existenţa instituţiei mediatorului. Faptul că majoritatea 
celor chestionaţi au exprimat aceeaşi opinie înseamnă că există o percepţie 
comună identică privind nivelul de cunoaştere de către populaţie a prezenţei 
instituţiei mediatorului în România. În concluzie, se poate afirma că există un 
deficit de informare a populaţiei cu privire la acest tip de instituţie. 

Analiza datelor din tabelul nr. 1 în raport cu profesia persoanelor 
chestionate evidenţiază următoarele aspecte: 

– poliţiştii în procent de 72,22% aleg la întrebarea Q1 variantele de 
răspuns „în mică măsură” (44,44%) şi „în foarte mică măsură” (27,77%) şi doar 
27,77% „în oarecare măsură”, ceea ce denotă îndoiala acestora că populaţia 
cunoaşte ceva despre metoda medierii în soluţionarea conflictelor de natură penală; 

– procurorii în procent de 72,22% aleg la întrebarea Q1 variantele de 
răspuns „în mică măsură” (50,0%) şi „în foarte mică măsură” (22,22%) şi doar 
27,77% „în oarecare măsură”, ceea ce denotă îndoiala acestora că populaţia 
cunoaşte ceva despre metoda medierii în soluţionarea conflictelor de natură penală; 

– judecătorii în procent de 61,11% aleg la întrebarea Q1 variantele de 
răspuns „în mică măsură” (38,88%) şi „în foarte mică măsură” (22,22%) şi 
33,33% „în oarecare măsură” şi respectiv, 5,55% în mare măsură, ceea ce 
denotă îndoiala acestora privind cunoaşterea de către populaţie a existenţei 
metodei medierii în penal. 

Analiza datelor pentru fiecare variantă de răspuns aleasă evidenţiază 
următoarele aspecte: 

– varianta „în foarte mare măsură” nu este aleasă de nicio categorie 
profesională ceea ce poate semnifica fie o cunoaştere profundă a realităţii, fie 
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o manifestare a prudenţei tuturor în aprecieri privind cunoaşterea de către 
populaţie a metodei medierii în soluţionarea conflictelor de natură penală; 

– varianta „în mare măsură” este aleasă doar de cinci judecători, 
ceea ce este nesemnificativ statistic având în vedere că din eşantion au făcut 
parte 90 de judecători; 

– varianta „în oarecare măsură” este aleasă în aceeaşi proporţie de 
către poliţişti şi procurori (31,25%) şi de judecători în procent de 37,50%. 
Ultimii, probabil, aleg această variantă şi în speranţa că li se va reduce volumul 
de muncă prin soluţionarea unor conflicte de natură penală de către mediatori; 

– varianta „în mică măsură” este aleasă de către poliţişti în proporţie 
de 33,33%, de către procurori în procent de 37,50% şi de judecători cu 29,16%; 

– varianta „într-o foarte mică măsură” este aleasă de către 41,66% 
dintre poliţişti, de către procurori şi judecători cu 33,33%. 

 
Analiza datelor pe variante de răspuns evidenţiază atât o oarecare 

diferenţă de opinii în raport cu categoria profesională, cât şi faptul că 
neîncrederea tuturor în cunoaşterea de către populaţie a metodei medierii este 
generală printre persoanele chestionate. 

Prin urmare, se poate afirma că majoritatea respondenţilor indiferent de 
profesia lor exprimă opinia potrivit căreia populaţia nu cunoaşte decât în mică 
şi foarte mică măsură existenţa medierii în penal. 

 
5.2.1.2. Gradul de cunoaştere a existenţei instituţiei mediatorului de 

către alte persoane 
 

Tabelul nr. 2  
Gradul de cunoaştere a existenţei instituţiei  

mediatorului de către alte persoane 
 

 Grad 
cunoaştere 

 
 
 
Profesia  

În foarte 
mare 

măsură 

În mare 
măsură 

% 

În oarecare 
măsură 

% 

În mică 
măsură 

% 

În foarte 
mică 

măsură 
% 

Total 
% 

Poliţist - 5 1,85 15 5,55 45 16,66 25 9,26 90 33,33 

Procuror  - - - 10 3,70 65 24,07 15 5,55 90 33,33 

Judecător  - 5 1,85 25 9,26 45 16,66 15 5,55 90 33,33 

Total  - 10 3,70 50 18,51 155 57,40 55 20,37 270 100,0 
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Cel de-al doilea indicator referitor la percepţia pe care o au respondenţii 

despre nivelul de cunoaştere a existenţei instituţiei mediatorului de către alte 
persoane este pus în evidenţă prin tabelul de corelaţie nr. 2 ce cuprinde 
întrebarea Q2 (În ce măsură consideraţi că alţii cunosc faptul că medierea 
poate fi folosită pentru soluţionarea conflictelor de natură penală?) şi 
întrebarea Q22. 

În ceea ce priveşte nivelul de cunoaştere a existenţei instituţiei 
mediatorului de către alte persoane este apreciat de către cei chestionaţi ca 
fiind unul destul de scăzut. Astfel, 77,77% dintre respondenţi afirmă că alte 
persoane cunosc că există şi funcţionează instituţia mediatorului într-o mică 
măsură şi foarte mică măsură. 

Altfel spus, gradul de cunoaştere al existenţei instituţiei mediatorului de 

către alte persoane este perceput de subiecţii anchetei ca fiind unul redus. 

Încă o dată se confirmă nevoia de informare a publicului larg cu privire la 

statutul şi rolul instituţiei mediatorului în soluţionarea conflictelor de natură 

penală. 

În cazul ambilor indicatori, se constată că nu există diferenţe 

semnificative între opiniile exprimate de către reprezentanţii celor trei profesii – 

poliţist, procuror şi judecător după cum atestă datele de mai jos: 

– poliţiştii în proporţie de 77,77% apreciază că alte persoane cunosc 

în mică măsură (50,0%) şi în foarte mică măsură (27,77%) instituţia medierii 

în penal; 

– procurorii în proporţie de 88,88% apreciază că alte persoane cunosc 

în mică măsură (72,22%) şi în foarte mică măsură (16,66%) instituţia 

medierii în penal; 
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– judecătorii în proporţie de 66,66% apreciază că alte persoane 
cunosc în mică măsură (50,0%) şi în foarte mică măsură (16,66%) instituţia 
medierii în penal. 

Aceste opinii au la bază experienţa profesională a poliţiştilor, 
procurorilor şi judecătorilor ce au răspuns la întrebările din chestionarul aplicat 
prin procedeul autoadministrării. 

 
5.2.1.3. Gradul în care medierea este un subiect de actualitate în 

România 
Acest indicator a fost pus în evidenţă prin datele cuprinse în tabelul de 

corelaţie nr. 3. Aici, sunt puse în relaţie întrebarea Q3 (În ce măsură 
consideraţi că medierea este un subiect de actualitate în România?) cu 
întrebarea Q22. 

 
Tabelul nr. 3 

 
Gradul în care medierea este un subiect de actualitate în România 

 
Grad de 

actualitate 
 

 
 
Profesia 

În foarte 
mare 

măsură 
% 

În mare 
măsură 

% 

În oarecare 
măsură 

% 

În mică 
măsură 

% 

În foarte 
mică 

măsură 
% 

Total 

Poliţist 5 1,85 20 7,40 30 11,11 25 9,26 10 3,70 90 33,33 

Procuror  - - 15 5,56 35 12,96 40 14,81 - - 90 33,33 

Judecător  - - 25 9,26 35 12,96 15 5,56 15 5,56 90 33,33 

Total  5 1,85 60 22,22 100 37,03 80 29,62 25 9,26 270 100.00 
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Poliţiştii chestionaţi în proporţie de 61,11% apreciază că medierea 
este un subiect de actualitate în România. Procurorii exprimă aceeaşi opinie în 
proporţie de 55,55%, iar judecătorii afirmă în proporţie de 66,66% că medierea 
este un subiect de actualitate în România. Menţionăm că am luat în calcul atât 
răspunsurile „în foarte mare măsură” şi „în mare măsură”, cât şi cele de „în 
oarecare măsură”. Am procedat astfel întrucât varianta de răspuns „în 
oarecare măsură” este tot un răspuns afirmativ, care semnifică o atitudine 
pozitivă vizavi de obiectul întrebării. 

Pe ansamblul eşantionului, 61,11% din respondenţi apreciază că 
medierea este un subiect de actualitate în România. Prin urmare, se poate afirma 
că medierea este percepută ca fiind un subiect de actualitate în România. Cu alte 
cuvinte, această mediere prezintă interes în rândurile specialiştilor şi probabil şi al 
celorlalţi cetăţeni care au informaţii despre instituţia medierii sau au apelat la ea în 
soluţionarea unui conflict de natură penală. 

La nivelul întregului eşantion, opiniile privind actualitatea subiectului 
medierii în penal sunt repartizate astfel: 

– într-o foarte mare măsură – 1,85%, în mare măsură – 22,22% şi în 
oarecare măsură 37,03%. Deci per total există – 61,10% opinii favorabile, care 
exprimă aprecierea că medierea este un subiect de actualitate în România. 

– în mică măsură – 29,62% şi în foarte mică măsură 9,25%.  
 

Analiza datelor din tabelul nr. 3 pe fiecare variantă de răspuns 
conduce la următoarele constatări: 

– varianta „în foarte mare măsură” este aleasă de către poliţişti în 
proporţie de 50,0%, dar statistic nu este semnificativă pentru că reprezintă 
doar 5 poliţişti care exprimă o asemenea opinie; 

– varianta „în mare măsură” este aleasă în proporţie de 33,33% de 
poliţişti, de 25,0% de procurori şi de 41,66% de către judecători. Din nou 
reiterăm ideea că judecătorii aleg o astfel de variantă de răspuns, probabil, în 
speranţa că volumul lor de muncă se va reduce prin preluarea unor cauze 
penale spre soluţionare de către mediatori; 

– varianta „în oarecare măsură” este aleasă în proporţiile următoare 
de către poliţişti – 30,0%, procurori – 35,5% şi judecători – 35,0%; 

– varianta „în mică măsură” este aleasă în proporţiile următoare de 
către poliţişti – 31,25%, procurori – 50,0% şi judecători – 18,75%; 

– varianta „în foarte mică măsură” este aleasă în proporţiile 
următoare de către poliţişti – 40,0%, şi judecători – 60,0%. Procurorii nu au 
ales această variantă de răspuns. 
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În opinia noastră, şi acest tip de analiză evidenţiază, pe de o parte, 
diferenţa de opinii privind subiectul între diferitele categorii profesionale ce au 
alcătuit eşantionul anchetei şi, pe de altă parte, confirmă faptul că, per ansamblu, 
caracterul de actualitate al metodei medierii în penal este o realitate. 

 

5.2.1.4. Nivelul de cunoaştere de către funcţionarii abilitaţi prin lege a 
faptului că medierea este o alternativă de soluţionare a unor conflicte de natură 
penală 

Acest indicator este evidenţiat prin intermediul tabelului de corelaţie  
nr. 4. în care se relaţionează întrebările Q4 (În ce măsură medierea, ca 
alternativă de soluţionare a unor conflicte de natură penală, este cunoscută de 
funcţionarii abilitaţi prin lege pentru înfăptuirea justiţiei?) şi Q22. 

 

Tabelul nr. 4 
 

Nivelul de cunoaştere a funcţionarilor abilitaţi prin lege a faptului că 
medierea este o alternativă de soluţionare a unor conflicte de natură 

penală 
Nivel cunoaştere 

funcţionari 
 
 
 
Profesia 

 

În foarte 
mare 

măsură 
% 

În mare 
măsură 

 
% 

În oarecare 
măsură 

% 

În mică 
măsură 

 
% 

 
 

Total 

Poliţist - - 40 14,81 40 14,81 10 3,70 90 33,33 

Procuror  5 1,85 45 16,66 30 11,11 10 3,70 90 33,33 

Judecător  - - 30 11,11 50 18,51 10 3,70 90 33,33 

Total  5 1,85 115 42,59 120 44,44 30 11,11 270 100,0 
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Respondenţii au exprimat următoarele opinii: 
– poliţiştii în proporţie de 88,88% din care 49,38% apreciază că 

funcţionarii cunosc „în mare măsură” medierea ca alternativă de soluţionare a 
unor conflicte de natură penală; 

– procurorii în aceeaşi proporţie ca poliţiştii apreciază că funcţionarii 
cunosc medierea ca alternativă de soluţionare a unor conflicte de natură 
penală, din care 55,55% spun că nivelul de cunoaştere este „în foarte mare 
măsură” şi „în mare măsură”; 

– judecătorii, de asemenea, în proporţie de 88,88% apreciază că 
funcţionarii cunosc medierea ca alternativă de soluţionare a unor conflicte de 
natură penală, iar 33,33% spun că medierea este cunoscută „în mare 
măsură”. 

 
La nivelul întregului eşantion, opiniile exprimate se structurează 

astfel:  
– 1,85% din respondenţi aleg varianta de răspuns la întrebarea Q4 „în 

foarte mare măsură”, 42,49% varianta „în mare măsură” şi 44,44% varianta 
„în oarecare măsură”; 

– 11,11% din respondenţi aleg varianta „în mică măsură”. 

 
Se constată că şi în acest caz există o relativă unanimitate de opinie 

privind nivelul de cunoaştere de către funcţionarii abilitaţi prin lege a faptului că 
medierea este o alternativă de soluţionare a unor conflicte de natură penală. A 
doua constatare o reprezintă faptul că percepţia este puternic pozitivă faţă de 
primii doi indicatori când nivelul de cunoaştere a instituţiei medierii era unul 
perceput ca negativ. 

Analiza datelor din tabelul nr. 4 pe fiecare variantă de răspuns 
relevă următoarele: 

– varianta „în foarte mare măsură” este aleasă doar de către 5 procurori 
din 90 câţi fac parte din eşantionul anchetei, deci statistic nu este semnificativă 
opinia exprimată; 

– varianta „în mare măsură” este aleasă de către poliţişti în proporţie 
de 34,78%, de procurori cu 39,13% şi de judecători cu 26,08%; 

– varianta „în oarecare măsură” este preferată de către poliţişti în 
proporţie de 33,33%, de procurori cu 25,00% şi de judecători cu 41,66%; 

– varianta „în mică măsură” este aleasă de către poliţişti, procurori şi 
judecători în proporţii egale (33,33%). 
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Este evident că şi analiza datelor pe fiecare variantă de răspuns 
întăreşte aprecierea că funcţionarii cunosc medierea ca alternativă de 
soluţionare a unor conflicte de natură penală. Experienţa lor profesională 
reprezintă sursa principală a cunoaşterii fenomenului cercetat. 

 
Tabelul nr. 4 a 

 
Nivelul de cunoaştere al funcţionarilor abilitaţi prin lege  
a faptului că medierea este o alternativă de soluţionare  

a unor conflicte de natură penală 
 

Nivel 
cunoaştere 
funcţionari 

 
 
 
Vechime 

În foarte mare 
măsură 

% 

În mare 
măsură 

% 

În oarecare 
măsură 

% 

În mică 
măsură 

% 

Total 
% 

Sub 1 an  - - 10 3,70 5 1.85 5 1,85 20 7,40 

Intre 2-5 ani 5 1,85 15 5,55 10 3,70 - - 30 11.11 

Între 6-10 ani  - - 15 5,55 15 5,55 5 1,85 35 12.96 

Peste 10 ani - - 80 29,62 85 31,48 20 7,40 185 68,51 

Total  5 1,85 120 44,44 115 42,59 30 11,11 270 100,0 
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Persoanele cu o vechime în muncă sub un an, în proporţie de 75,0%, 
apreciază că medierea, ca alternativă de soluţionare a unor conflicte de natură 
penală, este cunoscută de funcţionarii abilitaţi prin lege pentru înfăptuirea justiţiei. 

Toţi respondenţii cu o vechime în muncă cuprinsă între 2 la 5 ani 
apreciază că medierea, ca alternativă de soluţionare a unor conflicte de natură 
penală, este cunoscută de funcţionarii abilitaţi prin lege pentru înfăptuirea justiţiei. 

Persoanele chestionate cu o vechime în muncă între 6 şi 10 ani, în 
proporţie de 85,71%, apreciază că medierea, ca alternativă de soluţionare a 
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unor conflicte de natură penală, este cunoscută de funcţionarii abilitaţi prin lege 
pentru înfăptuirea justiţiei. 

Respondenţii cu o vechime în muncă de peste 10 ani, în proporţie de 
90,08%, apreciază că medierea, ca alternativă de soluţionare a unor conflicte 
de natură penală, este cunoscută de funcţionarii abilitaţi prin lege pentru 
înfăptuirea justiţiei. 

Din interpretarea acestor date reiese că vechimea în muncă nu 
influenţează semnificativ opiniile respondenţilor referitoare la mediere, ca 
alternativă de soluţionare a unor conflicte de natură penală; este cunoscută de 
funcţionarii abilitaţi prin lege pentru înfăptuirea justiţiei. 

 
Tabelul nr. 4 b 

 
Nivelul de cunoaştere al funcţionarilor abilitaţi prin lege  

a faptului că medierea este o alternativă de soluţionare  
a unor conflicte de natură penală? 

 
Nivel cunoaştere 

funcţionari 
 
 
 
Vârstă 

În foarte 
mare 

măsură  
% 

În mare 
măsură 

% 

În oarecare 
măsură 

% 

În mică 
măsură 

% 

Total 
 

% 

Între 21–30 ani  5 1,85 15 5,55 5 1,85 5 1,85 30 11,11 

ntre 31-40 ani - - 40 14,81 40 14,81 20 7,40 100 37,03 

Între 41-50 ani  - - 55 20,37 65 24,07 10 3,70 130 48,15 

Peste 50 de ani - - 10 3,70 - - - - 10 3,71 

Total  5 1,85 120 44,44 110 40,74 35 12,96 270 100,0 
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Analiza datelor din tabelul de corelaţie nr. 4b evidenţiază 

următoarele: 

La nivelul întregului eşantion, respondenţii apreciază în proporţie de 

86,99% (în foarte mare măsură – 1,85%; în mare măsură – 44,44%; în 

oarecare măsură – 40,74%) că medierea, ca alternativă de soluţionare a unor 

conflicte de natură penală, este cunoscută de către funcţionarii abilitaţi prin 

lege pentru înfăptuirea justiţiei. 

În raport cu grupa de vârstă, opţiunile respondenţilor relativ la 

variantele de răspuns ale întrebării Q4 sunt următoarele: 

1. grupa de vârstă 21-30 de ani – exprimă o atitudine pozitivă faţă 

de nivelul de cunoaştere a metodei medierii de către funcţionarii abilitaţi 

prin lege pentru înfăptuirea justiţiei. Astfel, ei aleg variantele de răspuns – 

în foarte mare măsură 16,66%; în mare măsură – 50,00%; în oarecare 

măsură – 16,66%; 

2. grupa de vârstă 31-40 de ani – în proporţie de 80,00% aleg 

variantele de răspuns „în mare măsură” – 40,00% şi „în oarecare măsură” – 

40,00%. Deci şi aceşti respondenţi exprimă o atitudine pozitivă faţă de nivelul 

de cunoaştere a metodei medierii de către funcţionarii abilitaţi prin lege pentru 

înfăptuirea justiţiei; 

3. grupa de vârstă 41-50 de ani – în proporţie de 92,30% aleg 

variantele de răspuns „în mare măsură” – 42,30% şi „în oarecare măsură” 

50,00%. Prin urmare, şi aceşti respondenţi exprimă o atitudine pozitivă faţă de 

nivelul de cunoaştere a metodei medierii de către funcţionarii abilitaţi prin lege 

pentru înfăptuirea justiţiei; 

4. grupa de vârstă peste 50 de ani, în totalitate, apreciază „în mare 

măsură” că funcţionarii abilitaţi prin lege pentru înfăptuirea justiţiei cunosc 

metoda medierii. 

 

5.2.1.5. Nivelul de cunoaştere al funcţionarilor abilitaţi prin lege privind 

existenţa cabinetelor de mediere şi mediatorilor autorizaţi 

Datele despre acest indicator sunt prezentate în tabelul de corelaţie  

nr. 5. Aici, sunt puse în relaţie întrebările Q5 (În ce măsură este cunoscută 

existenţa cabinetelor de mediere şi mediatorilor autorizaţi de către funcţionarii 

abilitaţi prin lege pentru înfăptuirea justiţiei?) cu Q22. 
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Tabelul nr. 5 
 

Nivelul de cunoaştere a funcţionarilor abilitaţi prin lege  
privind existenţa cabinetelor de mediere şi mediatorilor autorizaţi 

 
Nivel 

cunoaştere 
cabinete 

 
Profesia 

În foarte 
mare 

măsură 
% 

În mare 
măsură 

 
% 

În oarecare 
măsură 

% 

În mică 
măsură 

% 

 
 

Total 

Poliţist - - 10 3,70 55 20,37 25 9,25 90 33,33 

Procuror  - - 30 11,11 40 14,81 20 7,40 90 33,33 

Judecător  - - 15 5,55 40 14,81 35 12,96 90 33,33 

Total  - - 55 20,37 135 50,0 80 30,55 270 100,0 
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Analiza datelor din tabelul nr. 5 evidenţiază următoarele aspecte: 
– pe ansamblu, adică în proporţie de 70,37%, respondenţii apreciază 

puternic pozitiv nivelul de cunoaştere a funcţionarilor abilitaţi prin lege privind 

existenţa cabinetelor de mediere şi mediatorilor autorizaţi; 

– 72,22% dintre poliţiştii chestionaţi afirmă că funcţionarii abilitaţi prin 

lege cunosc existenţa cabinetelor de mediere şi mediatorilor autorizaţi; 

– 77,77% dintre procurorii chestionaţi apreciază că funcţionarii abilitaţi 

prin lege cunosc existenţa cabinetelor de mediere şi mediatorilor autorizaţi; 

– 65,43% dintre judecătorii chestionaţi afirmă că funcţionarii abilitaţi 

prin lege cunosc existenţa cabinetelor de mediere şi mediatorilor autorizaţi. 

Prin urmare, se poate spune că percepţia respondenţilor privind nivelul 
de cunoaştere a funcţionarilor abilitaţi prin lege referitor la existenţa cabinetelor 
de mediere şi mediatorilor autorizaţi este una semnificativ pozitivă. Dacă avem 
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în vedere că persoanele chestionate lucrează în domeniu, apreciem că avem 
de a face cu o cunoaştere şi nu cu o percepţie a realităţii. 

 
5.2.2. „Actori” cu sarcini semnificative în promovarea instituţiei 

mediatorului în rândul populaţiei 
Tabelul nr. 6 

 
„Actori” cu sarcini semnificative în promovarea instituţiei mediatorului  

în rândul populaţiei 
 

Actori  
 
 
Profesia  

Mass-media 
% 

Instituţiile statului cu 
atribuţii judiciare 

% 

Organizaţii ale 
societăţii civile 

% 

Total opţiuni 
% 

Poliţist 60 22,22 40 14,81 15 5,55 115 28,04 
Procuror  55 20,37 60 22,22 45 16,66 160 39,02 
Judecător  60 22,22 50 18,51 25 9,25 135 32,93 
Total  175 64,81 150 55,55 85 31,48 410 100,0 
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În scopul punerii în evidenţă a „actorilor” cu sarcini semnificative în 
promovarea instituţiei mediatorului în rândul populaţiei am folosit corelaţia 
dintre întrebarea Q6 (Cine ar trebui să facă cunoscută „instituţia mediatorului” 
în rândul populaţiei?) şi întrebarea Q22. Date despre legătura dintre actorii cu 
sarcini semnificative în promovarea instituţiei mediatorului în rândul populaţiei 
şi profesia respondenţilor sunt prezentate în tabelul nr. 6. 

Opţiunile celor chestionaţi asupra „actorilor” cu sarcini semnificative în 
promovarea instituţiei mediatorului în rândul populaţiei se prezintă astfel:  

– 64,81% aleg mass-media; 
– 55,55% aleg instituţiile statului cu atribuţii judiciare; 
– 31,48% aleg organizaţii ale societăţii civile. 
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Având în vedere procentajul cu care a fost ales fiecare „actor” se poate 
afirma că mass-media este preferata respondenţilor, probabil pentru că ea are 
o arie de răspândire şi o putere de penetraţie mare în rândul populaţiei. Pe de 
altă parte, ceea ce apare scris în ziare, se vorbeşte la radio şi se prezintă la 
televizor are un impact mult mai puternic asupra populaţiei decât alte mijloace 
de informare. În această ierarhie, locul doi este ocupat de instituţiile statului cu 
atribuţii judiciare ceea ce presupune că lor li se acordă un rol important de 
jucat în privinţa informării populaţiei despre instituţia medierii. Pe ultimul loc se 
situează organizaţiile societăţii civile. Apreciem că aceasta se datorează atât 
redusei activităţi în domeniul judiciar a organizaţiilor societăţii civile, cât şi 
eventualului deficit de informare în acest sens al respondenţilor. 

Din perspectiva profesiei persoanelor ce au făcut parte din eşantionul 
anchetei de opinie, opţiunile lor privind actorii cu sarcini semnificative în 
promovarea instituţiei mediatorului în rândul populaţiei se distribuie astfel: 

 poliţiştii aleg în proporţie de 66,66% în calitate de actor cu 
sarcini de promovare a instituţiei mediatorului mass-media, cu 
44,44% aleg instituţiile statului cu atribuţii judiciare şi cu 19,14% 
aleg organizaţii ale societăţii civile; 

 procurorii aleg în proporţie de 61,11% în calitate de actor cu 
sarcini de promovare a instituţiei mediatorului mass-media, cu 
66,66% aleg instituţiile statului cu atribuţii judiciare şi cu 50,0% 
aleg organizaţii ale societăţii civile. 

Opţiunile procurorilor sunt mult mai largi decât ale poliţiştilor şi mai 
categorice, în sensul că aceştia consideră că toţi actorii menţionaţi au un rol 
semnificativ în informarea populaţiei asupra instituţiei medierii. 

De fapt, aceşti actori dacă şi numai dacă acţionează concertat pot 
realiza o promovare eficace şi o informare corectă a populaţiei asupra rolului 
instituţiei medierii. În plus, procurorii au menţionat că atât populaţia, cât şi 
mediatorii trebuie să fie mai activi în a se informa şi a informa asupra/despre a 
ceea ce înseamnă instituţia medierii în sistemul judiciar românesc. 

 judecătorii aleg în proporţie de 66,66% în calitate de actor cu 
sarcini de promovare a instituţiei mediatorului mass-media, cu 
18,81% aleg instituţiile statului cu atribuţii judiciare şi cu 9,25% 
aleg organizaţii ale societăţii civile. La aceşti respondenţi se 
constată o mare încredere în rolul mass-media ca actor de 
promovare a instituţiei medierii în rândul populaţiei şi o mai mică 
încredere în instituţiile statului cu atribuţii judiciare şi în organizaţiile 
societăţii civile. 
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O altă variantă de analiză a opţiunilor respondenţilor privind actorii cu 
sarcini în promovarea instituţiei medierii în rândul populaţiei este cea în care se 
calculează ponderea fiecărei opţiuni în raport cu totalul alegerilor exprimate. 
Astfel, 175 de opţiuni din 410 se referă la mass-media (adică 42,67%), 150 de 
opţiuni privesc instituţiile statului cu atribuţii judiciare (adică 35,71%) şi  
85 alegeri au ca obiect organizaţii ale societăţii civile (adică 20,23%). 

Această ierarhizare a opţiunilor respondenţilor situează pe primul loc în 
ceea ce priveşte activitatea de promovare în rândul populaţiei a instituţiei 
medierii mass-media şi pe locul secund instituţiile statului cu atribuţii judiciare. 

 

Tabelul 6 a 
 

„Actori” cu sarcini semnificative în promovarea instituţiei mediatorului 
în rândul populaţiei 

 Actori  
  
 
 
Vechime 

Mass-media 
% 

Instituţiile statului 
cu atribuţii 
judiciare 

% 

Organizaţii ale 
societăţii civile 

%  

Total opţiuni  
% 

Sub 1 an  15 50,00 5 16,66 10 33,33 30 100,00 
ntre 2-5 ani 15 30,00 25 50,00 10 20,00 50 100,00 

Între 6-10 ani  20 13,79 125 86,21 - - 145 100,00 
Peste 10 ani 120 40,68 110 37,28 65 22,03 295 100,00 
Total  170 36,69 265 50,96 85 16,34 520 100,00 
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Mass-media este indicată ca responsabil cu promovarea „instituţiei 

mediatorului” în rândul populaţiei de către respondenţii cu o vechime în muncă 
de peste 10 ani în proporţie de 70,59%. 

Instituţiile statului cu atribuţii judiciare sunt menţionate ca 
responsabil cu promovarea „instituţiei mediatorului” în rândul populaţiei astfel: 

– persoanele cu o vechime în muncă de 6 la 10 ani în proporţie de 
47,17%; 

Î
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– persoanele cu o vechime în muncă de peste 10 ani în proporţie de 
41,50%. 

 
Pe ansamblul eşantionului instituţiile statului cu atribuţii judiciare 

sunt menţionate ca responsabil cu promovarea „instituţiei mediatorului” în 
rândul populaţiei cu un procent de 50,96%. 

Organizaţii ale societăţii civile sunt menţionate ca responsabil cu 
promovarea „instituţiei mediatorului” în rândul populaţiei de către persoanele 
cu o vechime în muncă de peste 10 ani cu un procent de 76,47%. 

Analiza şi interpretarea datelor din tabelul nr. 6 a evidenţiază faptul că 
vechimea în muncă a respondenţilor le influenţează opiniile referitoare la 
cine trebuie să-şi asume rolul de responsabil cu promovarea „instituţiei 
mediatorului” în rândul populaţiei. Practic, cei cu vechime mai mare în muncă 
de 10 ani optează pentru rolul de responsabil în promovarea metodei medierii 
în rândul populaţiei atât pentru mass-media, cât şi pentru organizaţii ale 
societăţii civile. 

Tabelul nr. 6 b 
 

„Actori” cu sarcini semnificative în promovarea instituţiei mediatorului în 
rândul populaţiei 

  Actori 
 
 
Vârstă 

Mass-media   
% 

Instituţiile statului cu 
atribuţii judiciare  

% 

Organizaţii ale 
societăţii civile 

% 

Total opţiuni  
% 

Între 21–30 ani  20 40,00 20 40,00 10 20,00 50 100,0 
Intre 31-40 ani 70 40,0 75 42,85 30 17,14 175 100,0 
Între 41-50 ani  75 45,45 65 39,39 25 15,15 165 100,0 
Peste 50 de ani 10 33,33 10 33,33 10 33,33 30 100,0 
Total  175 41,67 170 40,47 75 17,86 420 100,0 
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Din punctul de vedere al vârstei, răspunsurile la întrebarea Q6 ale 
persoanelor chestionate în cadrul anchetei de opinie sunt relativ împrăştiate. 
Nu există o opţiune fermă spre un „responsabil” cu promovarea instituţiei 
mediatorului în rândul populaţiei. 

Analiza răspunsurilor pe fiecare variantă evidenţiază următoarele 
aspecte: 

– mass-media este preferată în calitate de responsabil cu promovarea 
instituţiei mediatorului în rândul populaţiei de către 42,86% din respondenţii din 
grupa de vârstă 41-50 de ani şi de 40,00% de către cei din grupa de vârstă  
31-40 de ani; 

– instituţiile statului cu atribuţii judiciare sunt preferate în calitate de 
responsabil cu promovarea instituţiei mediatorului în rândul populaţiei de către 
44,11% din respondenţii din grupa de vârstă 31-40 de ani şi 38,23% de cei din 
grupa de vârstă 41-50 de ani. 

Prin urmare, se poate spune că, potrivit grupei de vârstă, opţiunile 
respondenţilor privind responsabilul cu promovarea instituţiei mediatorului în 
rândul populaţiei nu sunt semnificativ orientate spre „mass-media” sau 
„instituţiile statului cu atribuţii judiciare”. 

 
5.2.3. Actori cu sarcină permanentă de promovare în societate a 

metodei medierii 

 
Tabelul nr. 7 

 
Actori cu sarcină permanentă de promovare în societate a metodei 

medierii 
 

Actori cu sarcină 
permanentă 

 
Profesia  

Mass-media 
% 

Instituţiile statului cu 
atribuţii judiciare 

% 

Organizaţii ale 
societăţii civile  

% 

Total  
opţiuni 

% 

Poliţist 40 14,81 55 20,37 25 9,25 120 

Procuror  35 12,96 60 22,22 35 12,96 130 

Judecător  40 14,81 55 29,37 45 16,66 140 

Total  115 30,48% 170 43,20 105 26,92 390 

 
În tabelul nr. 7 se prezintă corelaţia dintre întrebarea Q7 (Cine ar trebui 

să promoveze constant sau să susţină în societate metoda medierii?) şi Q22. 
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Poliţiştii exprimă 120 de alegeri în ceea ce priveşte actorii cu sarcină 
permanentă de promovare în societate a metodei medierii. Opţiunile privind 
actorii menţionaţi de aceştia sunt următoarele: 36,58% aleg mass-media, 
45,83% aleg instituţii ale statului cu atribuţii judiciare, şi 20,83% aleg 
organizaţii ale societăţii civile. Analiza acestor date evidenţiază importanţa 
pe care poliţiştii chestionaţi o acordă instituţiilor statului cu atribuţii 
judiciare în promovarea permanentă în societate a metodei medierii. 

Procurorii fac 130 de alegeri repartizate astfel: 
– 35 privesc mass-media (26,92%);  
– 60 se referă la instituţiile statului (46,15%); 
– 35 opţiuni privesc organizaţii ale societăţii civile (26,92%). 
Prin urmare, se constată că şi procurorii acordă aceeaşi importanţă 

instituţiilor statului cu atribuţii judiciare când este vorba de promovarea în 
societate a metodei medierii. Spre deosebire de poliţişti, procurorii acordă un 
rol important atât mass-media, cât şi organizaţiilor societăţii civile în 
promovarea în societate a metodei medierii. 

Judecătorii când este vorba de actorii cu sarcină permanentă de 
promovare în societate a metodei medierii fac următoarele alegeri: 40 alegeri 
(28,57%) privesc mass-media, 55 (39,29%) alegeri se referă la instituţiile statului 
cu atribuţii judiciare şi 45 (32,14%) alegeri privesc organizaţiile societăţii civile. 
Aceste date confirmă faptul că şi judecătorii acordă tot instituţiilor statului un rol 
preponderent în promovarea permanentă în societate a metodei medierii. 

Dacă privim pe ansamblul opţiunilor respondenţilor se constată că: 
– 165 de alegeri (43,31%) privesc instituţiile statului cu atribuţii în 

promovarea permanentă în societate a metodei medierii; 
– 115 alegeri (29,48%) se referă la mass-media; 
– 105 de alegeri (26,92%) organizaţii ale societăţii civile. 
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În concluzie, se poate aprecia că atunci când este vorba de 
promovarea constantă şi permanentă în societate a metodei medierii, 
instituţiile statului cu atribuţii judiciare deţin rolul cel mai mare, pe locul secund 
se află mass-media şi pe ultimul loc organizaţiile societăţii civile. 

 
5.2.4. Necesitatea formării unor specialişti din sistemul judiciar 

care să îndrume o parte din dosarele penale către mediere 
În scopul decelării necesităţii formării unor specialişti din sistemul 

judiciar care să îndrume o parte din dosarele penale către mediere vom corela 
răspunsurile celor chestionaţi la întrebarea Q8 (În ce măsură consideraţi că 
este necesară formarea unor specialişti din sistemul judiciar pentru ca o parte 
a dosarelor penale să fie îndrumate către mediere?) cu întrebarea Q22. 
Această legătură va fi redată în tabelul de corelaţie nr. 8. 

 
Tabelul nr. 8 

 
Necesitatea formării unor specialişti din sistemul judiciar care să 

îndrume o parte din dosarele penale către mediere 
Necesitatea  

 
Profesia  

În mare 
măsură 

% 

În oarecare 
măsură 

% 

În mică 
măsură 

% 

În foarte 
mică măsură 

% 

Total 
% 

Poliţist 25 9,25 65 24,07 - - - - 90 33,33 
Procuror  15 5,55 70 25,92 5 1,85 - - 90 33,33 
Judecător  30 11,11 30 11,11 25 9,25 5 1,85 90 33,33 
Total  70 25,92 165 61,11 5 12,96 5 1,85 270 100,0 
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Analiza datelor din tabelul nr. 8 sugerează următoarele constatări: 
– atitudinea generală a respondenţilor este una pozitivă privind 

necesitatea formării unor specialişti din sistemul judiciar care să îndrume o parte 
din dosarele penale către mediere. 87,04% din cei chestionaţi răspund astfel: 
25,92% „în mare măsură” şi 61,11% „în oarecare măsură” este necesară 
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formarea unor specialişti din sistemul judiciar care să îndrume o parte din dosarele 
penale către mediere. Probabil, majoritatea respondenţilor în activitatea de 
serviciu s-au lovit de necesitatea existenţei unor persoane calificate care să-i 
degreveze de unele dosare penale prin trimiterea lor la mediere; 

– poliţiştii nu exprimă nicio rezervă când este vorba de necesitatea 
formării unor specialişti din sistemul judiciar care să îndrume o parte din 
dosarele penale către mediere. Cei 90 de poliţişti ce au făcut parte din 
eşantionul anchetei au ales variantele de răspuns „în mare măsură” (27,77%) şi 
„în oarecare măsură” (72,22%). 

– procurorii au, la rândul lor, o atitudine favorabilă faţă de necesitatea 
formării unor specialişti din sistemul judiciar care să îndrume o parte din 
dosarele penale către mediere. Astfel, 89 din cei 90 procurori cuprinşi în 
eşantionul anchetei de opinie, adică 94,44% sunt de acord în mare măsură 
(16,66%) şi în oarecare măsură (77,78%) cu formarea unor specialişti din 
sistemul judiciar care să îndrume o parte din dosarele penale către mediere; 

– judecătorii au o atitudine favorabilă faţă de necesitatea unor 
specialişti din sistemul judiciar care să îndrume o parte din dosarele penale 
către mediere într-o proporţie de 66,66%. Totuşi, 33,33% din cei chestionaţi nu 
cred în necesitatea unor specialişti în sistemul judiciar care să îndrume o parte 
din dosarele penale către mediere. 

 

5.2.5. Responsabilul cu formarea unor specialişti din sistemul 
judiciar care să îndrume o parte din dosarele penale către mediere 

Desemnarea responsabilului sau responsabililor cu formarea unor 
specialişti din sistemul judiciar care să îndrume o parte din dosarele penale 
către mediere va fi pusă în evidenţă prin corelarea răspunsurilor persoanelor 
chestionate la întrebările Q9 (Cine ar trebui să formeze specialiştii?) şi Q22. În 
tabelul nr. 9 este redată această corelaţie. 

Tabelul nr. 9 
 

Responsabilul cu formarea unor specialişti din sistemul judiciar care să 
îndrume o parte din dosarele penale către mediere 

Responsabil  
 
 
 
Profesia  

Instituţii 
abilitate cu 
înfăptuirea 

justiţiei 
% 

Organizaţii 
ale societăţii 

civile 
% 

Instituţii de 
învăţământ 

superior 
acreditate 

% 

Furnizorii de 
formare 

profesională 
autorizaţi 

% 

Total opţiuni 
% 

Poliţist 50 50,0   40 40,0 10 10,0 100 100,0 
Procuror  55 61,11   20 22,22 15 16,66 90 100,0 
Judecător  30 30,0 5 5,0 45 45,00 20 20,0 100 100,0 
Total  135 46,55 5 1,72 105 36,20 45 15,51 290 100,0 
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Analiza datelor din tabelul nr. 9 conduc la următoarele constatări: 
– pe ansamblul eşantionului, 46,55% din respondenţi apreciază că 

instituţiile statului abilitate cu înfăptuirea justiţiei sunt responsabile cu 

formarea unor specialişti din sistemul judiciar care să îndrume o parte din 

dosarele penale către mediere, iar 36,20% consideră că această sarcină 

revine instituţiilor de învăţământ superior acreditate; 

– poliţiştii în proporţie de 50,0% indică instituţiile statului abilitate cu 

înfăptuirea justiţiei sunt responsabile cu formarea unor specialişti din sistemul 

judiciar care să îndrume o parte din dosarele penale către mediere, iar 40,0% 

pun acest lucru în sarcina instituţiilor de învăţământ superior acreditate; 

– procurorii în proporţie de 61,11% indică instituţiile statului abilitate cu 

înfăptuirea justiţiei sunt responsabile cu formarea unor specialişti din sistemul 

judiciar care să îndrume o parte din dosarele penale către mediere, iar 22,22% 

pun acest lucru în sarcina instituţiilor de învăţământ superior acreditate; 

– judecătorii în proporţie de 30,0% indică instituţiile statului abilitate cu 

înfăptuirea justiţiei sunt responsabile cu formarea unor specialişti din sistemul 

judiciar care să îndrume o parte din dosarele penale către mediere, iar 45,00% 

pun acest lucru în sarcina instituţiilor de învăţământ superior acreditate. 

 

Prin urmare, se poate afirma că instituţiile statului abilitate cu 

înfăptuirea justiţiei sunt responsabile cu formarea unor specialişti din 

sistemul judiciar care să îndrume o parte din dosarele penale către mediere, 

pe de o parte, şi instituţiilor de învăţământ superior acreditate, pe de altă parte. 

Societăţii civile respondenţii nu-i dau sarcina formării unor specialişti din 

sistemul judiciar care să îndrume o parte din dosarele penale către mediere 

decât într-un procent nesemnificativ (1,72%). 
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De asemenea, furnizorilor de formare autorizaţi li se acordă un rol 
redus. Astfel, doar 15,51% din totalul opţiunilor exprimate de cei chestionaţi 
revin acestor furnizori autorizaţi în ceea ce priveşte acordarea responsabilităţii 
lor pentru formarea unor specialişti din sistemul judiciar care să îndrume o 
parte din dosarele penale către mediere.  

 
5.2.6. Formele de pregătire eficiente pentru formarea specialiştilor 

din sistemul judiciar 
Formele de pregătire eficiente pentru formarea specialiştilor din 

sistemul judiciar potrivit persoanelor chestionate în cadrul anchetei de opinie 
sunt cele evidenţiate în tabelul nr. 10. în acest tabel se pun în relaţie 
răspunsurile date de către cei chestionaţi la întrebarea Q10 (Care sunt formele 
de pregătire pe care le consideraţi cele mai eficiente pentru formarea 
specialiştilor din sistemul judiciar?) cu întrebarea Q22. 

Tabelul nr. 10 
Formele de pregătire eficiente pentru formarea  

specialiştilor din sistemul judiciar 
 

Forme de 
pregătire 

 
Profesia  

Cursuri de 
scurtă durată 

% 

Cursuri de durată 
medie 

% 

Cursuri de lungă 
durată 

% 

Total opţiuni 
% 

Poliţist 5 5,26 60 63,16 30 31,58 95 100,0 
Procuror  30 35,29 55 66,79 - - 85 100,0 
Judecător  - - 50 59,26 40 47,74 90 100,0 
Total  35 12,89 165 57,11 70 25,12 270 100,0 
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                Analiza datelor din tabelul nr. 10 conduce la următoarele constatări:  
– poliţiştii fac 95 opţiuni privind formele de pregătire eficiente pentru 

formarea specialiştilor din sistemul judiciar. Din totalul acestor opţiuni, ei 
agreează în proporţie de 63,16% cursurile de durată medie şi în proporţie de 
31,58% cursurile de lungă durată; 
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– procurorii fac 85 opţiuni privind formele de pregătire eficiente pentru 
formarea specialiştilor din sistemul judiciar. Din totalul acestor opţiuni, ei 
agreează în proporţie de 66,79% cursurile de durată medie şi în proporţie de 
35,29% cursurile de scurtă durată; 

– judecătorii fac 90 opţiuni privind formele de pregătire eficiente pentru 
formarea specialiştilor din sistemul judiciar. Din totalul acestor opţiuni, ei 
agreează în proporţie de 59,26% cursurile de durată medie şi în proporţie de 
47,74% cursurile de lungă durată. 

Cursurile de durată medie întrunesc majoritatea alegerilor indiferent de 
profesia respondentului. Pe locul secund se află cursurile de lungă durată şi pe 
ultimul loc cursurile de durată scurtă. 

 

5.2.7. Formarea profesională a mediatorilor 
 

5.2.7.1. Instituţiile cărora le revine sarcina formării profesionale a mediatorilor 
Pentru a pune în evidenţă alegerile făcute de către cei chestionaţi în 

ceea ce priveşte formarea profesională a mediatorilor am corelat întrebarea 
Q11 (Cine ar trebui să-i formeze profesional pe mediatori?) şi Q22. Tabelul  
nr. 11 redă atât valoarea absolută a opţiunilor respondenţilor, cât şi valoarea 
relativă a acestor alegeri. 

Tabelul nr. 11 
 

Formarea profesională a mediatorilor 
 Formarea 

mediatorilor  
 
 
Profesia  

Instituţii 
abilitate cu 
înfăptuirea 

justiţiei 
% 

Organizaţii 
ale societăţii 

civile  
% 

Instituţii de 
învăţământ 

superior 
acreditate 

% 

Furnizorii de 
formare 

profesională 
autorizaţi 

% 

Total 
opţiuni 

 % 

Poliţist 30 31,58 5 6,93 55 57,89 5 6,93 95 100,0 
Procuror  35 38,44 - - 50 52,63 10 10,52 95 100,0 
Judecător  35 30,44 20 17,39 50 43,48 10 8,70 115 100,0 
Total  100 37,79 25 8,20 155 50,81 25 8,20 305 100,0 
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Pe ansamblul lor, alegerile făcute de respondenţi în ceea ce priveşte cine 
ar trebui să se ocupe de formarea profesională a mediatorilor sunt următoarele: 

– pe primul loc, cu 50,81% din totalul opţiunilor făcute de către cei 
chestionaţi, se află instituţiile de învăţământ superior acreditate, iar pe locul 
secund se situează instituţiile abilitate cu înfăptuirea justiţiei; 

– furnizorii de formare profesională autorizaţi şi organizaţii ale 
societăţii civile sunt aleşi în proporţie de 8,20%. 

În funcţie de profesia persoanei chestionate, răspunsurile la întrebarea 
Q11 se grupează astfel: 

– poliţiştii aleg pentru formarea mediatorilor cu 57,89% din totalul 
opţiunilor exprimate de ei instituţiile de învăţământ superior acreditate şi cu 
31,58% instituţiile abilitate cu înfăptuirea justiţiei; 

– procurorii aleg pentru formarea mediatorilor cu 52,63% din totalul 
opţiunilor exprimate de ei instituţiile de învăţământ superior acreditate şi cu 
38,44% instituţiile abilitate cu înfăptuirea justiţiei; 

– judecătorii aleg pentru formarea mediatorilor cu 43,48% din totalul 
opţiunilor exprimate de ei instituţiile de învăţământ superior acreditate şi cu 
30,44% instituţiile abilitate cu înfăptuirea justiţiei. 

Deci, se poate afirma că profesia respondenţilor are o influenţă relativ 
redusă asupra opţiunii privind instituţia care să se ocupe cu formarea 
profesională a mediatorilor. 

 
5.2.7.2. Forme de pregătire prin care să se facă specializarea 

mediatorilor în soluţionarea conflictelor de natură penală 
Răspunsurile persoanelor din eşantionul anchetei de opinie la 

întrebarea Q12 (Prin ce forme de pregătire ar trebui să se facă specializarea 
mediatorilor în soluţionarea conflictelor de natură penală?) corelată cu 
întrebarea Q22 sunt redate în tabelul nr. 12. 

Tabelul nr. 12 
 

Forme de pregătire prin care să se facă specializarea mediatorilor în 
soluţionarea conflictelor de natură penală 

Forme de 
pregă- 

tire 
Profesia  

Cursuri de 
scurtă durată 

% 

Cursuri de 
durată medie 

% 

Cursuri de 
lungă durată 

% 

Învăţământ 
la distanţă 

Total opţiuni 
% 

Poliţist 5 5,55 60 66,66 25 27,77 - 90 100,0 
Procuror  15 17,64 60 70,58 10 11,76 - 85 100,0 
Judecător  5 6,66 30 40,0 40 53,33 - 75 100,0 
Total  25 10,0 150 60,0 75 30,0 - 250 100,0 
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În calitate de forme de pregătire, persoanele chestionate în cadrul 

anchetei de opinie au dat următoarele răspunsuri: 
– 60,00% din totalul opţiunilor exprimate se îndreaptă spre cursurile 

de durată medie; 
– 30,00% se referă la cursurile de lungă durată; 
– 10,00% privesc cursurile de scurtă durată. 
Răspunsurile la întrebarea Q12 confirmă pe cele date de către cei 

chestionaţi la întrebarea Q10. Într-un fel, întrebarea Q12 poate fi socotită ca 
întrebare de control prin care se verifică sinceritatea şi seriozitatea cu care cei 
chestionaţi au privit ancheta de opinie. 

În funcţie de profesie, răspunsurile la întrebarea Q12 se grupează 
astfel: 

– poliţiştii aleg cursurile de durată medie cu 66,66% din cele  
90 opţiuni exprimate şi cursurile de lungă durată cu 27,77%; 

– procurorii aleg cursurile de durată medie cu 70,58% din cele  
85 opţiuni exprimate şi cursurile de lungă durată cu 11,76%; 

– judecătorii aleg cursurile de durată medie cu 40,0% din cele  
75 opţiuni exprimate şi cursurile de lungă durată cu 53,33%. 

 
Analiza acestor opţiuni arată că poliţiştii şi procurorii apreciază mai mult 

cursurile de durată medie şi lungă, în timp ce judecătorii optează pentru cursuri 
de lungă durată. Această diferenţă de opinii poate fi rezultatul aspectelor 
particulare ale activităţii fiecărei categorii profesionale care a făcut parte din 
eşantionul anchetei de opinie. 
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Tabelul nr. 12 a 
 

Forme de pregătire prin care să se facă specializarea mediatorilor în 
soluţionarea conflictelor de natură penală 

 
 Forme de pregă- 

tire 
Vechime 

Cursuri de 
scurtă durată 

% 

Cursuri de durată 
medie 

% 

Cursuri de 
lungă durată 

% 

Învăţământ 
la 

distanţă 

Total 
opţiuni 

% 
Sub 1 an  5 25,0 15 75,00   - 20 100,0 

Intre 2-5 ani   25 83,33 5 16,67  - 30 100,0 

Între 6-10 ani  5 16,67   25 83,33 - 30 100,0 

Peste 10 ani 20 10,53 120 63,16 50 26,32 - 190 100,0 

Total  30 11,11 160 59,25 80 29,63 - 270 100,0 
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Cursurile de durată medie, ca formă de pregătire prin care să se facă 
specializarea mediatorilor în soluţionarea conflictelor de natură penală, sunt 
agreate de aproape toate grupele de vechime în muncă, cu excepţia 
persoanelor cu o vechime în muncă de 6 la 10 ani care optează pentru 
cursuri de lungă durată. 

Opţiunile respondenţilor în raport cu vechimea în muncă pentru o formă 
sau alta de pregătire prin care să se facă specializarea mediatorilor în 
soluţionarea conflictelor de natură penală au fost următoarele: 

1. Cursuri de scurtă durată: 
– vechime sub un an – 16,66%;  
– vechime 2-5 ani – nu agreează această formă de pregătire;  
– vechime 6-10 ani – 16,66%;  
– vechime peste 10 ani – 66,66%.  
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2. Cursuri de durată medie: 
– vechime sub un an – 9,37%; 

– vechime 2-5 ani – 15,62%; 

– vechime 6-10 ani – nu agreează această formă de pregătire; 

– vechime peste 10 ani – 75%. 

3. Cursuri de lungă durată: 

– vechime sub un an – nu agreează această formă de pregătire;  

– vechime 2-5 ani – 6,25%; 

– vechime 6-10 ani – 31,25%; 

– vechime peste 10 ani – 62,50%. 

Din analiza acestor date reiese că respondenţii cu o vechime în muncă 

de peste 10 ani agreează toate formele de pregătire, în timp ce ceilalţi au 

opiniile mult mai divizate, dar fără a avea o opţiune semnificativă statistic 

pentru o formă sau alta de pregătire a mediatorilor în soluţionarea conflictelor 

de natură penală. Probabil, experienţa lor în domeniul solicitat prin întrebarea 

Q12 nu este suficientă pentru a exprima un punct de vedere mai ferm faţă de o 

formă sau alta de pregătire. Totuşi, dacă avem în vedere care este valoarea 

absolută a celor cu o vechime în muncă de peste 10 ani ceea ce ei exprimă nu 

este semnificativ statistic. Persoanele cu vechimea în muncă între 6-10 ani 

sunt cele mai numeroase în eşantion, prin urmare opiniile lor sunt semnificative 

statistic şi demne de luat în seamă. 

 
Tabelul nr. 12 b 

 
Forme de pregătire prin care să se facă specializarea mediatorilor în 

soluţionarea conflictelor de natură penală 
 

Forme de 
pregătire 

 
 
Vârstă 

Cursuri de 
scurtă durată 

% 

Cursuri de 
durată medie 

% 

Cursuri de 
lungă durată 

% 

Învăţământ 
la distanţă 

% 

Total opţiuni 
% 

Între 21–30 ani    25 9,43 5 1,88 - - 30 100, 
Între 31-40 ani 10 3,77 50 18,87 40 15,09 - - 100 100, 
Între 41-50 ani  20 7,54 75 28,30 30 11,32 - - 125 100, 
Peste 50 de ani   10 3,77   - - 10 100, 
Total  30 11,32 160 60,37 75 28,30 - - 265 100, 
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Pe ansamblul eşantionului, respondenţii aleg ca formă de pregătire 
prin care să se facă specializarea mediatorilor în soluţionarea conflictelor de 
natură penală – „cursuri de durată medie” – 60,37%. 

 
Din perspectiva grupelor de vârstă situaţia răspunsurilor la întrebarea 

Q12 este următoarea: 
– persoanele din grupa de vârstă 21-30 de ani, din totalul opţiunilor 

exprimate de ei, în proporţie de 83,33% aleg varianta „Cursuri de durată medie”; 
– persoanele din grupa de vârstă 31-40 de ani, din totalul opţiunilor 

exprimate de ei, în proporţie de 50,0% aleg varianta „Cursuri de durată medie”; 
– persoanele din grupa de vârstă 41-50 de ani, din totalul opţiunilor 

exprimate de ei, în proporţie de 60,0% aleg varianta „Cursuri de durată medie”; 
– persoanele din grupa de vârstă peste 50 de ani aleg în totalitate 

varianta „Cursuri de durată medie”. 

 
În consecinţă, se poate aprecia că varianta „Cursuri de durată medie” 

este socotită de respondenţi ca forma de pregătire adecvată specializării 
mediatorilor în soluţionarea conflictelor de natură penală.  

 
5.2.8. Eficacitatea metodei medierii în raport cu alte metode 

judiciare în soluţionarea conflictelor de natură penală 
Pentru a constata cum este apreciată eficacitatea metodei medierii în 

raport cu alte metode judiciare în soluţionarea conflictelor de natură penală am 
analizat răspunsurile la întrebarea Q13 (În ce măsură apreciaţi că metoda 
medierii este mai eficace decât celelalte metode folosite de organele judiciare 
în soluţionarea conflictelor de natură penală?) date de persoanele din 
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eşantionul anchetei de opinie. De asemenea, aceste răspunsuri le-am analizat 
şi în corelaţia cu apartenenţa profesională a respondenţilor. Tabelul nr. 13 redă 
sintetic această legătură. 

 
Tabelul nr. 13 

 
Eficacitatea metodei medierii în raport cu alte metode judiciare în 

soluţionarea conflictelor de natură penală 
 

Eficacitatea  
metodei 

 
Profesia 

În foarte 
mare măsură 

% 

În mare 
măsură 

% 

În mică 
măsură 

% 

În foarte 
mică 

măsură 
% 

Total 
% 

Poliţist 10 3,70 50 18,58 25 9,29 5 1,85 90 33,33 
Procuror  10 3,70 55 20,37 25 9,29  - 90 33,33 
Judecător 15 5,55 50 18,58 15 5,55 10 3,70 90 33,33 

Total  35 12,96 155 57,40 65 24,07 15 5,55 270 100,0 
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Analiza datelor din tabelul nr. 13 pune în evidenţă următoarele aspecte:  
– respondenţii apreciază că metoda medierii în raport cu alte metode 

judiciare este mai eficace în soluţionarea conflictelor de natură penală. Astfel, 
70,37% dintre ei apreciază că eficacitatea metodei medierii în raport cu alte 
metode judiciare este mai mare în soluţionarea conflictelor de natură penală 
(„în foarte mare măsură” –12,96% şi „în mare măsură” – 57,40%). Varianta de 
răspuns „în oarecare măsură” nu a fost aleasă de niciun respondent; 

– poliţiştii apreciază eficacitatea metodei medierii în raport cu alte 
metode judiciare în soluţionarea conflictelor de natură penală în proporţie de 
66,66% („în foarte mare măsură” – 11,11% şi „în mare măsură” – 55,55%). 



Medierea unor conflicte de natură penală, alternativă pentru modernizarea sistemului judiciar 
 

 155

Există 30 persoane, adică 33,33%, care se îndoiesc de eficacitatea metodei 
medierii în raport cu alte metode de soluţionare a conflictelor de natură penală; 

– procurorii apreciază eficacitatea metodei medierii în raport cu alte 
metode judiciare în soluţionarea conflictelor de natură penală în proporţie de 
72,22% („în foarte mare măsură” – 11,11% şi „în mare măsură” – 61,11%). 
Există 25 persoane, adică 27,77%, care se îndoiesc de eficacitate a metodei 
medierii în raport cu alte metode de soluţionare a conflictelor de natură penală; 

– judecătorii apreciază eficacitatea metodei medierii în raport cu alte 
metode judiciare în soluţionarea conflictelor de natură penală în proporţie de 
72,22% („în foarte mare măsură” – 11,11% şi „în mare măsură” – 55,55%). 
Există 25, adică 27,77% persoane care se îndoiesc de eficacitatea metodei 
medierii în raport cu alte metode de soluţionare a conflictelor de natură penală. 

Pe ansamblu, aprecierile privind eficacitatea metodei medierii în raport 
cu alte metode judiciare în soluţionarea conflictelor de natură penală făcute de 
respondenţi sunt puternic pozitive. Toţi, indiferent de profesia practicată, 
consideră că medierea este o metodă eficace în soluţionarea unor conflicte de 
natură penală. 

 
5.2.9. Rolul metodei medierii în domeniul penal în eficientizarea şi 

modernizarea sistemului judiciar românesc 
În tabelul nr. 14 am pus în legătură răspunsurile celor chestionaţi în 

cadrul anchetei de opinie la întrebările Q14 (Apreciaţi că implementarea 
metodei medierii în domeniul penal va contribui la eficientizarea şi 
modernizarea sistemului judiciar românesc?) şi Q22. 

 
Tabelul nr. 14 

 
Rolul metodei medierii în domeniul penal în eficientizarea şi 

modernizarea sistemului judiciar românesc 
 

Rolul  
medierii 

 
 
Profesia 

DA, în foarte 
mare 

măsură 
% 

DA, în mare 
măsură 

% 

Nu va contribui 
cu modificări 
substanţiale  

% 

Nu va 
schimba 
cu nimic 
situaţia 

% 

Total 
% 

Poliţist 20 7,40 50 18,51 20 7,40 - - 90 33,33 

Procuror  10 3,70 50 18,51 30 11,11   90 33,33 

Judecător  40 14,81 25 9,25 15 5,55 10 3,70 90 33,33 

Total  70 25,92 125 46,29 65 24,07 10 3,70 270  100,0 
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Analiza datelor cuprinse în tabelul nr. 14 relevă următoarele: 
– respondenţii apreciază că metoda medierii are un rol important în 

eficientizarea şi modernizarea sistemului judiciar românesc. Astfel, 25,92% 
dintre ei aleg, la întrebarea 14, varianta de răspuns „Da, în foarte mare 
măsură”, iar 46,29% varianta „Da, în mare măsură” şi doar 7,40% aleg 
varianta „NU va contribui cu modificări substanţiale”. 

Procentul celor care aleg varianta de răspuns „NU va schimba cu nimic 
situaţia” este 3,70%. Deci, este o proporţie nesemnificativă statistic. 

– poliţiştii apreciază rolul important al metodei medierii în 
eficientizarea şi modernizarea sistemului judiciar românesc. Astfel, ei aleg 
varianta de răspuns „Da, în foarte mare măsură” în proporţie de 22,22% şi „Da, 
în mare măsură” în procent de 55,55%. Deci, este o apreciere favorabilă 
metodei medierii; 

– procurorii aleg varianta de răspuns „Da, în foarte mare măsură” în 
proporţie de 11,11% şi varianta „Da, în mare măsură” în procent de 55,55%. 
Deci, avem de-a face tot cu o încredere crescută în capacitatea acestei 
metode de a contribui la eficientizarea şi modernizarea sistemului judiciar 
românesc; 

– judecătorii aleg varianta de răspuns „Da, în foarte mare măsură” în 
proporţie de 44,44% şi varianta „Da, în mare măsură” în procent de 27,77%. 
Deci, avem de-a face tot cu un grad de încredere înalt în capacitatea acestei 
metode de a contribui la eficientizarea şi modernizarea sistemului judiciar 
românesc. 

În consecinţă, se poate susţine că metoda medierii în penal va juca un 
rol semnificativ în eficientizarea şi modernizarea sistemului judiciar românesc.  
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Tabelul nr. 14 a  
 

Rolul metodei medierii în domeniul penal în eficientizarea şi 
modernizarea sistemului judiciar românesc 

Rolul  
medierii 
 
 

Vechime 

DA, în foarte 
mare măsură 

% 

DA, în mare 
măsură 

% 

Nu va contribui 
cu modificări 
substanţiale 

% 

Nu va 
schimba 
cu nimic 
situaţia 

% 

Total 
opţiuni 

% 

Sub 1 an  10 3,85 5 1,92 5 1,92 - - 20 7,69 
Intre 2-5 ani 10 3,85 10 3,85 10 3,85 - - 30 11,53 
Între 6-10 ani  20 7,69 10 3,85 - - - - 30 11,53 
Peste 10 ani 65 25,0 60 23,08 55 21,15 10 3,85 180 69,23 
Total  105 40,38 95 36,54 70 26,92 10 3,85 260 100,0 
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Implementarea metodei medierii în domeniul penal va contribui la 
eficientizarea şi modernizarea sistemului judiciar românesc şi este apreciată, 
în raport cu vechimea în muncă a respondenţilor, astfel: 

– vechime sub 1 an – 75% (din totalul opţiunilor exprimate de acest 
grup de persoane) au o atitudine pozitivă faţă de faptul că implementarea 
metodei medierii în domeniul penal va contribui la eficientizarea şi 
modernizarea sistemului judiciar românesc; 

– vechime de 2-5 ani – 66,66% (din totalul opţiunilor exprimate de 
acest grup de persoane) au o atitudine pozitivă faţă de faptul că 
implementarea metodei medierii în domeniul penal va contribui la eficientizarea 
şi modernizarea sistemului judiciar românesc; 

– vechime 6-10 ani – 100,0% (din totalul opţiunilor exprimate de acest 
grup de persoane) au o atitudine pozitivă faţă de faptul că implementarea 
metodei medierii în domeniul penal va contribui la eficientizarea şi 
modernizarea sistemului judiciar românesc; 
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– vechime de peste 10 ani – 69,44% (din totalul opţiunilor exprimate 
de acest grup de persoane) au o atitudine pozitivă faţă de faptul că 
implementarea metodei medierii în domeniul penal va contribui la eficientizarea 
şi modernizarea sistemului judiciar românesc. 

Analiza acestor date sugerează două constatări: 
– persoanele chestionate cu o vechime mai mare de 10 ani în 

muncă apreciază, în proporţie de 69,44%, că implementarea metodei medierii 
în domeniul penal va contribui la eficientizarea şi modernizarea sistemului 
judiciar românesc. Probabil că experienţa lor de viaţă şi de practică în 
domeniul judiciar îi face să fie mai optimişti în rolul pozitiv al implementării 
metodei medierii în domeniul penal; 

– persoanele din celelalte grupe de vechime în muncă nu au 
încredere că implementarea metodei medierii în domeniul penal va contribui la 
eficientizarea şi modernizarea sistemului judiciar românesc. Această atitudine 
exprimă neîncredere probabil sau lipsa experienţei care să le permită o 
apreciere de altă natură a rolului metodei medierii în eficientizarea şi 
modernizarea sistemului judiciar românesc. 

Tabelul nr. 14 b 
 

Rolul metodei medierii în domeniul penal în eficientizarea şi 
modernizarea sistemului judiciar românesc 

Rolul medierii 
 

 
 
Vârstă 

DA, în foarte 
mare măsură  

% 

DA, în mare 
măsură 

% 

Nu va contribui 
cu modificări 
substanţiale 

% 

Nu va 
schimba 
cu nimic 
situaţia 

% 

 
Total 

% 

Între 21–30 ani  5 1,85 15 5,55 10 3,70 - - 30 11,11 

Intre 31-40 ani 15 5,55 55 20,37 15 5,55 15 5,55 100 37,03 

Între 41-50 ani  45 16,66 50 18,52 35 12,96 - - 130 41,14 
Peste 50 de ani - - 5 1,85 5 1,85 - - 10 3,70 

Total  65 24,07 120 44,44 75 27,77 15 5,55 270 100,0 
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La nivelul întregului eşantion, respondenţii, în proporţie de 68,51% 
(da, în foarte mare măsură – 24,07% şi da, în mare măsură – 44,44%) 
apreciază că implementarea metodei medierii în domeniul penal va contribui la 
eficientizarea şi modernizarea sistemului judiciar românesc. 

Analiza pe răspunsurile la întrebarea Q14 cu tentă favorabilă pune în 
evidenţă următoarele constatări: 

– varianta „da, în foarte mare măsură” este agreată de către 
persoanele din grupa de vârstă 41-50 de ani în proporţie de 69,23%;  

– varianta „da, în mare măsură” este aleasă de grupa de vârstă  
31-40 de ani în proporţie de 45,83% şi de grupa de vârstă 41-50 de ani în 
proporţie de 41,66%; 

Pe de altă parte, analiza opţiunilor în cadrul fiecărei grupe de vârstă 
relevă următoarele: 

– grupa de vârstă 21-30 de ani manifestă o atitudine de încredere 
în faptul că implementarea metodei medierii în domeniul penal va contribui la 
eficientizarea şi modernizarea sistemului judiciar românesc într-un procent de 
66,66% („în foarte mare măsură” – 16,66% şi „în mare măsură” – 50,0%); 

– grupa de vârstă 31-40 de ani manifestă o atitudine de încredere 
în faptul că implementarea metodei medierii în domeniul penal va contribui la 
eficientizarea şi modernizarea sistemului judiciar românesc într-un procent de 
70,0% („da, în foarte mare măsură” – 15,00% şi „da, în mare măsură” – 55,0%); 

– grupa de vârstă 41-50 de ani manifestă o atitudine de încredere în 
faptul că implementarea metodei medierii în domeniul penal va contribui la 
eficientizarea şi modernizarea sistemului judiciar românesc într-un procent de 
73,07% („da, în foarte mare măsură” – 34,61% şi „da, în mare măsură” – 38,46%); 

– grupa de vârstă peste 50 de ani manifestă o atitudine de 
încredere în faptul că implementarea metodei medierii în domeniul penal va 
contribui la eficientizarea şi modernizarea sistemului judiciar românesc într-un 
procent de 50,00%, iar jumătatea cealaltă dintre ei aleg varianta de răspuns 
„nu va contribui cu îmbunătăţiri substanţiale”. 

 
5.2.10. Implicarea respondenţilor în promovarea metodei medierii 

în penal 
Gradul de implicare al respondenţilor în promovarea metodei medierii 

în penal este pus în evidenţă prin răspunsurile la întrebarea Q15 (Aţi propus 
cuiva să apeleze la mediator pentru soluţionarea conflictului cu o altă 
persoană?). Tabelul de corelaţie nr. 15 pune în legătură răspunsurile la 
întrebarea Q15 şi la întrebarea Q22. 
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Tabelul 15 
 

Implicarea respondenţilor în promovarea metodei medierii în penal 
 

Grad de 
implicare 

 
Profesie  

DA 
% 

NU 
% 

Total  
% 

Poliţist 15 16,66 75 83,33 90 33,33 
Procuror  25 27,77 65 72,22 90 33,33 
Judecător  60 66,66 30 33,34 90 33,33 
Total  100 37,04 170 62,96 270 100,0 
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Analiza datelor din tabelul 15 conduce la următoarele constatări:  
– poliţiştii în proporţie de 16,66% declară că se implică în promovarea 

metodei medierii în penal; 
– procurorii afirmă în proporţie de 27,77% că se implică în 

promovarea metodei medierii în penal; 
– judecătorii în proporţie de 66,66% susţin că se implică în 

promovarea metodei medierii în penal. 
 
În opinia noastră, diferenţele mari între respondenţi privind gradul de 

implicare în promovarea metodei medierii în penal se explică astfel: 
– poliţiştii şi procurorii se implică mai puţin în promovarea metodei 

medierii în penal întrucât acest lucru are un impact modest asupra activităţii 
lor. Ambele categorii profesionale instrumentează un caz penal chiar dacă 
părţile implicate apelează la soluţia prin intermediul metodei medierii; 

– judecătorii sunt mult mai interesaţi de promovarea metodei medierii în 
penal întrucât apelul persoanelor implicate într-un caz de natură penală la 
soluţionarea prin metoda medierii le reduce substanţial volumul de muncă prestat. 

Deşi, per ansamblul eşantionului, gradul de implicare al respondenţilor 
în promovarea metodei medierii în penal pare redus (37,04%), totuşi trebuie 
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menţionată atitudinea realmente pozitivă a judecătorilor faţă de soluţionarea 
cazurilor de natură penală, prin metoda medierii. 

 
5.2.11. Responsabilul cu informarea persoanelor implicate într-un 

conflict de natură penală că pot apela la metoda medierii pentru a-şi 
rezolva problemele 

Pentru a analiza răspunsurile celor chestionaţi cu privire la cui îi revine 
responsabilitatea informării persoanelor implicate într-un conflict de natură 
penală că pot apela la metoda medierii pentru a-şi rezolva problemele am 
construit tabelul de corelaţie nr. 16. Aici am relaţionat răspunsurile la 
întrebarea Q16 (Cine ar trebui să spună persoanelor implicate într-un conflict 
de natură penală că pot apela la metoda medierii pentru a-şi rezolva 
problemele?) cu întrebarea Q22. 

 
Tabelul nr. 16 

 
Responsabilul cu informarea persoanelor implicate într-un conflict de natură 

penală că pot apela la metoda medierii pentru a-şi rezolva problemele 
 

Responsbilul cu 
informarea 

 
Profesia  

Poliţistul care a 
primit sesizarea 

% 

Procurorul 
desemnat cu 
soluţionarea 

dosarului 
% 

Judecătorul 
învestit cu 
judecarea 
dosarului 

% 

Total opţiuni 
% 

Poliţist 70 18,66 20 5,33 15 4,00 105 28,00 
Procuror  85 22,66 35 9,33 30 8,05 150 40,00 
Judecător  65 17,33 20 5,33 35 9,33 120 32,00 
Total  220 58,66 75 20,00 80 21,33 375  100,00 
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Analiza răspunsurilor la întrebarea Q16 corelată cu întrebarea Q22 
conduce la următoarele constatări: 

– poliţiştii apreciază că sarcina informării persoanelor implicate într-un 
conflict de natură penală că pot apela la metoda medierii pentru a-şi rezolva 
problemele revine: „poliţistului care a primit sesizarea” (18,66%); 
„procurorului desemnat cu soluţionarea dosarului” (5,33%); „judecătorului 
învestit cu judecarea dosarului” (4,0%); 

– procurorii afirmă că sarcina informării persoanelor implicate într-un 
conflict de natură penală că pot apela la metoda medierii pentru a-şi rezolva 
problemele revine: „poliţistului care a primit sesizarea” (22,66%); 
„procurorului desemnat cu soluţionarea dosarului” (9,33%); „judecătorului 
învestit cu judecarea dosarului” (8,05%); 

– judecătorii susţin că sarcina informării persoanelor implicate într-un 
conflict de natură penală că pot apela la metoda medierii pentru a-şi rezolva 
problemele revine: „poliţistului care a primit sesizarea” (17,33%); 
„procurorului desemnat cu soluţionarea dosarului” (5,33%); 
„judecătorului învestit cu judecarea dosarului” (9,33%). 

În opinia noastră, diferenţele existente în răspunsurile diferitelor 
categorii profesionale se pot explica prin rolul diferit pe care îl are fiecare 
profesie în soluţionare a unui caz de natură penală. De asemenea, se poate 
constata că atât procurorii, cât şi judecătorii au aprecieri într-o proporţie 
superioară celei faţă de poliţişti la adresa celorlalte categorii că sarcina 
informării persoanelor implicate într-un conflict de natură penală că pot apela la 
metoda medierii pentru a-şi rezolva problemele revine „poliţistului care a 
primit sesizarea”. 

Dacă analiza datelor din tabelul nr. 16 se face în interiorul aceleiaşi 
categorii profesionale, atunci constatările sunt următoarele: 

– poliţiştii apreciază că sarcina informării persoanelor implicate într-un 
conflict de natură penală că pot apela la metoda medierii pentru a-şi rezolva 
problemele revine: „poliţistului care a primit sesizarea” (66,66%); „procurorului 
desemnat cu soluţionarea dosarului” (19,04%); „judecătorului învestit cu judecarea 
dosarului” (14,28%). În opinia noastră, această structurare a răspunsurilor date de 
poliţiştii din eşantionul anchetei indică, pe de o parte, profesionalismul lor, şi, pe de 
altă parte, obiectivitatea în asumarea unor răspunderi; 

– procurorii afirmă că sarcina informării persoanelor implicate într-un 
conflict de natură penală că pot apela la metoda medierii pentru a-şi rezolva 
problemele revine: „poliţistului care a primit sesizarea” (55,66%); „procurorului 
desemnat cu soluţionarea dosarului” (23,33%); „judecătorului învestit cu 
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judecarea dosarului” (20,0%). Indicarea „poliţistului care a primit sesizarea” ca 
fiind cel care informează persoanele implicate într-un conflict de natură penală 
că pot apela la metoda medierii pentru a-şi rezolva problemele rezultă din 
aceea că poliţistul este prima persoană cu care cei implicaţi într-un conflict 
intră în contact; 

– judecătorii susţin că sarcina informării persoanelor implicate într-un 
conflict de natură penală că pot apela la metoda medierii pentru a-şi rezolva 
problemele revine: „poliţistului care a primit sesizarea” (54,17%) „procurorului 
desemnat cu soluţionarea dosarului” (16,66%); „judecătorului învestit cu 
judecarea dosarului” (29,17%). 

Din analiza şi interpretarea acestor răspunsuri la întrebarea Q16 rezultă 
că „poliţistului care a primit sesizarea” îi revine rolul principal în informarea 
persoanelor implicate într-un conflict de natură penală că pot apela la metoda 
medierii pentru a-şi rezolva problemele, fără ca acest lucru să-i absolve 
complet de răspundere pe ceilalţi, adică pe procuror şi judecător. 

 
5.2.12. Etapa derulării conflictului în care metoda medierii este mai 

eficace 
În scopul stabilirii etapei derulării soluţionării unui conflict, în care 

metoda medierii este mai eficace, am corelat răspunsurile la întrebarea Q17 
(În ce etapă a derulării soluţionării conflictului consideraţi dumneavoastră că 
metoda medierii este mai eficace?) cu întrebarea Q22. 

Tabelul nr. 17 conţine datele privind răspunsurile persoanelor din 
eşantionul anchetei de opinie la întrebarea Q17. 

 
Tabel nr. 17 

 
Etapa derulării conflictului în care metoda medierii este mai eficace 

 
Etapa 

derulării 
 
 
 
 
 
 
Profesia 

Etapa 
imediată 
comiterii 

infracţiunii 
până la 

sesizarea 
organelor 
judiciare 

% 

Etapa întocmirii 
actelor 

premergătoare 
urmăririi penale 

% 

Faza 
urmăririi 
penale 

% 

Faza de 
judecată 

% 

Total  
opţiuni 

% 

Poliţist 30 10,17 55 18,64 5 1,69 5 1,69 95 32,20 
Procuror  30 10,17 50 16,95 10 3,90 - - 90 30,51 
Judecător  50 16,95 30 10,17 20 6,78 10 3,90 110 37,29 
Total  110 37,29 135 45,76 35 11,86 15 5,08 295 100,00 
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Analiza datelor din tabelul nr. 17 evidenţiază principalele aspecte 

privind etapa derulării conflictului în care metoda medierii este mai eficace. 
Printre acestea am reţinut ca fiind esenţiale pe următoarele: 

– poliţiştii au dat următoarele răspunsuri la întrebarea Q17: „etapa 
imediată comiterii infracţiunii până la sesizarea organelor judiciare” este cea 
mai eficace (10,17%); „etapa întocmirii actelor premergătoare urmăririi penale” 
(18,64%); „faza urmăririi penale” (1,69%) şi „faza de judecată” (1,69%). 
Interpretarea acestor răspunsuri conduce la constatarea că, în opinia poliţiştilor 
chestionaţi, „etapa întocmirii actelor premergătoare urmăririi penale” (18,64%) 
este cea mai eficace fază a folosirii metodei medierii. Pe locul doi este „etapa 
imediată comiterii infracţiunii până la sesizarea organelor judiciare” şi este cea 
mai eficace (10,17%). Se pare că experienţa îi determină pe poliţişti să 
menţioneze cele două etape ca fiind cele mai eficace pentru ca cineva 
interesat să apeleze la metoda medierii în soluţionarea unui caz de natură 
penală; 

– procurorii au ales la întrebarea Q17 următoarele variante de 
răspuns: „etapa imediată comiterii infracţiunii până la sesizarea organelor 
judiciare” este cea mai eficace (10,17%); „etapa întocmirii actelor 
premergătoare urmăririi penale” (16,95%); „faza urmăririi penale” (3,90%). Se 
pare că pentru ei „etapa întocmirii actelor premergătoare urmăririi penale” 
(16,95%) este cea mai eficace în folosirea metodei medierii în penal; 

– judecătorii au dat următoarele răspunsuri la întrebarea Q17: „etapa 
imediată comiterii infracţiunii până la sesizarea organelor judiciare” este cea 
mai eficace (16,95%); „etapa întocmirii actelor premergătoare urmăririi penale” 
(10,17%); „faza urmăririi penale” (6,78%) şi „faza de judecată” (3,90%).  
Se constată că şi judecătorii împărtăşesc opiniile poliţiştilor şi procurorilor că 
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„etapa imediată comiterii infracţiunii până la sesizarea organelor judiciare” şi 
„etapa întocmirii actelor premergătoare urmăririi penale” sunt cele mai propice 
în vederea apelării de către persoanele interesate la metoda medierii în penal. 
În plus, judecătorii apreciază că o oarecare eficacitate are folosirea metodei 
medierii în penal şi atunci când s-a ajuns la „faza urmăririi penale”. 

În concluzie, se poate spune că „etapa întocmirii actelor 
premergătoare urmăririi penale” este cea mai eficace în ceea ce priveşte 
folosirea metodei medierii (45,76%) şi pe locul secund vine „etapa imediată 
comiterii infracţiunii până la sesizarea organelor judiciare” (37,39%) potrivit 
răspunsurilor date la întrebarea Q17 de către cei chestionaţi. 

Analiza răspunsurilor date de către cei chestionaţi la întrebarea Q17 
pentru fiecare profesie conduce la următoarele constatări: 

– poliţiştii apreciază că „etapa întocmirii actelor premergătoare 
urmăririi penale” este cea mai eficace în ceea ce priveşte folosirea metodei 
medierii (57,89%). Probabil că apelând la metoda medierii în penal, persoanele 
interesate de soluţionarea unui conflict reduc cheltuielile de judecată şi timpul 
pierdut prin procese; 

– procurorii exprimă o opinie similară celei a poliţiştilor, adică „etapa 
întocmirii actelor premergătoare urmăririi penale” este cea mai eficace în ceea 
ce priveşte folosirea metodei medierii” (55,55%); 

– judecătorii consideră că „etapa imediată comiterii infracţiunii până la 
sesizarea organelor judiciare” este cea mai eficace (45,45%) în folosirea 
metodei medierii în penal. Opinia lor este diferită de cea a poliţiştilor şi a 
procurorilor care oricum tot trebuie să întocmească actele necesare soluţionării 
conflictului de natură penală. Dacă se apelează de către cei interesaţi la 
metoda medierii în penal în etapa imediată comiterii infracţiunii până la 
sesizarea organelor judiciare dosarele nu mai ajung pe masa judecătorului. 
Deci, aceasta este o modalitate de degrevare a judecătorilor de o serie de 
dosare penale care le consumă mult timp. 

 
5.2.13. Metoda medierii ca alternativă viabilă pentru soluţionarea 

conflictelor de natură penală 
În scopul punerii în evidenţă a faptului că metoda medierii este o 

alternativă viabilă pentru soluţionarea conflictelor de natură penală, în 
continuare vom analiza răspunsurile date de către cei chestionaţi la întrebarea 
Q18 (Credeţi că metoda medierii va constitui o alternativă viabilă pentru 
soluţionarea conflictelor de natură penală?). Vom întreprinde acest demers 
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folosind tabelul de corelaţie nr. 18 în cadrul căruia punem în relaţie 
răspunsurile la întrebarea Q18 şi la întrebarea Q22. 

  
Tabelul nr. 18 

 
Metoda medierii ca alternativă viabilă pentru soluţionarea conflictelor de 

natură penală 
 

 Medierea 
ca alter-

nativă 
 
 
Profesia  

În mod sigur 
DA 
% 

Destul de 
probabil, va 
constitui o 
alternativă 

viabilă 
% 

Puţin probabil 
că va 

funcţiona 
% 

Nu va fi o  
alternativă 

viabilă 
% 

Total  
% 

Poliţist 25 9,25 45 16,66 15 5,55 5 1,85 90 33,33 
Procuror  20 7,40 55 20,37 15 5,55 - - 90 33,33 
Judecător  35 12,96 20 7,40 20 7,40 15 5,55 90 33,33 
Total  80 29,63 120 24,55 50 18,52 20 7,40 270 100,00 
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Analiza datelor din tabelul nr. 18 conduc la următoarele observaţii:  
– poliţiştii aleg la întrebarea Q18 variantele de răspuns „destul de 

probabil, va constitui o alternativă viabilă” (16,66%) şi „în mod sigur DA” (9,25%). 
În opinia noastră, aceste răspunsuri exprimă o atitudine favorabilă privind 
metoda medierii ca alternativă viabilă pentru soluţionarea conflictelor de natură 
penală. Totuşi, având în vedere că procentajul exprimat prin alegerea celor 
două variante de răspuns este relativ modest (25,91%) apreciem că poliţiştii nu 
sunt pe deplin convinşi că medierea poate fi o alternativă viabilă pentru 
soluţionarea conflictelor de natură penală; 
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– procurorii dau răspunsuri la întrebarea Q18 apropiate de cele 

oferite de către poliţiştii chestionaţi. Astfel, procurorii afirmă că metoda 

medierii ca alternativă viabilă pentru soluţionarea conflictelor de natură 

penală este „destul de probabil, va constitui o alternativă viabilă” (20,37%) 

şi „în mod sigur DA” (7,40%). Se pare că nici procurorii nu sunt pe deplin 

convinşi de viabilitatea medierii ca alternativă pentru soluţionarea 

conflictelor de natură penală; 

– judecătorii apreciază că „destul de probabil, va constitui o alternativă 

viabilă” (12,96%) şi „în mod sigur DA” (7,40%). Se poate constata că 

neîncrederea judecătorilor în viabilitatea metodei medierii ca alternativă pentru 

soluţionarea conflictelor de natură penală este mai mare decât a celorlalte 

două categorii profesionale. 

Totuşi, per ansamblu, metoda medierii ca alternativă viabilă pentru 

soluţionarea conflictelor de natură penală este agreată de către cei chestionaţi 

dacă avem în vedere opţiunea a 29,63% pentru răspunsul „în mod sigur DA” 

şi 24,55% pentru varianta „destul de probabil, va constitui o alternativă 

viabilă”. Prin urmare, se poate aprecia că medierea constituie o alternativă 

viabilă pentru soluţionarea conflictelor de natură penală. 

Analiza răspunsurilor celor chestionaţi la întrebarea Q18 în cadrul 

fiecărei profesii conduce la următoarele constatări: 

– poliţiştii au o atitudine de încredere în viabilitatea metodei medierii 

ca alternativă pentru soluţionarea conflictelor de natură penală. Astfel, 27,77% 

dintre ei aleg varianta de răspuns „în mod sigur DA” şi 50,0% varianta „destul 

de probabil, va constitui o alternativă viabilă”; 

– procurorii, de asemenea, au încredere în viabilitatea metodei 

medierii ca alternativă pentru soluţionarea conflictelor de natură penală. Astfel, 

22,22% dintre ei aleg varianta de răspuns „în mod sigur DA” şi 61,11% 

varianta „destul de probabil, va constitui o alternativă viabilă”; 

– judecătorii, prin variantele de răspuns alese – 38,88% „în mod sigur 

DA” şi 22,22% „destul de probabil, va constitui o alternativă viabilă” – sunt şi ei 

de părere că metoda medierii este o alternativă viabilă pentru soluţionarea 

conflictelor de natură penală. 

Deci, şi analiza în interiorul fiecărei categorii profesionale atestă o 

anumită încredere a celor chestionaţi în cadrul anchetei de opinie în viabilitatea 

metodei medierii ca alternativă pentru soluţionarea conflictelor de natură 

penală. 
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Tabelul nr. 18 a 

 
Metoda medierii ca alternativă viabilă pentru soluţionarea conflictelor de 

natură penală 
 

Medierea  
ca  

alternativă 
 
 
 
Vechime 

În mod sigur 
DA 
% 

Destul de 
probabil, va 
constitui o 
alternativă 

viabilă 
% 

Puţin probabil 
că va funcţiona 

% 

Nu va fi o 
alternativă 

viabilă 
% 

Total opţiuni 
% 

Sub 1 an  5 1,85 10 3,70 5 1,85 - - 20 7,40 
Intre 2-5 ani 5 1,85 15 5,55 10 3,70 - - 30 11,11 
Între 6-10 ani  5 1,85 15 5,55 10 3,70 - - 30 11,11 
Peste 10 ani 65 24,07 80 29,62 25 9,25 20 7,40 190 70,37 
Total  80 29,62 120 44,44 50 18,52 20 7,40 270 100,0 
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Analiza datelor din tabelul de corelaţie nr. 18a pune în evidenţ

următoarele aspecte: 
– persoanele din grupa cu vechimea în muncă peste 10 ani alege 

varianta de răspuns a întrebării Q18 „în mod sigur DA” în proporţie de 76,47% 
din totalul opţiunilor exprimate la acest tip de răspuns şi varianta de răspuns 
„destul de probabil, va constitui o alternativă viabilă” în proporţie de 66,66% 
din totalul opţiunilor exprimate în favoarea acestui tip de răspuns; 

– persoanele din celelalte grupe de vechime în muncă nu au încredere 
că metoda medierii constituie o alternativă viabilă pentru soluţionarea conflictelor 

ă
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de natură penală. Probabil, şi în cazul acestei întrebări experienţa în muncă şi-a 
spus cuvântul în alegerea unei variante sau alta de răspuns la întrebarea Q18; 

– la nivelul întregului eşantion, dacă cumulăm răspunsurile la primele 
două variante, se obţine o proporţie de 74,06% ceea ce poate însemna un 
grad ridicat de încredere al respondenţilor în posibilitatea ca metoda medierii 
să constituie o alternativă viabilă pentru soluţionarea conflictelor de natură 
penală. 

Tabelul nr. 18 b  
 

Credeţi că metoda medierii va constitui o alternativă viabilă pentru 
soluţionarea conflictelor de natură penală? 

 
Medierea ca 

alternativa 
 
Vârstă 

În mod sigur 
DA 
% 

Destul de 
probabil, va 
constitui o 
alternativă 
viabilă %  

Puţin 
probabil că 

va 
funcţiona 

% 

Nu va fi o  
alternativă 

viabilă 
% 

Total  
% 

Între 21-30 ani  10 3,70 10 3,70 10 3,70   30 11,11 

Intre 31-40 ani 20 7,40 45  20 7,40 15 5,55 100 37,03 

Între 41-50 ani  45 16,66 65 24,04 20 7,40   130 41,14 

Peste 50 de ani 5 1,85 5 1,85     10 3,70 

Total  80 29,62 125 46,29 50 18,5 15 5,55 270 100,0 
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La nivelul întregului eşantion, respondenţii apreciază că metoda 
medierii va constitui o alternativă viabilă pentru soluţionarea conflictelor de 
natură penală. Astfel, aceştia aleg variantele de răspuns la întrebarea Q18 „în 
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mod sigur DA” în proporţie de 29,62% şi „destul de probabil, va constitui o 
alternativă viabilă” în procent de 46,29%. 

Analiza datelor pentru fiecare grupă de vârstă evidenţiază următoarele 

aspecte: 

– grupa de vârstă 21-30 de ani îşi distribuie răspunsurile egal pentru 

primele trei variante de răspuns la întrebarea Q18. În opinia noastră, aceste 

persoane încă nu au cristalizată o părere cu privire la faptul că metoda medierii 

va constitui o alternativă viabilă pentru soluţionarea conflictelor de natură 

penală. Probabil, experienţa în domeniul cercetării penale şi volumul 

cunoştinţelor de specialitate nu sunt atât de cristalizate încât aceste persoane 

să-şi fi format o opinie clară, fermă şi întemeiată pe argumente solide despre 

viabilitatea metodei medierii în penal; 

– grupa de vârstă 31-40 de ani alege toate variantele de răspuns, în 

proporţii diferite, dar majoritatea opţiunilor se opresc asupra variantei de 

răspuns „destul de probabil, va constitui o alternativă viabilă” (45,00%). Acest 

răspuns plus cel dat prin alegerea variantei „în mod sigur DA” (20,00%) indică 

faptul că respondenţii din această grupă de vârstă au încredere în viabilitatea 

metodei pentru soluţionarea conflictelor de natură penală; 

– grupa de vârstă 41-50 de ani alege variantele de răspuns la 

întrebarea Q18 „în mod sigur DA” în proporţie de 34,62% şi „destul de probabil, 

va constitui o alternativă viabilă” în procent de 50,00%. Deci, se poate aprecia 

că persoanele aparţinând acestei grupe de vârstă cred că metoda medierii ca 

alternativă pentru soluţionarea conflictelor de natură penală este viabilă; 

– grupa de vârstă peste 50 de ani optează în mod egal pentru primele 

două variante de răspuns ale întrebării Q18, ceea ce semnifică o apreciere 

favorabilă asupra capacităţii metodei medierii de a deveni o alternativă viabilă 

pentru soluţionarea conflictelor de natură penală. 

Analiza datelor pe fiecare variantă de răspuns la întrebarea Q18 

conduce la următoarele constatări: 

– varianta de răspuns „în mod sigur da” este preferată în proporţie 

de 56,25% de respondenţii din grupa de vârstă 41-50 de ani. În mod cert, la o 

asemenea opţiune s-a ajuns atât datorită experienţei profesionale îndelungate, 

cât şi probabilităţii de a mai lucra ani mulţi în domeniu; 

– varianta de răspuns „destul de probabil, va constitui o 

alternativă viabilă” în proporţie de 52,00% este aleasă tot de respondenţii din 

grupa de vârstă 41-50 de ani; 
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– varianta de răspuns „puţin probabil că va funcţiona” este aleasă în 
aceeaşi proporţie de 40,00% de către grupele de vârstă 31-40 de ani şi 41-50 de 
ani; 

– varianta de răspuns „nu va fi o alternativă viabilă” este aleasă 
doar de grupa de vârstă 31-40 de ani. 

În consecinţă se poate aprecia că respondenţii exprimă, în general, o 
opinie favorabilă capacităţii metodei medierii de a deveni o alternativă viabilă 
pentru soluţionarea conflictelor de natură penală. 

 
 

5.2.14. Cauze penale în care metoda medierii este mai eficace 
decât alte metode 

Analiza răspunsurilor celor chestionaţi în cadrul anchetei de opinie o 
vom face cu ajutorul tabelului de corelaţie nr. 19. Aici am pus în relaţie 
răspunsurile la întrebarea Q19 (În ce cauze penale apreciaţi că metoda 
medierii este mai eficace decât alte metode?) şi întrebarea Q22. 

 

Tabelul nr. 19 
 

Cauze penale în care metoda medierii este mai eficace decât alte metode 
Cauze 
penale 

 
 
Profesia 

Domeniul 
infracţiunilor 

contra 
integrităţii 

persoanei % 

Domeniul 
infracţiunilor 

contra libertăţii 
persoanei % 

Domeniul 
infracţiunilor 
privitoare la 

viaţa sexuală % 

Domeniul 
infracţiunilor 

contra 
proprietăţii 

% 

Total 
opţiuni 

% 

Poliţist 8 32,0 2 8,0   15 60,0 25 100,0 

Procuror  11 36,66 3 10,0 4 13,34 12 40,0 30 100,0 

Judecător  7 24,13 3 10,34 4  15 51,72 29 100,0 

Total  26 30,95 8 9,52 8 9,52 42 50,0 84 100,0 
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Analiza răspunsurilor la întrebarea Q19 ale celor chestionaţi în cadrul 

anchetei de opinie relevă următoarele aspecte: 

– poliţiştii apreciază că „domeniul infracţiunilor contra proprietăţii” 

(60,0% din totalul opţiunilor acestei categorii profesionale) şi „domeniul 

infracţiunilor contra integrităţii persoanei” (32,0% din totalul opţiunilor 

exprimate) sunt cele mai importante cauze ce se pot soluţiona prin intermediul 

metodei medierii în penal; 

– procurorii afirmă că „domeniul infracţiunilor contra proprietăţii” (40,0% 

din totalul opţiunilor acestei categorii profesionale) şi „domeniul infracţiunilor contra 

integrităţii persoanei” (36,66% din totalul opţiunilor exprimate) sunt cele mai 

importante cauze ce se pot soluţiona prin intermediul metodei medierii în penal; 

– judecătorii consideră că „domeniul infracţiunilor contra proprietăţii” 

(51,72% din totalul opţiunilor acestei categorii profesionale) şi „domeniul 

infracţiunilor contra integrităţii persoanei” (24,13% din totalul opţiunilor 

exprimate) sunt cele mai importante cauze ce se pot soluţiona prin intermediul 

metodei medierii în penal. 

Prin urmare, se poate afirma că „domeniul infracţiunilor contra 

proprietăţii” cu 50,0% din totalul opţiunilor exprimate de cei chestionaţi şi 

„domeniul infracţiunilor contra integrităţii persoanei” cu 30,95% sunt două 

cauze considerate de respondenţi ca prioritare în folosirea metodei medierii în 

penal. Probabil, aceste două cauze sunt cele mai frecvente cu care se 

confruntă atât poliţiştii, procurorii, cât şi judecătorii. 

 
Tabelul 19 a 

 
Cauze penale în care medierea este mai eficace decât alte metode 
Cauze  

penale 
 
 
 
Vechime 

Domeniul 
infracţiunilor 

contra 
integrităţii 
persoanei  

% 

Domeniul 
infracţiunilor 

contra 
libertăţii 

persoanei  
% 

Domeniul 
infracţiunilor 
privitoare la 

viaţa sexuală 
% 

Domeniul 
infracţiunilor 

contra 
proprietăţii 

% 

 
Total opţiuni 

Sub 1 an  10 33,33 5 16,66 5 16,66 10 33,33 30 100,0 

Între 6-10 ani  15 30,00   5 10,00 30 60,00 50 100,0 
Peste 10 ani 85 30,35 25 8,93 20 7,14 150 53,57 280 100,0 
Total  125 30,12 35 8,43 40 9,63 215 51,81 415 100,0 

Între 2-5 ani 15 27,27 5 9,09 10 18,18 25 45,45 55 100,0 
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Analiza datelor din tabelul de corelaţie nr. 19 a pune în evidenţă 

următoarele constatări: 

– la nivelul întregului eşantion, „domeniul infracţiunilor contra 

proprietăţii” reprezintă cauza care, în opinia respondenţilor, s-ar soluţiona mai 

eficace prin metoda medierii decât prin alte metode. Această variantă de 

răspuns este aleasă în proporţie de 51,81% din totalul opţiunilor exprimate de 

persoanele chestionate; 

– persoanele cu o vechime în muncă de 6-10 ani apreciază că 

„domeniul infracţiunilor contra proprietăţii” poate fi o cauză ce se poate 

rezolva mai eficace prin metoda medierii decât prin altă metodă. 

– persoanele cu o vechime în muncă de peste 10 ani apreciază că 

„domeniul infracţiunilor contra proprietăţii” poate fi o cauză ce se poate 

rezolva mai eficace prin metoda medierii decât prin altă metodă. De 

asemenea, respondenţii din această categorie, în proporţie de 68,0% din 

totalul celor care aleg varianta de răspuns „domeniul infracţiunii contra 

integrităţii persoanei”. Probabil, experienţa i-a învăţat că acest tip de infracţiune 

este cel mai frecvent întâlnit în practică. 

Respondenţii din primele două grupe de vechime în muncă au un 

grad mare de diseminare a răspunsurilor lor la întrebarea Q19. 

În concluzie, se poate afirma că două sunt cauzele principale ce se pot 

soluţiona prin metoda medierii – „Domeniul infracţiunilor contra integrităţii 

persoanei” şi „Domeniul infracţiunilor contra integrităţii proprietăţii” 

potrivit opiniei persoanelor chestionate în cadrul anchetei. 
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5.2.15. Utilitatea medierii în rezolvarea conflictelor din penitenciare 
Răspunsurile date de către cei chestionaţi la întrebarea Q20 (Cât de 

utilă apreciaţi că este medierea, în rezolvarea conflictelor din penitenciare?)  
le-am corelat cu răspunsurile la întrebarea Q22 (profesia). 

Tabelul de corelaţie nr. 20 va facilita analiza răspunsurilor date de către 
cei chestionaţi. 

Tabelul nr. 20 
 

Utilitatea medierii în rezolvarea conflictelor din penitenciare 
Utilitatea 
metodei 

 
 

Profesie 

Foarte utilă 
% 

Utilă 
% 

Destul de 
utilă 

% 

Total 
inutilă 

% 

Nu pot 
aprecia 

% 

Total 
% 

Poliţist 25 9,25 35 12,96 15 5,55 5 1,85 10 3,70 90 33,33 
Procuror  5 1,85 65 24,07 5 1,85   15 5,55 90 33,33 
Judecător  60 22,22 20 7,41 5 1,85   5 1,85 90 33,33 
Total  90 33,33 120 44,44 25 5,55 5  30 11,11 270 100,00 
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Analiza va pune în evidenţă atitudinea respondenţilor faţă de utilitatea 

medierii în rezolvarea conflictelor din penitenciare. 

Pe întreg eşantionul anchetei de opinie, răspunsurile date de cei 

chestionaţi reflectă o atitudine favorabilă privind utilitatea medierii în 

rezolvarea conflictelor în penitenciare. Aceste răspunsuri sunt: medierea este 

foarte utilă – 33,33%; medierea este utilă – 44,44% şi destul de utilă – 5,55%. 

Deci, per ansamblu 83,32% dintre respondenţi apreciază utilitatea medierii în 

rezolvarea conflictelor în penitenciare. 
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Analiza opţiunilor fiecărei categorii profesionale cu privire la utilitatea 
medierii în rezolvarea conflictelor în penitenciare evidenţiază următoarele:  

– poliţiştii, în proporţie de 83,33%, consideră că medierea este utilă în 
rezolvarea conflictelor în penitenciar; 

– procurorii, în procent de 83,33%, apreciază că medierea este utilă în 
rezolvarea conflictelor în penitenciar; 

– judecătorii, în proporţie de 94,44%, sunt de părere că medierea este 
utilă în rezolvarea conflictelor în penitenciar. 

Deşi toţi cei chestionaţi afirmă utilitatea medierii în soluţionarea 
conflictelor în penitenciar, ies în evidenţă prin opţiunea lor judecătorii. Încă o 
dată se constată dorinţa acestei categorii profesionale de a fi degrevată de o 
serie de cauze energofage şi de câştigare de timp folositor în rezolvarea unor 
cauze penale într-adevăr majore cu care se confruntă o mulţime de persoane. 

 

5.2.16. Propuneri formulate de către persoanele chestionate în 
ancheta de opinie în vederea optimizării folosirii metodei medierii în 
soluţionarea conflictelor de natură penală 

Întrebarea Q21 – Aveţi de formulat propuneri pentru optimizarea 
folosirii metodei medierii în soluţionarea conflictelor de natură penală? – a 
solicitat din partea respondenţilor să formuleze o serie de opinii. În continuare, 
prezentăm aceste propuneri: 

– ar trebui ca instituţia mediatorului să fie constant susţinută în 
societatea civilă de către instituţiile statului cu atribuţii jurisdicţionale şi de către 
mass-media; 

– o mediatizare mai amplă a rolului medierii în societate şi a 
mediatorului; 

– alegerea unor persoane care urmează să fie pregătite în acest sens 
şi reale calităţi în domeniu; 

– nu. Noile coduri (penal şi de procedură penală) pun de acord 
prevederile legale actuale privind folosirea instituţiei mediatorului cu 
prevederile legale privind infracţiunile pentru care medierea este aplicabilă; 

– la nivelul tuturor instituţiilor de aplicare a legii (Poliţie, Parchet, 
Instanţă) să se instituie obligativitatea îndrumării petenţilor, în cazurile care 
impun, către cabinete de mediere; 

– în funcţie de anumite criterii strict reglementate, activitatea de 
mediere să fie bugetată de către stat; 

– pregătirea unor specialişti şi o mai intensă mediatizare; 
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– implementarea la nivel naţional a unui sistem de informare mai 
amplu. Totodată, important este ca instituţiile care sunt abilitate în acest sens 
să poată informa la rândul lor populaţia. Consecinţele medierii, rezultatul în 
urma acordului de mediere să fie sustenabile în viaţa socială; 

– limitarea metodei medierii până la pronunţarea unei hotărâri în primă 
instanţă; 

– modificări legislative care să permită judecătorului o mai mare 
largheţe în aplicarea sancţiunilor penale în cazul în care, ca urmare a medierii, 
părţile nu au ajuns la o înţelegere chiar şi în cazul infracţiunilor mai grave; 

– modificarea legislativă este esenţială: a se prevedea posibilitatea 
retragerii plângerii, împăcării în cazul infracţiunilor pentru care este posibilă 
medierea şi extinderea sferei infracţiunilor pentru care este posibilă medierea 
şi deci pentru care în raport cu impactul socio-economic redus ar fi posibilă 
retragerea plângerii prealabile; 

– mediatorul să îndrume părţile să autentifice acordul de mediere şi să 
facă menţiunea pe el că va constitui titlu executoriu;  

– consider că întrebările formulate au atins o paletă foarte vastă de 
promovare a medierii; 

– o mai bună promovare prin toate mijloacele va crea premisa 
dezvoltării instituţiei în sistemul judiciar românesc; 

– mediatorii trebuie să aibă cunoştinţe juridice, de psihologie şi 
experienţă în domeniul de activitate ce face obiectul medierii; 

Părţile să fie îndrumate, de organele judiciare sau instanţă, mai întâi 
spre mediere. 

– medierea este mai eficace deoarece părţile implicate îşi hotărăsc 
singure soluţia pentru rezolvarea conflictului între acestea; 

– cooperarea instituţiilor din domeniul înfăptuirii justiţiei cu organizaţiile 
societăţii civile; 

– mediatorii să provină din rândul avocaţilor care au deja experienţă în 
soluţionarea conflictelor, iar medierea şi tehnicile folosite de mediator să servească 
exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict; 

– medierea ar contribui la eficientizarea sistemului judiciar românesc 
dacă s-ar aplica în cazul infracţiunilor cu grad de pericol social redus. 

 

Analiza lor ne conduce la următoarele propuneri de optimizare a 
folosirii metodei medierii în soluţionarea conflictelor de natură penală: 

– promovarea metodei medierii în penal. În această activitate ar trebui, 

reiese din propunerile făcute, să se implice atât instituţiile statale cu atribuţii 

judiciare, mass-media, cât şi societatea civilă; 
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– responsabilitatea îndrumării persoanelor interesate să aleagă metoda 
medierii în soluţionarea conflictelor de natură penală să revină tuturor 
funcţionarilor cu atribuţii în judiciar; 

– selecţionarea persoanelor ce ar urma să devină mediatori în penal să 
se facă potrivit unor criterii atent stabilite prin cooperarea între poliţie, parchet 
şi instanţa de judecată; 

– formele de pregătire a mediatorilor să se dezvolte; 
– rolul mediatorului în soluţionarea conflictelor de natură penală. 
În opinia noastră, aceste propuneri reflectă atât preocuparea celor 

chestionaţi de a beneficia de avantajele acestei metode în activitatea lor 
cotidiană, cât şi actualitatea implementării medierii în soluţionarea unor 
conflicte de natură penală. 

De asemenea, aceste propuneri pot să constituie un argument în 
favoarea metodei medierii în penal ca o modalitate de modernizare a 
sistemului judiciar din România. 

 
5.3. Concluzii şi propuneri rezultate din ancheta de opinie 
 
    Obiectivele cercetării au fost următoarele: 
 evidenţierea evoluţiei metodei medierii în timp şi spaţiu; 
 identificarea procedurilor de înfăptuire a metodei medierii în penal să 

se intensifice; 
 prezentarea principalelor infracţiuni ce se pot soluţiona prin metoda 

medierii; 
 identificarea modalităţilor de formare a specialiştilor din instituţiile 

statului cu competenţe în derularea actului de justiţie şi a celor de formare a 
mediatorilor; 

 prezentarea rolului instituţiilor statului, a organizaţiilor societăţii civile 
şi a mass-media în promovarea metodei medierii în soluţionarea conflictelor; 

 demonstrarea că medierea este o metodă alternativă de soluţionare 
a conflictelor în penal şi modalitatea de modernizare a justiţiei. 

Apreciem că prin întregul nostru demers ştiinţific am contribuit la atingerea 
acestor obiective ale cercetării. Astfel, metodologia folosită, metodele, tehnicile şi 
procedeele de culegere, procesare, analiză şi interpretare a datelor ne-au servit 
pe deplin atingerii obiectivelor ştiinţifice fixate. 

De asemenea, apreciem că ipotezele ce ne-au ghidat pe tot parcursul 
demersului nostru ştiinţific au fost pe deplin confirmate de rezultatele anchetei 
de opinie. 
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Concluzii reieşite din analiza şi interpretarea datelor anchetei de 
opinie 

Ancheta de opinie realizată prin tehnica chestionarului aplicat prin 
procedeul autoadministrării ne-a permis să culegem o serie de date 
interesante privind metoda medierii în penal. Aceste date au fost analizate şi 
interpretate în cadrul subcapitolului 5.2. De aceea, acum, vom trece în revistă 
principalele concluzii ce reies din procesarea lor: 

1) respondenţii, indiferent de profesie, vârstă sau vechime în muncă 

percep nivelul de cunoaştere de către populaţie a „instituţiei medierii” ca fiind 

foarte redus. De aici, nevoia informării cetăţenilor cu privire la statutul şi rolul 

„instituţiei mediatorului”, prin toate mijloacele legale posibile de la mass-media 

(presa scrisă, radio şi televiziunea) la activitatea persoanelor cu sarcini în 

materie de judiciar; 

2) o percepţie similară o au cei chestionaţi şi asupra gradului de 

cunoaştere de alte persoane decât cele din domeniul judiciar (poliţişti, 

procurori şi judecători) a existenţei şi funcţionării „instituţiei medierii”; 

3) persoanele chestionate apreciază că medierea în penal este un 

subiect de actualitate în România. Probabil, au această percepţie în contextul 

tendinţei de modernizare şi reformă a sistemului judiciar românesc; 

4)  poliţiştii, procurorii şi judecătorii ce au luat parte la ancheta de 

opinie apreciază că medierea, ca alternativă de soluţionare a unor conflicte de 

natură penală, este cunoscută de funcţionarii abilitaţi prin lege cu înfăptuirea 

justiţiei; 

5) respondenţii au apreciat că este cunoscută într-o bună măsură 

existenţa cabinetelor de mediere şi a mediatorilor autorizaţi de către 

funcţionarii abilitaţi prin lege cu înfăptuirea justiţiei; 

6) persoanele chestionate în cadrul anchetei de opinie au afirmat că, 

în principal, este sarcina instituţiilor statului cu atribuţii judiciare (poliţie, 

parchet, instanţa de judecată) să facă cunoscută „instituţia mediatorului” în 

rândul populaţiei. Pe locul secund, în ordinea importanţei au fost menţionate 

mass-media ca având un rol major în promovarea „instituţiei mediatorului” în 

rândul populaţiei. Probabil că pe plan local, prin implicarea celor trei instituţii – 

poliţie, parchet şi instanţa de judecată –, pot, împreună cu mass-media, să 

realizeze o cooperare concertată pentru a face cunoscută „instituţia medierii” în 

rândul populaţiei; 
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7) promovarea constantă în societatea românească a metodei medierii 

– respondenţii au apreciat că este, în esenţă, sarcina instituţiilor statului cu 

atribuţii judiciare (poliţie, parchet, instanţa de judecată). În acest scop, ele ar 

trebui să dispună de resurse umane, materiale şi de timp pentru promovarea în 

societate a metodei medierii; 

8) poliţiştii, procurorii şi judecătorii chestionaţi în ancheta de opinie au 

apreciat că este necesară formarea unor specialişti din sistemul judiciar pentru 

ca o parte a dosarelor penale să fie îndrumate către mediere; 

9)  potrivit opiniei celor ce au făcut parte din eşantionul anchetei de 

opinie, rolul major în formarea specialiştilor în medierea în penal revine 

instituţiilor de învăţământ acreditate. De aceea, apreciem că ar trebui să existe, 

cel puţin o dată la doi ani, la facultăţile de drept, câte o grupă de studenţi care 

să studieze, ca a doua specialitate, „medierea în penal”; 

10) poliţiştii, procurorii şi judecătorii chestionaţi au apreciat că, pentru 

formarea mediatorilor, cele mai adecvate ar fi cursurile de durată medie; 

11) formarea mediatorilor ar trebui să fie în sarcina instituţiilor de 

învăţământ superior acreditate. În acest sens, propunerea de la 9) este de 

actualitate; 

12) respondenţii au apreciat că metoda medierii în anumite cauze, şi ei 

au menţionat „infracţiunile contra proprietăţii” şi „infracţiunile contra persoanei”, 

este mai eficace decât celelalte metode folosite de organele judiciare în 

soluţionarea conflictelor de natură penală;  

13) poliţiştii, procurorii şi judecătorii chestionaţi au apreciat că 

implementarea metodei medierii în domeniul penal va contribui la eficientizarea 

şi modernizarea sistemului judiciar românesc într-o bună măsură; 

14) investigaţia a scos în evidenţă că este de dorit ca poliţistul care a 

primit sesizarea să spună persoanelor implicate într-un conflict de natură 

penală că pot apela la metoda medierii pentru a-şi rezolva problemele (aceasta 

întrucât el este prima persoană cu care cei interesaţi intră în contact, pe de o 

parte, şi este cel mai competent pentru a îndruma pe cineva să apeleze la 

metoda medierii, pe de altă parte); 

15) persoanele cuprinse în eşantionul anchetei de opinie apreciază că 

cel mai indicat este ca apelul la metoda medierii să se facă în „etapa imediată 

a comiterii infracţiunii până la sesizarea organelor judiciare” şi în „etapa 

întocmirii actelor premergătoare urmăririi penale”; 
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16) poliţiştii, procurorii şi judecătorii chestionaţi în cadrul anchetei de 

opinie au considerat că metoda medierii constituie o alternativă viabilă 

pentru soluţionarea conflictelor de natură penală. Judecătorii par cei mai 

interesaţi de extinderea metodei la cât mai multe cazuri de conflicte de 

natură penală, îndeosebi la „domeniul infracţiunilor contra integrităţii 

persoanei” şi „domeniul infracţiunilor contra integrităţii proprietăţii”, cauzele 

penale cele mai adecvate pentru soluţionare prin metoda medierii au fost 

considerate „infracţiunile contra integrităţii persoanei” şi „infracţiunile contra 

proprietăţii”. Probabil pentru că aceste cauze sunt, în practică, cele cu 

frecvenţa cea mai mare de producere; 

17) respondenţii au apreciat că este utilă metoda medierii în rezolvarea 
conflictelor din penitenciare. Fără îndoială, experienţa pe care cei chestionaţi o 
au în domeniu i-a determinat să aprecieze viabilitatea, eficacitatea şi eficienţa 
metodei medierii în soluţionarea conflictelor din penitenciare.  

Totuşi, în opinia noastră, se cuvin următoarele precizări: 
– deţinuţii să cunoască existenţa „instituţiei mediatorului”, cum pot intra 

în contact cu un mediator, în ce condiţii şi în ce timp, cu ce costuri; 
– aceştia să dorească să facă apel la o astfel de metodă, care 

presupune că mediatorul poate veni la penitenciar şi să soluţioneze conflictul; 
– mediatorii să vrea să se implice în soluţionarea unor conflicte din 

penitenciar; 
– deţinuţii care doresc să apeleze la metoda medierii să dispună de 

sumele de bani necesare plăţii serviciilor mediatorilor. 
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CONCLUZII ŞI PROPUNERI 
 
 
 

Cercetarea ştiinţifică efectuată asupra medierii conflictelor în domeniul 
penal, pornind de la izvoarele istorice de atestare a acesteia, evoluţia în lume, 
în plan european, dar şi în ţara noastră, ne determină să formulăm o serie de 
concluzii şi propuneri, după cum urmează:  

1. Medierea este o alternativă viabilă de soluţionare a unor categorii de 
cauze penale, expres prevăzute de lege, care ţine cont de interesele ambelor 
părţi ale conflictului, nu impune acestora din exterior o soluţie de împăcare sau 
compromis, protejându-le intimitatea şi confortul personal. 

2. Metoda medierii şi avantajele acesteia, în derularea cercetării unor 
cauze penale este, în prezent, foarte puţin cunoscută de către populaţie, iar 
legislaţia în domeniu nu este coerentă şi armonizată pentru a permite aplicarea 
în bune condiţii şi cu rezultatele urmărite de legiuitor. 

3. Medierea în cauzele penale nu este gratuită, însă deschiderea către 
aceasta conduce la eliminarea unor reţineri din partea părţilor în a recurge la 
acest mecanism de soluţionare a unor conflicte182. În această situaţie instituţia 
mediatorului are şanse în a se impune ca o alternativă aplicabilă majorităţii 
conflictelor penale ce se circumscriu prevederilor legale în domeniu. 

4. În condiţiile formării unui corp de mediatori specializaţi, în 
soluţionarea conflictelor de natură penală, practicării unor onorarii rezonabile şi 
accesibile majorităţii cetăţenilor, precum şi a implicării tuturor organelor 
judiciare în formularea de recomandări pentru soluţionarea prin mediere, 
această alternativă va deveni din ce în ce mai uzitată în procedura penală 
românească, în condiţiile în care inclusiv legislaţia în vigoare prevede expres 
utilizarea medierii.  

5. Apreciem că se impune realizarea unui parteneriat public-privat prin 
care mediatorii să primească o parte din banii datoraţi de persoanele implicate 
într-un conflict de natură penală care apelează la serviciile acestora, la 
sugestia instituţiilor de aplicare a legii, ca şi în cazul avocaţilor din oficiu. 

                                                 
182  Art. 26 – Legea nr. 192/2006 – „Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu, stabilit prin negociere cu 
părţile, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere. Onorariul trebuie să fie rezonabil, să ţină 
cont de natura şi de obiectul conflictului”. 
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6. Exercitarea profesiei de mediator trebuie să fie condiţionată de 

evaluări anterioare riguroase asupra calităţilor psihice, cunoştinţelor de 

specialitate şi experienţei astfel încât să se permită autorizarea doar 

persoanelor cu reale calităţi în domeniu. 

7. Se impune, din partea Consiliului de mediere, un control riguros 

asupra activităţii profesionale a mediatorului, în ceea ce priveşte respectarea 

de către acesta a principiilor, valorilor, normelor şi cerinţelor în relaţionarea cu 

părţile mediate, dar şi în ceea ce priveşte regulile stabilite prin lege. 

8. Autorizarea societăţilor civile profesionale, birourilor şi organizaţiilor 

neguvernamentale cu atribuţii pe linie de mediere se va realiza numai după 

îndeplinirea tuturor condiţiilor legale şi necesare exercitării acestei profesii. 

9. Se impune modificarea legislaţiei în domeniul medierii, în sensul că 

organul de cercetare penală, procurorul sau, după caz, judecătorul, învestiţi cu 

soluţionarea unui dosar penal privind o infracţiune sesizată la plângerea 

prealabilă, să fie obligaţi să întocmească un act procedural în care să se 

consemneze că au informat şi au îndrumat persoanele sau părţile să recurgă 

la procedura de mediere. 

10. Se impune promovarea instituţiei medierii şi profesiei de mediator, 

ca disciplină de studiu, în cadrul programelor de învăţământ de lungă şi medie 

durată ale facultăţilor de drept şi din cadrul Institutului de Magistratură. 

11. Se impune realizarea unui sistem de informare a populaţiei cu 

privire la avantajele medierii, pentru anumite litigii apărute între anumite 

persoane soluţionate, prin instituţiile statului cu atribuţii judiciare din domeniul 

penal prin anunţuri, comunicate de presă şi pregătirea personalului acestora. 

12. Se impune demararea unor campanii de informare mass-media 

(articole scrise, dezbateri la radio şi televiziune, referate difuzate pe diferite 

site-uri de internet etc.), precum şi realizarea unor simpozioane şi comunicări 

ştiinţifice, în scopul aducerii la cunoştinţa opiniei publice a avantajelor medierii. 

13. Se impune, din partea Consiliului de mediere, comandarea unor 

sondaje de opinie, în rândul a diferite categorii ale populaţiei, în vederea 

identificării zonelor în care instituţia medierii nu este cunoscută şi promovarea 

unor măsuri adecvate care se impun în vederea realizării cunoaşterii acesteia. 

14. Se impune evaluarea regimului incriminator al altor categorii de 

infracţiuni, cu pericol social redus, care nu sunt susceptibile de plângere 

prealabilă şi instituirea obligativităţii îndrumării acestora către cabinetele şi 

birourile de mediatori. 
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15. Realizarea unor propuneri de completare a Legii nr. 192/2006 

modificată prin Legea nr. 307/2009 în sensul instituirii obligativităţii parcurgerii 

procedurii de mediere, pentru anumite categorii de infracţiuni, mai înainte de 

sesizarea organului judiciar. 

16. Publicarea, la sediul tuturor instituţiilor de aplicare a legii (poliţie, 

parchet, instanţe judecătoreşti, precum şi notariate), a tabloului mediatorilor 

autorizaţi din raza de competenţă teritorială respectivă, precum şi a explicaţiilor 

necesare care se impun cu privire la utilizarea acestei proceduri legale. 

17. Constituirea unei reţele de cabinete şi birouri de mediatori 

autorizaţi, cu pregătire şi competenţe în domeniul penal, care să-şi poată 

desfăşura activitatea şi să realizeze operativitatea soluţionării cauzelor penale 

supuse medierii, în raza teritorială a instituţiilor de aplicare a legii. 

18. Constituirea unui sistem de formare şi pregătire a specialiştilor, în 

domeniul medierii, care să ţină cont atât de necesitatea atestării periodice a 

persoanelor care optează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul medierii, dar 

şi de necesitatea de pregătire a celorlalţi specialişti din domeniul judiciar 

chemaţi să îndrume părţile către acest domeniu. 

19. Realizarea unor studii şi cercetări în domeniul medierii, pentru 

identificarea noutăţilor pe plan mondial şi european şi pentru armonizarea 

legislaţiei româneşti la aceste prevederi, după caz. 

20. În conformitate cu Protocolul de colaborare între Consiliul Superior 

al Magistraturii şi Consiliul de mediere din data de 26.05.2011, se impune 

armonizarea la nivel naţional a practicii instanţelor judecătoreşti, atât în ceea 

ce priveşte constatarea medierii, cât şi în ceea ce priveşte restituirea taxelor de 

timbru avansate anterior parcurgerii procedurii de mediere. 

21. Avându-se în vedere faptul că, potrivit anchetei sociologice 

efectuate, în situaţia infracţiunilor date în competenţa de soluţionare a poliţiei, 

un rol important revine poliţistului care a primit plângerea prealabilă, apreciem 

că se impune demararea unor demersuri profesionale de pregătire a acestor 

categorii de poliţişti pentru cunoaşterea principiilor şi regulilor de mediere. 

22. Se impune extinderea şi armonizarea prevederilor Hotărârii nr. 504 

din 21.07.2011 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu referire la 

primirea şi înregistrarea contractelor de mediere şi acordurilor de mediere 

pentru înmânarea de îndată către completul învestit cu soluţionarea cauzei, la 

practica organelor de poliţie şi parchet unde sunt înregistrate dosare penale 

care pot face obiectul medierii. 
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23. Este de evidenţiat situaţia dosarelor care impun medierea cauzei, în 
ceea ce priveşte latura civilă, respectiv prevederile art. 131 din Legea nr. 202/2010 
privind modificarea Codului de procedură civilă unde „judecătorul poate invita 
părţile să participe la o şedinţă de informare cu privire la avantajele folosirii 
acestei proceduri”. Această prevedere legală se poate extinde, în situaţia 
dosarelor penale în condiţiile în care s-ar aproba modificarea legislaţiei în 
acest sens. 

 
Medierea reprezintă o alternativă deosebit de viabilă, în condiţiile 

actuale ale sistemului judiciar românesc, pentru degrevarea instanţelor 
de judecată, unităţilor de parchet şi unităţilor de poliţie de un număr 
important de dosare penale, multe dintre ele soluţionate prin împăcarea 
părţilor. 
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ANEXA 1 
 
 
 

COMENTARII ŞI EXPLICAŢII LA LEGEA MEDIERII 
APLICABILĂ ÎN CAUZELE PENALE 

 
 

Art. 67 (1) Dispoziţiile din prezenta lege se aplică în mod corespunzător 
şi în cauzele penale care privesc infracţiuni pentru care, potrivit legii, 
retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea 
penală.  

(2) Nici persoana vătămată şi nici făptuitorul nu pot fi constrânse să 
accepte procedura medierii183.  

Potrivit prevederilor art. 55 a din Codul de procedură penală german 
„nu se poate lua în considerare (medierea – n.t.) împotriva refuzului expres al 
părţii vătămate”184. 

„Textul alin. (1) al art. 67 stabileşte obiectul medierii penale. Astfel, pe 
calea medierii penale pot fi soluţionate conflicte izvorâte din infracţiuni pentru 
care răspunderea penală se înlătură prin retragerea plângerii prealabile sau185 
împăcării părţilor.  

În doctrină, retragerea plângerii prealabile este definită ca 
reprezentând manifestarea de voinţă a persoanei vătămate de a renunţa la 
plângerea penală introdusă anterior, până la rămânerea definitivă a 
hotărârii186.  

 
Împăcarea părţilor este însă o convenţie între persoana vătămată şi 

făptuitor, încheiată în scopul de a înlătura consecinţele săvârşirii infracţiunii187.  

                                                 
183  Eurocompatibilitate. Rec(99)19 privind medierea în materie penală... a Consiliului Europei, art. IV.11.- 
„Nici victima, nici infractorul nu ar trebui să fie determinaţi prin mijloace incorecte să accepte 
medierea”. 
184  Flavius George Păncescu, Legi Comentate – Legea medierii, comentarii şi explicaţii, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2008. 
185  Conjuncţia „sau” întrebuinţată nu este întâmplătoare, având în vedere faptul că pentru unele infracţiuni 
răspunderea penală este înlăturată doar prin împăcare, nu şi prin retragerea plângerii prealabile. 
186  Vezi: C. Bulai, B.N. Bulai, Manual de drept penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 369-371. 
187  Flavius Păncescu – Legi comentate, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008 – „Cele mai importante deosebiri 
dintre cele două este faptul că retragerea plângerii are loc in rem, cu alte cuvinte faţă de infracţiune, pe când 
împăcarea are loc in personam, adică faţă de făptuitori; de asemenea, împăcarea poate interveni şi în 
cazuri în care acţiunea penală a fost pornită din oficiu, pe când retragerea plângerii prealabile are loc doar în 
cazurile în care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate”. 



Nicolae ZECHERU 
 

 198

Aşa cum rezultă din definiţii şi studiul textului legii, acordul în medierea 

penală se încadrează la mecanismul împăcării188.  

De aceea, se consideră mai corect să se vorbească despre împăcare, 

nu şi despre retragerea plângerii prealabile”189.  

„Motivul pentru care medierea penală priveşte doar aceste infracţiuni 

este strâns legat de faptul că, în aceste cazuri, părţile pot ajunge la un acord în 

privinţa infracţiunii săvârşite şi a consecinţelor acesteia, acord ce poate fi stins 

şi pe calea medierii. În dreptul comparat, medierea penală poate fi utilizată 

pentru soluţionare conflictelor rezultate din săvârşirea oricăror infracţiuni, nu 

doar a celor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea 

prealabilă (Germania)”190. 

În mod similar, legiuitorul francez reglementează medierea penală, 

prin legea din 04.01.2003, ca o măsură alternativă la urmărirea penală 

precizând că aceasta se aplică delictelor pedepsite cu amendă sau 

închisoare de 5 ani sau mai puţin, în condiţiile recunoaşterii prealabile a 

culpabilităţii autorului191. 

Legiuitorul român „a prevăzut posibilitatea exercitării atât a medierii 

judiciare, cât şi a acelei extrajudiciare în cauzele penale. De asemenea, 

medierea penală poate privi deopotrivă aspectele penale, cât şi cele civile 

ale infracţiunii. Privind în legislaţiile altor state, vom observa că medierea 

penală poate fi limitată fie la delincvenţa juvenilă, fie la infracţiunile 

săvârşite de majori. Din acest punct de vedere, legea este mai 

cuprinzătoare, deopotrivă aplicabilă infractorilor minori şi celor majori”192. 

                                                 
188  Ibidem.  
189  Ibidem. 
190  Flavius George Păncescu, Legi comentate – Legea medierii, comentarii şi explicaţii, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2008. 
191  Mediatorul francez (un ofiţer de poliţie judiciară, un delegat sau un mediator al procurorului) încearcă să 
apropie părţile în vederea asigurării reparaţiei prejudiciului suferit de victimă, să pună capăt tulburării 
rezultate din infracţiune şi să contribuie la reclasarea autorului faptelor... În practica curentă medierea se 
aplică în general la „delicte mici” (furt din magazine, tăinuire de obiecte provenind din furturi simple, port şi 
deţinere de arme de categoria 6, uz ocazional de canabis, intruziune/intrare ilicită într-o instituţie şcolară, 
degradări de bunuri private şi publice, furturi simple, escrocherii, abuz de încredere, furtişaguri de gravitate 
mică şi tăinuire de bunuri provenite din aceste delicte, abandon de familie, nereprezentare de copii, 
infracţiuni de gravitate medie în cadrul vecinătăţii, infracţiuni de gravitate medie comise în cadrul relaţiilor de 
lucru, apeluri telefonice răuvoitoare/rău-intenţionate, violenţe cu uz sau ameninţare cu arma fără a fi urmate 
de executare etc. 
 De la instituirea ei, medierea penală franceză este asigurată de pensionari ai jandarmeriei şi poliţiei 
naţionale şi de asociaţii cum ar fi INAVEM (Institutul Naţional de Ajutor al Victimelor şi de Mediere). Totuşi 
textele prevăd că mediatorul poate fi o persoană fizică, profesionist independent.  
192  Flavius George Păncescu, op. cit.  
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„Caracterul voluntar al medierii, consacrat de art. 2 alin. (1)193, 

subliniază specificul şi importanţa acestei trăsături în medierea penală. Atât 

persoana vătămată, cât şi făptuitorul nu pot fi constrânşi să recurgă la mediere. 

Ţinând cont de impactul care-l poate avea săvârşirea unei infracţiuni 

asupra persoanei vătămate, prin traumatizarea acesteia, s-ar putea crea o 

situaţie propice exercitării constrângerii de către făptuitor asupra acesteia prin 

şantaj, spre exemplu, pentru a o determina să recurgă la mediere şi astfel să 

se evite procesul penal”194. 

Persoana vătămată, la rândul său, „poate recurge la constrângeri 

pentru a determina făptuitorul la acceptarea medierii şi realizarea unei 

înţelegeri neconvenabile, pentru a nu fi tras la răspundere penală”195. O astfel 

de „atragere a agresorului la procedura de mediere împotriva voinţei sale ar 

duce la încălcarea prezumţiei de nevinovăţie, prin asumarea răspunderii 

penale asupra faptei săvârşite. 

Termenul de constrângere din text nu are semnificaţia prevăzută la  

art. 46 C. pen., ci mai degrabă de violenţă, viciu de consimţământ, prevăzută 

de art. 956-959 C. civ.196, întrucât constrângerea este exercitată în vederea 

contractării”197. 

Mediatorului îi revine, în această situaţie, „sarcina de a veghea asupra 

echilibrului dintre părţi, iar când constată că medierea se îndepărtează de 

scopul încheierii unei înţelegeri reciproc convenabile, poate pune capăt 

acesteia”198. De asemenea, acesta are obligaţia de a informa persoana 

vătămată, cât şi făptuitorul, potrivit art. 29 din Legea nr. 192/2006199, în 

vederea asigurării libertăţii de participare la mediere, astfel încât să nu le fie 

viciat consimţământul prin eroare, dol sau violenţă. 

În legătură cu infracţiunile ale căror consecinţe pot fi soluţionate pe 

calea medierii se impun a se o serie de observaţii în ceea ce priveşte părţile 

                                                 
193  Art. 2 alin. (5) din Legea nr. 192/2006 – „Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau 
persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în fa a 
instanţelor competente, convenind să soluţioneze... conflicte... în materie penală, precum şi în alte materii, în 
condiţiile prevăzute de prezenta lege”. 
194  Flavius George Păncescu, op. cit. 
195  Flavius George Păncescu, op. cit. 
196  Art. 956 C. civ. „Este violenţă totdeauna când, spre a face o persoană a contracta, i s-a insuflat temerea, 
raţionabilă după dânsa, că va fi expusă persoana sau averea sa unui rău considerabil şi prezent”. 
197  Flavius George Păncescu, op. cit.  
198  Ibidem.  
199  Art. 29 Legea nr. 192/2006 „Mediatorul are obligaţia să dea orice explicaţii părţilor cu privire la activitatea 
de mediere, pentru ca acestea să înţeleagă scopul, limitele şi efectele medierii, în special asupra raporturilor 
ce constituie obiectul conflictului”. 

ţ
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implicate. Astfel, deşi medierea poate avea loc în general între persoane fizice 

şi juridice, în cazul medierii penale participă doar persoane fizice. 

Această concluzie derivă din enumerarea de mai sus a infracţiunilor 

care pot fi supuse medierii şi faptului că împăcarea nu poate avea loc decât 

între victimă şi făptuitor, ambele persoane fizice200. 

Art. 68(1) În cauzele penale, medierea trebuie să se desfăşoare astfel 

încât să fie garantat dreptul fiecărei părţi la asistenţa juridică şi, dacă este 

cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal întocmit potrivit prezentei legi, 

prin care se închide procedura medierii, trebuie să arate dacă părţile au 

beneficiat de asistenţa unui avocat şi de serviciile unui interpret ori, după caz, 

să menţioneze faptul că au renunţat expres la acestea. 

(2) În cazul minorilor, garanţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea 

procesului penal trebuie asigurate, în mod corespunzător, şi în cadrul 

procedurii de mediere201. Procedura medierii este o procedură informală, 

„permite mediatorului utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice înlesnind 

comunicarea şi negocierea”. Legiuitorul român a stabilit reguli minime 

obligatorii, atunci când a reglementat cadrul de desfăşurare a medierii. 

Aceasta „nu poate fi ruptă de justiţia statală”, de regulile de înfăptuire a 

acesteia, de regulile procesual-penale, aflându-se într-o interacţiune şi 

complementaritate firească cu acestea. Un minim de reguli specifice procedurii 

penale se regăsesc în mod firesc şi în prevederile legislaţiei privind medierea 

penală202. 

Acestea privesc, în primul rând, „garanţiile procedurale de care 

beneficiază părţile în cursul procesului penal, referindu-ne aici, mai înainte de 

toate, la prezumţia de nevinovăţie” care se regăsesc la art. 68 ce asigură 

garantarea dreptului fiecărei părţi la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la 

serviciile unui interpret, în cursul medierii. 

Astfel, încă de la începutul procedurii, mediatorul trebuie să informeze 

părţile că au dreptul la asistenţă juridică şi la serviciile unui interpret, iar la 

încheierea medierii, în procesul-verbal va menţiona dacă părţile au beneficiat 

de asistenţa unui avocat şi la serviciile unui interpret sau, după caz, faptul că 

au renunţat expres la acestea. 

                                                 
200  Flavius George Păncescu, op. cit.  
201  Rec.(99)19, art. III.8. – „Procedura medierii ar trebui să fie conformă garanţiilor fundamentale; în 
particular, părţile ar trebui să aibă dreptul la asistenţă judiciară şi, când e cazul, să aibă dreptul la 
traducător/interpret. Minorii ar trebui, în plus, să aibă dreptul la asistenţă parentală. 
202  Flavius George Păncescu, op. cit. 
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„Potrivit prevederilor art. 52 alin. (2)203, părţile au posibilitatea de a fi 
reprezentate în cursul medierii, reprezentatul putând face şi acte de dispoziţie. 
Faţă de caracterul personal al împăcării, trebuie precizat însă că, aceasta nu 
poate fi încheiată prin reprezentant convenţional, ci doar prin reprezentantul 
legal şi doar în cazul în care victima este o persoană lipsită de capacitatea de 
exerciţiu. 

Sistemul de garanţii oferite părţilor în cursul medierii evidenţiază 
preocuparea expresă a legiuitorului în ceea ce priveşte delincvenţa juvenilă şi 
participarea minorilor la procesul penal, prin sistemul special de garanţii oferit 
lor în cursul acestuia”. 

Garanţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului penal în 
cauzele cu minori sunt asigurate în mod corespunzător şi în cadrul procedurii 
de mediere. Printre aceste garanţii se numără asistenţa juridică obligatorie  
(art. 171 alin. 2 C. pr. pen.), prezenţa părinţilor, sau după caz, a tutorelui, 
curatorului, a persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia se află minorul, 
precum şi a Serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a 
infractorilor (art. 481, art. 484 C. pr. pen.)204. 

Art. 69 (1) În cazul în care procedura de mediere se desfăşoară 
înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide prin împăcarea 
părţilor, persoana vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeaşi faptă, organul 
de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată. 

(2) Dacă procedura de mediere a fost declanşată în termenul prevăzut 
de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe 
durata desfăşurării medierii. Dacă părţile aflate în conflict nu s-au împăcat, 
persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în acelaşi termen, 
care îşi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a 
procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare. 

„Medierea extrajudiciară penală poate avea loc mai înainte ca persoana 
vătămată să formuleze plângere prealabilă, precum şi după încheierea 
procesului, iar la medierea judiciară se poate recurge după acest moment, 
până la rămânerea definitivă a hotărârii. 

Recunoaştem că, astfel definit, termenul de mediere judiciară penală 
este uşor inexact, întrucât procesul penal pornit la plângerea prealabilă 
parcurge şi o etapă în faţa organelor de urmărire penală nu doar a instanţelor 
în care poate avea loc medierea.  
                                                 
203  Art. 52 alin. (1) – Legea nr. 192/2006 – „În cursul medierii, părţile pot fi reprezentate de alte persoane, 
care pot face acte de dispoziţie, în condiţiile legii”. 
204  Flavius George Păncescu, op. cit.  
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De aceea se poate aprecia că ar fi mai indicată utilizarea noţiunilor de 
mediere procesuală sau mediere extraprocesuală”205.  

Medierea extrajudiciară se face la iniţiativa uneia sau a ambelor părţi în 
timp ce, la medierea judiciară, părţile pot recurge la mediere fie la solicitarea 
lor, fie la recomandarea instanţei sau a organului de urmărire penală206, 
prevedere pe care o găsim şi în legislaţia europeană în materie207. 

„În legătură cu medierea extrajudiciară, legea se ocupă doar de 
rezultatul acesteia; astfel, în cazul în care procedura se încheie prin împăcarea 
părţilor, persoana vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeaşi faptă, organul 
de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată”.  

Mai întâi, observăm că textul poate conduce la confuzii, prin referire la 
împăcare, întrucât acest tip de acord, aşa cum este reglementat de art. 132 C. pen. 
nu poate interveni decât după introducerea plângerii prealabile, mai exact a 
punerii în mişcare a acţiunii penale. De aceea, poate că ar fi mai corectă 
utilizarea termenului de înţelegere”208 . 

„Înţelegerea intervenită între părţi acţionează ca o cauză care împiedică 
punerea în mişcare a acţiunii penale. Faţă de efectele înţelegerii intervenite în 
acest caz, obligaţia de confidenţialitate prevăzută la art. 53 rămâne fără 
conţinut, întrucât nu mai poate fi sesizat ulterior un organ de urmărire penală... 

De asemenea, ulterior acestei înţelegeri nu mai poate fi sesizată nici 
instanţa civilă pentru repararea prejudiciului”209. 

„Dacă medierea eşuează, persoana vătămată poate introduce o 
plângere prealabilă la organul de cercetare penală, în cazul în care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de legea procesual-penală.  

În unele legislaţii, cum este cea germană de exemplu, eforturile de 
împăcare prin mediere făcute de făptuitor reprezintă circumstanţă atenuantă 
judiciară”210. 

„În cazul în care părţile recurg la mediere în cursul termenului de 
introducere a plângerii prealabile de 2 luni, acest termen se suspendă pe 
durata procedurii, iar după încheierea acesteia, îşi reia cursul, considerându-se 
şi durata scursă anterior medierii. 
                                                 
205  Ibidem. 
206  Art. 6 – Legea nr. 192/2006 – „Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii 
jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă 
să recurgă la aceasta cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele”. 
207  Rec.(99)19, art. II. 4 – „Medierea în materie penală ar trebui să fie posibilă în toate fazele procedurii pe 
care le parcurge justiţia penală”. 
208 Flavius George Păncescu, op. cit.  
209 Ibidem. 
210 Ibidem.  



Medierea unor conflicte de natură penală, alternativă pentru modernizarea sistemului judiciar 
 

 203

În acest caz, termenul de introducere a plângerii va fi calculat astfel: la 
cele două luni de la momentul de pornire – şi anume, cel la care persoana 
vătămată a ştiut cine este făptuitorul – se va adăuga intervalul de timp cuprins 
între momentul semnării contractului de mediere şi încheierea procesului-
verbal de încheiere a medierii”211. 

Art. 70 (1) În cazul în care medierea se desfăşoară după începerea 
procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se suspendă, în 
temeiul prezentării de către părţi a contractului de mediere. 

(2) Suspendarea durează până când procedura medierii se închide prin 
oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni 
de la data semnării contractului de mediere. 

(3) Mediatorul are obligaţia să comunice organului judiciar o copie a 
procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere.  

(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-
verbal prin care se constată că părţile nu s-au împăcat, sau, dacă acesta nu se 
comunică, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2). 

(5) Pentru soluţionarea cauzelor penale în baza acordului încheiat ca 
rezultat al medierii, părţile sunt obligate să depună la organul judiciar forma 
autentică a acordului sau să se prezinte în faţa organului judiciar212 pentru a se 
lua act de voinţa acestora. 

„După începerea procesului penal, părţile pot recurge la mediere, fie la 
iniţiativa lor, fie la recomandarea organelor judiciare, cu acceptarea părţilor. 

Momentul până la care această procedură a medierii poate fi dispusă în 
cursul procesului penal este identic cu cel până la care părţile se pot împăca, 
potrivit art. 132 alin. (2) C. pen., adică până la rămânerea definitivă a hotărârii213. 

Deoarece medierea dispusă în cursul procesului penal poate lua sfârşit 
şi fără ajungerea la un rezultat, pentru ca părţile să poată beneficia în 
continuare de posibilitatea rezolvării plângerii prealabile pe cale judiciară, s-a 
prevăzut suspendarea procesului penal pe durata desfăşurării medierii214. 

După cum rezultă din text, suspendarea urmăririi penale sau judecăţii 
intervine în urma prezentării contractului de mediere fiind vorba de o 

                                                 
211 Flavius George Păncescu, op. cit. 
212 Drept comparat – Art. 155b alin. (2) din Codul de procedură penală german: După terminarea 
activităţii se informează procuratura sau instanţa în măsura necesară. 
213 A se vedea prevederile art. 416, 4161 şi 417 din C.pr.pen. referitor la cazurile de rămânere definitivă a 
hotărârilor. 
214 Art. 49 – Legea nr. 192/2006 – „Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus 
medierii se suspendă începând cu data semnării contractului de mediere, până la închiderea procedurii de 
mediere în oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege”. 
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suspendare voluntară a judecăţii. Cu privire la acest aspect, părţile se pot 
prezenta oricând în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de 
judecată pentru a solicita suspendarea. 

Privind şi la legislaţiile altor state, se observă de asemenea că pe 
parcursul medierii penale se suspendă cursul prescripţiei răspunderii penale215. 

Suspendarea procesului penal durează până la încheierea medierii, 
însă nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere, deci 
medierea penală ce are loc în cursul procesului penal şi are o durată limitată, 
de cel mult 3 luni”216. 

Potrivit art. 70 alin (2), „suspendarea curge de la semnarea contractului 
de mediere, iar nu din momentul la care a fost cerută instanţei sau, după caz, 
organului de urmărire penală” iar pentru determinarea sfârşitului medierii şi 
dispunerii încetării suspendării, „mediatorul are obligaţia de a comunica 
organului judiciar ce a dispus suspendarea copia procesului-verbal al 
medierii217. Suspendarea încetează, procesul penal se reia din oficiu – şi nu la 
cererea părţilor – imediat după primirea procesului-verbal din care rezultă că 
părţile nu s-au împăcat”218. 

Măsura suspendării încetează, în mod similar, „când mediatorul nu se 

conformează obligaţiei de comunicare a procesului-verbal, respectiv la 

expirarea termenului de 3 luni”219. 

În cazul medierii desfăşurate în cursul urmăririi penale, legea nu 

reglementează dacă mediatorului i se permite să aibă acces la dosarul cauzei, 

spre deosebire de alte legislaţii, cum este cea germană, unde această 

posibilitate este expres prevăzută220. 

„În situaţia în care părţile ajung la un rezultat, procurorul sau instanţa va 

relua judecata şi, constatând împăcarea va dispune sau va pronunţa, după 

caz, încetarea urmăririi penale sau încetarea procesului”221.  

„Împăcarea trebuie să aibă loc în anumite condiţii, evidenţiate în 

doctrină, respectiv să fie personală, totală, definitivă, necondiţionată şi 

expresă”222. 

                                                 
215 A se vedea art. 153a alin. (1), pct. 5 din Codul de procedură penală german. 
216 Flavius George Păncescu, op. cit.  
217 Rec.(99)19, art. V4.32 – „Mediatorul ar trebui să raporteze autorităţilor judiciare măsurile luate şi rezultatul 
medierii. Raportul mediatorului nu ar trebui să destăinuiască conţinutul şedinţei de mediere, nici să exprime 
aprecieri cu privire la comportamentul părţilor în timpul medierii”. 
218 Flavius George Păncescu, op. cit.  
219 Ibidem. 
220 A se vedea prevederile art.155b alin. 2 din Codul de procedură penală german. 
221 Flavius George Păncescu, op. cit. 
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De menţionat, de asemenea, prevederile având caracter de noutate 
introduse prin Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii  
nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 462 din 9 iulie 2012:  

Art. 60^1  În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al 
altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea 
interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la 
şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele 
materii: 

……………………………………………………………………………… 
g) în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în 

mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea 
părţilor înlatură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă 
făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiţia ca victima să îşi 
exprime consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu 
făptuitorul.  
 

Art. 61 (1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecăţii, 
soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa părţilor sau la 
propunerea oricăreia dintre acestea ori la recomandarea instanţei, cu privire 
la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii. Medierea poate 
avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului. Mediatorul nu 
poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor.  

(2) La încheierea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în 
toate cazurile, să transmită instanţei de judecată competente acordul de 
mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii, în original şi în format 
electronic dacă părţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul-verbal de 
încheiere a medierii în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b)     c)."  

                                                                                                                                  
222 Flavius George Păncescu, op. cit.  
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ANEXA 2 
 

 
STUDIU DE CAZ PRIVIND MEDIEREA UNEI INFRACŢIUNI  

LA VIAŢA SEXUALĂ 
 
 
Dan Viorel are 28 ani, necăsătorit, locuieşte în Baloteşti, judeţul Ilfov. 
Vişan Mia are 27 ani, divorţată, locuieşte în Baloteşti, judedul Ilfov. 
Cei doi se cunosc de foarte mult timp, ei având în trecut (în urmă cu opt 

ani) o relaţie de aproximativ doi ani. 
La data de 27.12.2008, la petrecerea unui prieten comun s-au întâlnit şi 

au dansat, aducându-şi aminte de momente plăcute petrecute în timpul relaţiei 
dintre ei. La sfârşitul petrecerii, Viorel şi Mia au plecat împreună, iar când a 
ajuns în dreptul locuinţei lui Viorel, acesta a invitat-o să intre pentru a servi o 
cafea, invitaţie ce a fost acceptată. După aproximativ două ore Mia a dorit să 
plece. Viorel şi-a schimbat brusc comportamentul, influenţat probabil şi de 
consumul de alcool, şi i-a cerut acesteia să rămână peste noapte pentru a 
întreţine raporturi sexuale. Mia a refuzat categoric, motiv pentru care Viorel a 
început să o lovească, să o dezbrace cu forţa şi a întreţinut cu ea raport sexual 
normal o singură dată. La finalul raportului sexual Mia a început să plângă, iar 
Viorel şi-a dat seama de ce a făcut implorând-o să-l ierte. 

A doua zi dimineaţă, Vişan Mia s-a prezentat la Serviciul de Medicină 
Legală Ilfov, unde în urma examinării efectuate de medicul legist s-a stabilit 
faptul că aceasta prezintă mai multe echimoze la nivelul feţei şi membrelor 
superioare ce pot data de aproximativ 24 ore, care necesită 4-5 zile îngrijiri 
medicale pentru vindecare. De asemenea, s-a stabilit că cea în cauză prezintă 
semnele unui act sexual normal recent şi i s-a recoltat secreţie vaginală, în 
care, în urma analizelor de laborator, s-a stabilit prezenţa urmelor de spermă. 

În baza solicitării şi leziunilor constatate urmare examinării, numitei 
Vişan Mia i s-a eliberat certificatul medico-legal nr. 732/30.12.2008. 

La data de 03.01.2009, cei doi s-au întâlnit întâmplător, ocazie cu care 
Mia i-a spus lui Viorel despre intenţiile sale, respectiv faptul că va depune 
plângere la poliţie cu privire la cele întâmplate în seara zilei de 27.12.2008. 

Dându-şi seama de urmările faptei sale şi de posibilitatea unei 
condamnări de natură penală, Dan Viorel a mers la locuinţa lui Vişan Mia 
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rugându-o să nu depună plângere la organele de poliţie, propunând să-i dea 
suma de 10.000 lei. 

Vişan Mia i-a solicitat lui Dan Viorel să-i dea suma de 30.000 lei, 
reprezentând despăgubirile morale suferite ca urmare a celor întâmplate între 
ei, suma considerată excesiv de mare de către Dan Viorel. 

Neînţelegându-se asupra sumei pe care trebuia să o plătească Dan 
Viorel a hotărât să apeleze la serviciile unui mediator pentru rezolvarea 
problemei apărute. 

În acest sens la data de 15.01.2009, Dan Viorel s-a prezentat la 
Cabinetul Individual de Mediere Vasilescu Ciprian din Bucureşti, solicitând 
servicii de mediere pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului dintre el şi 
Vişan Mia, lucru acceptat de către mediator prin acceptarea cererii de mediere. 

În urma cererii primite, mediatorul a invitat la mediere pe Vişan Mia, 
care a acceptat. De comun acord cu cele două părţi în dispută, mediatorul 
desemnat a încheiat următorul contract de mediere: 
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CONTRACT DE MEDIERE 
din data de 20.01.2009 

 
ART. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
1.1. CABINETUL INDIVIDUAL DE MEDIERE VASILESCU CIPRIAN, 

cu sediul în Bucureşti, str. Naţiunii, nr. 100, reprezentat prin Ionescu Marian, în 
calitate de mediator; 

1.2. DAN VIOREL, domiciliat în com. Baloteşti, str. Bradului, nr. 3, 
judeţul Ilfov, identificat prin C.I. seria IF, nr. 123456, CNP 1801110437451, 
denumit în continuare parte în dispută şi 

VIŞAN MIA, domiciliată în com. Baloteşti, str. Castanilor, nr. 21, judeţul 
Ilfov, identificată prin C.I. seria IF, nr.225643, CNP 2810909253515, denumită 
în continuare parte în dispută. 

 
ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Obiectul prezentului contract constă în realizarea procedurii de mediere 

între părţile în dispută, prin intermediul mediatorului, în condiţiile legii şi ale 
prezentului contract, cu privire la fapta de viol comisă la data de 27.12.2008 de 
către Dan Viorel, victimă fiind numita Vişan Mia. 

Părţile în dispută au convenit, de comun acord, că doresc declanşarea 
procedurii de mediere şi sunt decise să coopereze pentru soluţionarea pe cale 
amiabilă a conflictului dintre ele. 

 
ART.3. ONORARIUL. CONDIŢII DE PLATĂ 
3.1. Părţile au convenit ca, pentru realizarea procedurii de mediere, 

mediatorul să primească un onorariu de 1.000 lei. 
3.2. Plata onorariului se va face în mod egal de către fiecare parte în 

dispută, cel mai târziu la data de 21.01.2009. 
3.3. Plata integrală a onorariului nu este condiţionată de rezultatul 

medierii. 
3.4. În cazul în care mediatorul renunţă sau devine incompatibil 

înaintea primului termen de mediere, acesta va fi obligat la restituirea întregului 
onorariu.  

Mediatorul este obligat, în baza onorariului primit, să-şi exercite 
profesia până la finalizarea procesului de mediere. 
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3.5. În situaţia în care mediatorul este în imposibilitatea participării la 

procesul de mediere din motive ce nu-i pot fi imputabile, acesta nu va fi obligat 

să restituie sumele încasate în baza precontractului de mediere, dacă acesta a 

fost încheiat. 

 

ART. 4. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi achitării 

onorariului şi încetează la data semnării acordului de mediere de către părţile 

în dispută, sau la data consemnării eşuării medierii, nu mai târziu de 60 zile de 

la data intrării în vigoare a contractului de mediere. 

4.2. În situaţia în care părţile în dispută solicită prelungirea duratei de 

mediere peste termen, acest fapt va fi consemnat într-un act adiţional la 

prezentul, ocazie cu care se va plăti şi un onorariu suplimentar mediatorului. 

 

ART. 5. OBLIGAŢIILE MEDIATORULUI 

5.1. să asigure întreaga logistică (sediu, secretariat etc.) pentru 

desfăşurarea procesului de mediere; 

5.2. să dea orice explicaţii părţilor cu privire la activitatea de mediere, 

precum şi raportului juridic supus medierii; 

5.3. să prezinte cu imparţialitate, părţilor în dispută punctele individuale 

de vedere ale acestora; 

5.4. să pună la dispoziţia părţilor în dispută elementele de doctrină, 

jurisprudenţă în legătură cu situaţii similare; 

5.5. să încunoştinţeze părţile în dispută în legătură cu avantajele 

medierii, comparativ cu soluţionarea disputei de către organele jurisdicţionale; 

5.6. să dovedească imparţialitate şi sinceritate faţă de părţile în dispută; 

5.7. să respecte termenele stabilite faţă de părţile în dispută pe 

parcursul procesului de mediere; 

5.8. să respecte voinţa părţilor cu privire la modul de soluţionare a 

disputei; 

5.9. să pună la dispoziţia părţilor una sau mai multe variante de 

soluţionare pe cale amiabilă a disputei; 

5.10. să restituie părţilor în dispută, pe bază de opis şi sub semnătură, 

toate înscrisurile primite de la părţi; 

5.11. să redacteze prin personalul propriu de specialitate, minutele prin 

care se vor consemna dezbaterile la fiecare termen de mediere; 
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5.12. să redacteze proiectul acordului de mediere şi să-l pună la 
dispoziţia părţilor în dispută sau reprezentanţilor mandataţi ai acestora, cu cel 
puţin 3 zile înainte de data convenită pentru semnare; 

5.13. să asigure confidenţialitatea întregului proces de mediere şi a 
informaţiilor de care a luat cunoştinţă pe parcursul medierii, în condiţiile legii; 

5.14. să asigure arhivarea şi protejarea înscrisurilor ce rămân la sediul său; 
5.15. să asigure, la cererea părţilor aflate în dispută, posibilitatea 

participării la mediere a specialiştilor în domeniu; 
5.16. în situaţia în care calitatea de mediator revine unei societăţi civile de 

mediere sau unei asociaţii de mediatori, în înţelesul prezentului contract, mediatorul 
are obligaţia de a asigura la toate termenele, în cadrul aceluiaşi onorariu, prezenţa 
unui mediator atestat din cadrul societăţii sau asociaţiei, agreat de către părţi; 

5.17. în cazul în care părţile nu vor agrea nici unul dintre reprezentanţii 
desemnaţi de mediator, din motive ce nu-i pot fi imputate, părţile se pot adresa 
altui mediator, fără a avea pretenţia restituirii onorariului. 

 
ART. 6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR ÎN DISPUTĂ 
6.1. părţile aflate în disputa se angajează sa respecte regulile ce se 

aplica procedurii de mediere; 
6.2. să achite onorariul stabilit prin prezentul contract pana la data de 

21.01.2009, fiecare dintre părţile aflate în dispută va plăti câte 500 lei. De 
asemenea, se vor plăti în părţi egale şi cheltuielile efectuate de către mediator 
pe parcursul medierii în interesul părţilor în disputa. Plata se va face la 
Cabinetul Individual de Mediere Vasilescu Ciprian Bucureşti, care va elibera 
acte doveditoare în acest sens. 

Toate aceste sume de bani vor fi plătite şi în caz de renunţare la 
mediere sau de eşuare a procedurii. 

6.3. să pună la dispoziţia mediatorului pe bază de opis şi semnătură 
înscrisurile (în copie) pe care înţelege să le invoce pe parcursul procesului de 
mediere; 

6.4. să analizeze cu bună-credinţă propunerile, variantele şi doctrina 
pusă la dispoziţie de mediator în vederea realizării medierii; 

6.5. să se prezinte la termenele stabilite pentru mediere în locul, data şi 
ora stabilită; 

6.6. să anunţe cu cel puţin 2 zile înainte de termen dacă este în 
imposibilitatea de a se prezenta la termen sau de a-şi desemna un 
reprezentant; 
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6.7. să depună în limba română înscrisurile de care înţelege să se 
folosească. 

 
ART. 7. CLAUZE SPECIALE 
7.1. în situaţia în care medierea eşuează, prin grija mediatorului, se va 

întocmi un înscris care să consemneze acest lucru şi care va fi semnat de 
mediator şi părţile în dispută; 

7.2.a) în situaţia în care părţile ajung la un acord privind soluţionarea pe 
cale amiabilă a disputei, proiectul de acord va fi redactat de mediator în limba 
română şi va fi semnat de părţile în dispută; 

b) acordul semnat de părţi va fi autentificat de un notar public potrivit 
legii, la cererea părţilor şi pe cheltuiala acestora. 

 
ART. 8. LITIGII 
Părţile vor depune efort ca litigiul între ele să fie soluţionat pe cale amiabilă. 
Atunci când nu este posibil soluţionarea litigiului intră în competenţa 

instanţelor de judecată. 
 
ART. 9. DISPOZIŢII FINALE 
9.1. Părţile aflate în dispută au convenit, ca în caz de eşuare a medierii, 

perioada de timp în care s-a efectuat medierea să fie considerată ca perioadă 
în care s-a suspendat termenul prevăzut de art. 284, alin. (1) Codul de 
procedură penală, privind introducerea plângerii prealabile. 

9.2. Părţile au convenit ca la mediere să nu fie asistaţi pe timpul 
derulării procedurii de mediere de către avocaţi. 

9.3. Părţile în dispută au dreptul de a apela, pe cheltuiala lor, la 
serviciile de consultanţă ale unor specialişti. 

Prezentul contract se încheie în limba română, în 3 exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 

 
  20.01.2009                                                     20.01.2009 
 
 MEDIATOR,                                            PĂRŢI ÎN DISPUTĂ, 
Vasilescu Ciprian                                            Vişan Mia 
                                                                       Dan Viorel 
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Onorariul a fost achitat cu chitanţa nr. 320/20.01.2009 de către Dan 
Viorel şi chitanţa nr. 321/20.01.2009, de către Vişan Mia. 

Derularea procedurii de mediere: 
La data de 22.01.2009, cele două părţi au fost convocate la sediul 

Cabinetului Individual de Mediere Vasilescu Ciprian situat în Bucureşti,  
str. Naţiunii, nr. 100, sectorul 2, unde li s-a pus în vedere obligaţia de păstrare 
a confidenţialităţii asupra discuţiilor ce se vor purta şi li s-a solicitat, iar părţile 
au acceptat, semnarea unui acord scris în acest sens. 

Numita Vişan Mia a adus la cunoştinţa mediatorului împrejurările 
concrete în care a fost violată la data de 27.12.2008 prezentând, în susţinerea 
afirmaţiilor sale, copia certificatului medico-legal nr. 732/30.12.2008 emis de 
către Serviciul de Medicină Legală Ilfov, din care rezultă că la momentul 
examinării prezenta mai multe echimoze la nivelul feţei şi membrelor 
superioare pentru a căror vindecare sunt necesare 4-5 zile de îngrijiri 
medicale, precum şi faptul că prezenta semnele unui act sexual normal recent, 
iar în urma analizelor efectuate asupra secreţiei vaginale recoltate cu ocazia 
examinării s-a constatat prezenţa urmelor de spermă. 

Totodată, partea vătămată prezintă un număr de şase fotografii despre 
care afirmă că au fost făcute de cea mai bună prietenă a ei în dimineaţa zilei 
de 28.12.2008, ce o ilustrează pe Vişan Mia prezentând ochiul stâng vânăt, 
mai multe echimoze la nivelul mâinilor, o bluză ruptă şi o pereche de pantaloni 
cu fermoarul rupt, haine despre care afirmă că a fost îmbrăcată în seara zilei 
de 27.12.2008. 

De asemenea, numita Vişan Mia mai prezintă mediatorului un bilet 
pentru o excursie în Egipt în valoare de 8.000 lei pe numele acesteia, unde 
afirmă că urma să plece împreună cu mai mulţi colegi de serviciu în perioada 
29.12.2008-04.01.2009, dar nu a mai plecat datorită celor întâmplate. 

Faţă de cele prezentate numita Vişan Mia solicită numitului Dan Viorel 
suma de 30.000 lei, reprezentând pagubele materiale suferite prin neplecarea 
în excursie, tratamentul urmat pentru vindecarea sa, contravaloarea examinării 
medico-legale, precum pentru despăgubirile morale. 

În schimbul primirii acestei sume, partea vătămată precizează că va 
renunţa la depunerea plângerii la organele de urmărire penală împotriva lui 
Dan Viorel pentru ca acesta sa fie cercetat, trimis în judecată şi condamnat 
pentru săvârşirea infracţiunii de viol. 

La rândul său, Dan Viorel prezintă cauzele care l-au determinat să facă 
ce a făcut, respectiv faptul că a consumat alcool, iar din comportamentul 
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numitei Vişan Mia în timpul petrecerii şi ulterior prin acceptarea invitaţiei de a 
veni la el a tras concluzii greşite, crezând că şi aceasta doreşte să întreţină 
relaţii sexuale. La refuzul acesteia s-a enervat, a devenit violent şi a întreţinut 
relaţii sexuale normale, fără a avea consimţământul acesteia. Regretă enorm 
ce a făcut, îşi cere iertare şi este de acord să o despăgubească pe Mia doar cu 
suma de 10.000 lei, deoarece nu are de unde să plătească mai mult, solicitând 
ca aceasta să nu depună plângere la organele de urmărire penală. 

Susţinerile şi cererile părţilor au fost aduse la cunoştinţa mediatorului în 
mod separat de către cele doua părţi în dispută. 

Mediatorul aduce la cunoştinţă numitei Vişan Mia oferta lui Dan Viorel, 
prezentându-i avantajele pe care le-ar avea în cazul acceptării ei, respectiv 
primirea imediată a sumei de bani oferite, câştigarea de timp faţă de urmarea 
unei căi judecătoreşti, stingerea conflictului prin detensionarea relaţiilor 
divergente pe care le are cu partea adversă şi aducându-i aminte că totuşi, în 
trecut, cei doi au avut o relaţie. 

Vişan Mia nu a acceptat oferta iniţială a lui Dan Viorel, solicitând totuşi 
suma de 15.000 lei de la acesta în schimbul nedepunerii plângerii la organul 
de urmărire penală. 

Mediatorul îi prezintă lui Dan Viorel noua ofertă a lui Vişan Mia, precum 
şi avantajele pe care le-ar avea în cazul în care ar accepta-o, respectiv nu va 
suferi o condamnare penală, nu va plăti cheltuielile de judecată şi onorariul 
avocatului pe care ar putea să-l angajeze pentru apărarea sa, ar economisi 
timpul necesar urmării tuturor fazelor de urmărire penală şi judecată. 

În urma prezentării avantajelor, numitul Dan Viorel acceptă să-i 
plătească lui Vişan Mia suma de 15.000 lei. Discuţiile menţionate mai sus au 
avut loc în sesiuni separate, între mediator şi fiecare din părţile aflate în 
dispută. 

În sesiune comună, mediatorul aduce la cunoştinţa celor două părţi 
aflate în dispută rezultatul discuţiilor din sesiunile separate, insistând asupra 
beneficiilor obţinute de către ele prin acceptarea procedurii de mediere. 

În urma acceptării de către Vişan Mia a plăţii sumei de 15.000 lei de la 
Dan Viorel, aceasta afirmă că nu va depune plângere la organul de urmărire 
penală, iar mediatorul întocmeşte acordul de mediere pe care îl prezintă 
părţilor.



 

 214

 

ACORD DE MEDIERE 
din data de 05.02.2009 

 
 

ART. 1. PĂRŢILE: 
1.1. DAN VIOREL, domiciliat în com. Baloteşti, str. Bradului nr. 3, 

judeţul Ilfov, identificat prin C.I. seria IF, nr. 123456, CNP 1801110437451, 

denumită în continuare parte în dispută; 

1.2. VIŞAN MIA, domiciliată în com. Baloteşti, str. Castanilor nr. 21, 

judeţul Ilfov, identificată prin C.I. seria IF, nr. 225643, CNP 2810909253515, 

denumită în continuare parte în dispută. 

 

ART. 2. OBIECTUL ACORDULUI DE MEDIERE: 

Obiectul prezentului acord de mediere constă în soluţionarea pe cale 

amiabilă, cu sprijinul mediatorului, a conflictului dintre părţile în dispută, cu 

privire la fapta de viol comisă la data de 27.12.2008, de către Dan Viorel, 

victimă fiind numita Vişan Mia. 

Înainte de desfăşurarea şedinţelor de mediere cele două părţi au 

renunţat în mod expres la asistenţa unui avocat. 

În urma discuţiilor purtate, în ziua de 05.02.2009, părţile în dispută au 

convenit, de comun acord, să soluţioneze pe cale amiabilă acest conflict. 

 

ART. 3 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Numitul Dan Viorel se obligă ca până la data de 10.02.2009 să-i 

plătească suma de 15.000 lei numitei Vişan Mia sub titlul de despăgubiri 

materiale şi morale suferite de către aceasta în urma incidentului din data 

de 27.12.2008. 

Numita Vişan Mia se obligă ca în schimbul sumei primite să nu depună 

plângere la organele de urmărire penală împotriva lui Dan Viorel pentru ca 

acesta să fie cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol în ziua de 

27.12.2008 asupra lui Vişan Mia. 

 

ART. 4 RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

4.1. Părţile sunt de acord ca în caz de neplată a sumei de 15.000 lei de 

către numitul Dan Viorel până la data de 10.02.2009 faţa de Vişan Mia, 
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obligaţiile asumate conform art. 3 din prezentul acord să fie declarate nule şi 

fără vreun efect faţă de vreuna din părţi. 

 
ART.5. CLAUZE SPECIALE 
5.1. Părţile recunosc prezentul acord de mediere ca fiind exprimarea 

irevocabilă a voinţei lor. 
5.2. Prezentul acord de mediere a fost redactat în limba română, în 3 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare dintre părţi şi semnat conform 
voinţei liber exprimate a acestora, iar unul pentru notariatul unde se va face 
autentificarea prezentului acord. 

 
 
05.02.2009 
 
    PĂRŢI ÎN DISPUTĂ, 
    Dan Viorel _____________ 
    Vişan Mia  _____________ 
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ANEXA 3 
 
 
 

STUDIU DE CAZ PRIVIND MEDIEREA  
UNEI INFRACŢIUNI ÎN MEDIUL INTRAFAMILIAL 

 
 
La data de 21.11.2008, partea vătămtă I.E. a formulat o plângere 

prealabilă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova – Serviciul Cercetări 
Penale împotriva numiţilor L.T., S.C.A. şi S.L. arătând că L.T. şi S.L. locuiesc 
împreună cu ea, iar la data de 15.11.2008, au lovit-o cu pumnii şi picioarele, după 
care i-au sustras mai multe bunuri din locuinţă. Mai precizează partea vătămată că 
la aceeaşi dată şi cu acelaşi prilej, a fost lovită şi de inculpatul S.C.A. 

Ca urmare a cercetărilor efectuate de către ofiţerul desemnat, faţă de cei 

trei învinuiţi s-a dispus iniţial începerea urmăririi penale, pusă apoi în mişcare 

acţiunea penală şi întocmit referat cu propunerea de trimitere în judecată sub 

aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 210 şi 180 alin. (1) 

C. pen. iar ulterior la data de 24.07.2009 prin adresa 3385/P/2009, Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Ploieşti, a înaintat Judecătoriei Ploieşti dosarul cauzei 

împreună cu plângerea prealabilă şi declaraţiile părţii vătămate, certificatul 

medico-legal M.236/16.11.2008, declaraţiile făptuitorilor şi declaraţiile mai multor 

martori care atestă realitatea celor sesizate de către partea vătămată223 

propunându-se trimiterea în judecată a celor trei. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul instanţei sub numărul 10471/281/2009 

iar în termenele de judecată stabilite s-a procedat la audierea părţilor, mai 

puţin a inculpatei S.L. aflată la muncă în străinătate şi a martorilor propuşi, 

C.M. şi NRV. La dosar au fost înaintate fişele de cazier ale inculpaţilor care 

atestă că aceştia nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale, iar inculpatul L.T. a 

depus la rândul său acte vizând natura litigiului care a determinat această 

situaţie de fapt. 

 
Din depoziţiile celor trei inculpaţi coroborate cu cele ale martorilor, 

instanţa de judecată a constatat că partea vătămată a întocmit un testament în 

                                                 
223 Speţă inspirată din dosarul nr. 10471/281/2006 al Judecătoriei Ploieşti – Secţia penală şi sentinţa penală 
225 din 01.02.2007 pronunţată în cauză.  
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favoarea inculpaţilor L.T. şi S.L., autentificat sub numărul 1797/22.09.2008, în 
urma căruia cei doi au locuit cu aceasta o perioadă de trei luni de zile. 

Ulterior, datorită neînţelegerilor dintre partea vătămată şi inculpata S.L., 

generate, în cea mai mare parte de partea vătămată, cei doi inculpaţi au 

hotărât să se mute, cu atât mai mult cu cât părea vătămată la data de 

16.11.2008, în ziua următoare incidentului ce face obiectul prezentei cauze, a 

revocat prin declaraţie autentificată sub numărul 8495 de Biroul Notarial 

Equitas din Ploieşti, respectivul testament. 

Astfel, în ziua de 15.11.2008, numiţii L.T. şi S.L., ajutaţi de către S.C.A., 

fiul numitei S.L., au mers la domiciliul părţii vătămate pentru a-şi lua bunurile 

personale, inclusiv mai multe piese de mobilier şi materiale de construcţie ce 

puteau fi dezansamblate, întrucât, în perioada celor trei luni cît au locuit acolo, 

efectuaseră îmbunătăţiri, amenajări moderne, lucrări de reparaţii şi consolidare 

la imobilul părţii vătămate. 

Toate aceste aspecte au fost relatate de către cei doi martori audiaţi în 

cauză, C.A. şi N.R.V. care au precizat că incidentul, din ziua respectivă, a fost 

generat de către partea vătămată care nu era de acord cu mutarea lui L.T. şi 

S.L., ameninţând că îşi va da foc, ceea ce a şi făcut, în sensul că s-a acoperit 

cu o pătură incendiată care a fost îndepărtată de cei doi martori, astfel că 

aceasta a suferit leziuni minore, nefiind necesară intervenţia medicului. 

Cu toată opoziţia părţii vătămate cei trei inculpaţi au încărcat într-un 

camion şi au deplasat la o adresă necunoscută un număr de 50 de saci de 

ciment, o schelă metalică, două fotolii, un aragaz, un frigider, un şifonier cu 3 uşi, 

un televizor L.G. cu masa aferentă şi două covoare, toate evaluate la 

aproximativ 21.000 lei, la care partea vătămată susţine că a contribuit 

financiar, în cotă parte, cu 4.500 lei. 

 

În această împrejurare de fapt, inculpaţii au susţinut, la rândul lor, că nu 

datorează absolut nimic părţii vătămate deoarece la rândul lor, pe perioada 

când au locuit la aceasta, au contribuit financiar la repararea gardului 

împrejmuitor al imobilului, repararea imobilului, a instalaţiilor electrice şi de gaz 

metan, cumpărarea unei vaci cu lapte, a unui porc şi totodată au cumpărat un 

număr de 120 pui de găină care între timp au crescut şi de a căror produse 

aceasta s-a folosit. 

Faţă de această situaţie de fapt apreciez că în cauză se putea apela la 

procedura medierii, în măsura în care legea ar fi permis la data săvârşirii 
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faptelor, având în vedere că datele din dosarul penal ne conduc la existenţa 

unei puternice legături între părţi, în fapt, partea vătămată nefiind de acord 

iniţial ca cei doi să se mute apoi depunând plângerea în scopul vădit de a 

răzbuna şi de a-şi satisface în fapt pretenţiile materiale. 

 

Temeiul de drept privind posibilitatea medierii 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 192 din 16 mai 2006, art. 67 

medierea se aplică ‚,în cauzele penale care privesc infracţiuni pentru care, 

potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură 

răspunderea penală. Nici persoana vătămată şi nici făptuitorul nu pot fi 

constrânşi să accepte procedura medierii”. 

În cazul de faţă, având în vedere că, în fapt, se reclamă două infracţiuni 

susceptibile de plângere prealabilă, se putea soluţiona litigiul pe calea medierii 

fără ca părţile să mai aştepte aproximativ doi ani pentru ca instanţa să 

pronunţe o hotărâre care nu va soluţiona esenţa problemei şi nu va stinge 

litigiul creat.  

Pe de o parte, partea vătămată aflându-se sub imperiul temerii că L.T. 

şi S.L. i-ar putea cere daune pentru faptul că în cele trei luni au investit bani în 

vederea modernizării şi consolidării casei, precum şi contravaloarea unor 

bunuri şi valori achiziţionate, încearcă prin acţiunea penală introdusă să le 

intimideze şi să le determine să renunţe la pretenţiile legitime la care sunt 

îndreptăţite în fapt. 

Pe de altă parte, L.T. şi S.L., prezumând buna intenţie a părţii vătămate 

care întocmise testament autentic în favoarea acestora, au investit în reparaţii 

ale instalaţiilor, consolidări ale locuinţei, amenajări moderne, repararea 

gardurilor pentru creşterea siguranţei bunurilor din gospodărie, cumpărarea de 

animale şi păsări în gospodărie. Ulterior după intrarea în conflict, prin faptele 

acestora, nu doresc decât să-şi recupereze o parte din sumele de bani, 

reuşind să plece cu o parte din bunurile cumpărate de acestea. 

Astfel, analizând cazul şi probele administrate se poate observa că de 

fapt, după modul şi împrejurările comiterii faptelor reclamate, în cauză sunt 

incidente prevederile art. 10, lit. a) şi art. 11 alin. (1), lit. b) din C. pr. pen, în 

sensul că faptele nu există, iar partea vătămată urmăreşte în fapt satisfacerea 

unui interes material care de fapt s-ar fi putut realiza fie pe cale amiabilă, fie pe 

calea unei acţiuni civile sau, după caz, dacă legislaţia ar fi fost în vigoare la 

data declanşării conflictului, pe calea medierii. 
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Aşa cum se observă, din descrierea efectivă a filmului evenimentelor 

produse, cu precădere din declaraţiile martorilor, coroborate cu datele rezultate 

din depoziţiile părţilor în conflict, persoanele inculpate, de bună-credinţă, vin la 

domiciliul părţii vătămate pentru a-şi ridica o parte din bunurile personale 

achiziţionate pe cheltuiala lor, în scopul de a-şi crea condiţii umane de viaţă 

într-o altă locuinţă, aflându-se în imposibilitatea de a mai locui în imobilul părţii 

vătămate datorită poziţiei ireconciliante a acesteia. 

Pusă în faţa acestui fapt şi neştiind cum să procedeze pentru a-i 

determina să renunţe la intenţiile acestora, partea vătămată încearcă iniţial să-i 

impresioneze prin folosirea păturii incendiate apoi prin crearea unei atmosfere 

negative care determină strângerea vecinilor şi scandal public. 

A doua zi, privată de o parte din confortul creat de L.T. şi S.L. care s-au 

mutat şi au renunţat la orice cale de reconciliere, profitând de o parte din 

leziunile minore create de intervenţia inculpatului S.C.A. care a împiedicat-o, 

uzând de forţa fizică, să se autoincendieze, se deplasează la Serviciul Medico-

Legal Ilfov. 

Cu această ocazie, în urma examinării părţii vătămate de către medicul 

legist, s-au constatat echimoze şi escoriaţi la nivelul antebraţelor, abdomenului 

şi gambelor care necesitau pentru vindecare 2-3 zile îngrijiri medicale, leziuni 

care coroborate cu plângerea prealabilă depusă ar putea conduce la concluzia 

unei agresiuni, faptă reţinută de ofiţerul anchetator fără a ţine cont de factorii 

conjuncturali care au generat producerea leziunilor constatate. 

Numita I.E. a stăruit, în acuzaţiile acesteia, pentru tragerea la 

răspundere penală a inculpatului S.C.A., datorită faptului că, în plan subiectiv, 

îl consideră responsabil pentru poziţia mamei acestuia, S.L. care refuză 

categoric să mai locuiască la domicliul său. 

Pe de altă parte aceasta apreciază că, în măsura în care S.C.A., nu s-ar fi 

implicat în ajutarea celor doi pentru a transporta bunurile proprii, i-ar fi 

determinat să nu se mai mute la o altă adresă. Într-o altă raţiune, inculparea 

fiului numitei S.L. într-o cauză penală constituie obiect de şantaj în acţiunea de 

judecată prin care L.T. şi S.L. ar emite pretenţii civile în desdăunare pentru 

investiţiile realizate la domiciliul acesteia. 

Cu privire la invocarea prevederilor art. 210 din Codul penal, precum şi 

cu privire la acţiunea penală declanşată pentru tragerea la răspundere penală 

a celor doi inculpaţi, consider că acestea sunt lipsite de just temei datorită 

faptului că aşa-zisul „furt” se petrece „la vedere” şi în prezenţa unor martori 
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oculari care consideră acţiunea acestora îndreptăţită şi refuză a interveni 

pentru a împiedica luarea bunurilor care în fapt aparţin „făptuitorilor”. 

Apreciem că atât în faza cercetării efectuate de către poliţistul 
desemnat în caz, pe timpul desfăşurării actelor de urmărire penală de către 
procuror, mai înainte de sesizarea instanţei de judecată, printr-o interpretare 
corectă a situaţiei de fapt şi a probelor administrate se putea alege soluţia de 
neurmărire a celor trei şi, în cazul unei poziţii rigide a părţii vătămate 
îndrumarea acesteia către o instanţă civilă. 

Într-o altă interpretare a celor petrecute la domiciliul numitei I.E. la data 
de 15.11.2008, s-ar fi putut aprecia că, în cauză ar fi întrunite elementele 
constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prevăzută şi pedepsită de art. 211 Cod 
penal („furtul săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări, ori prin 
punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra, precum 
şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea 
bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul 
să-şi asigure scăparea”). 

De asemenea ţinând cont şi de împrejurările că fapta s-a comis „de 
două sau mai multe persoane împreună” şi „într-o locuinţă sau în 
dependinţe ale acesteia” s-ar putea aprecia, de asemenea, că ne-am putea 
afla în cazurile formelor agravante ale infracţiunii de tâlhărie prevăzute şi 
pedepsite de art. 211, alin. (2¹), lit. a şi c din C. pen., fapt inadmisibil în 
împrejurările de fapt expuse mai sus. 

În urma unei evaluări corecte a cazului şi împrejurărilor care au 
determinat producerea litigiului, între partea vătămată I.E. şi inculpaţii din 
dosarul penal L.T.şi S.L., împreună cu S.C.A., inculpat la rândul său datorită 
unor factori conjuncturali negativi, putem concluziona că instanţa de judecată 
învestită cu judecarea ar fi putut aprecia, încă din faza incipientă a procesului, 
inexistenţa faptelor reclamate, îndrumând părţile către rezolvarea litigiului de 
natură civilă pe cale amiabilă, fie pe cale judecătorească sau în condiţiile 
apariţiei Legii nr. 192/2006 pe calea medierii într-un cabinet specializat şi 
autorizat în acest sens. 

Medierea ar reprezenta o soluţie viabilă, chiar în condiţiile pronunţării la 
data de 01.02.2010 a sentinţei penale 225 prin care Judecătoria Ploieşti a 
dispus achitarea celor trei inculpaţi, în măsura în care părţile în acest litigiu ar fi 
înţeles să apeleze la serviciile unui mediator autorizat.  

Pe această cale apreciem că, în măsura în care părţile doresc o 
rezolvare convenabilă, rapidă, fără prea multă publicitate şi cu un minim de 
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cheltuieli, s-ar putea înţelege, prin mijlocirea directă a mediatorului, în privinţa 
partajării bunurilor şi investiţiilor care fac obiectul disputelor, fără a mai fi 
nevoie de evaluări, expertize sau chiar de intervenţia unui executor 
judecătoresc pentru executarea hotărârii. 

Prin această modalitate, partea vătămată ar lua la cunoştinţă că 
indiferent de numărul plângerilor penale depuse nu-şi poate rezolva litigiul cu 
cele două persoane care în fapt au fost de bună-credinţă din primele momente 
ale convieţuirii în aceeaşi locuinţă şi numai calea dialogului şi înţelegerii poate 
rezolva problema divergentă. 

Pe de altă parte, în mod similar, mediatorul poate proceda şi cu 
celelalte părţi în litigiu care trebuiesc convinse că atitudinea numitei I.E. poate 
fi pusă pe seama vârstei înaintate şi faptului că a locuit o perioadă mare de 
timp singură, neavând experienţa necesară unei socializări corespunzătoare, 
sens în care poate fi amintit şi episodul în care a încercat să se autoincendieze 
ca semn de protest pentru că nu a reuşit să găsească argumentele necesare 
pentru a-i determina să renunţe a se muta. 

În concluzie se poate aprecia că traumele create de cercetarea 
judiciară a cauzei în perioada celor doi ani puteau fi evitate prin instituţia 
medierii, care apreciez că este calea sigură şi eficientă pentru a determina 
înţelegerea între părţi şi care exclude intervenţia brutală a instituţiilor sistemului 
judiciar care în acest caz nu au făcut altceva decât să creeze nemulţumiri de o 
parte şi de cealaltă a părţilor în litigiu. 
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ANEXA 4 
 
 
 

MODEL DE MONOLOG LA DESCHIDEREA 
SESIUNII DE MEDIERE224 

 
 

„M-am întâlnit cu fiecare dintre voi separat şi apreciez faptul că ambii 

aţi căzut de acord să veniţi la această întâlnire în scopul de a examina 

posibilităţile de a soluţiona cât de mult posibil situaţia apărută”. 

Programul de mediere este un program implementat de o organizaţie 

neguvernamentală. Cu toate ca lucrăm în cooperare cu instanţele şi alte 

organe de drept şi între noi exista încredere şi respect reciproc, noi nu suntem 

parte a sistemului de justiţie penală.  

Scopul nostru este de a ajuta victimele şi făptuitorii să discute unul cu 

altul şi să încerce să soluţioneze cât mai echitabil conflictul care a apărut între 

ei. Sunt un mediator instruit. Rolul meu, până acum, a fost să mă întâlnesc 

separat cu fiecare dintre voi pentru a pregăti această întâlnire. 

Rolul meu acum, pe parcursul acestei întâlniri, este să fiu un facilitator 

sau mediator. Eu nu sunt judecător sau arbitru care decide pentru voi ce ar 

trebui să faceţi. Funcţia mea este să facilitez această întâlnire în aşa fel încât 

fiecare dintre voi să aveţi oportunitatea să exprimaţi lucrurile care trebuie 

exprimate şi să ascultaţi lucrurile pe care trebuie să le ascultaţi pentru a 

rezolva situaţia apărută. 

Sunt aici pentru a va ajuta să ajungeţi la o înţelegere care vă aparţine. 

Dacă voi nu veţi ajunge la o înţelegere, s-ar putea reveni la situaţia care a 

existat înainte de aceasta, dar din perspectiva mea ar fi cel mai bine dacă noi 

am putea să rezolvăm toate lucrurile aici. 

Pentru a avea o întâlnire constructivă, noi tot timpul rugăm părţile 

prezente să cadă de acord şi să respecte câteva reguli de baza. Aş avea 

nevoie de acest acord înainte de a merge mai departe. Iată care sunt regulile: 

1. Nu întrerupeţi altă persoană în timp ce aceasta vorbeşte. 

2. Permiteţi-mi mie să moderez această întâlnire. 

                                                 
224 Preluat din Lorraine Stutzman Amstutz and Howard Zehr – Victim Offender Conferencing în 
Pennsylvania’s Juvenile Justice System, 1998. 
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3. Ascultaţi-vă unul pe altul şi fiţi binevoitori să rezumaţi ceea ce a spus 
cealaltă parte atunci când am să vă rog. 

4. Spuneţi adevărul. 
5. Nu folosiţi cuvinte murdare. 
Sunteţi de acord să respectaţi aceste reguli? Ar fi şi alte reguli pe care 

aţi dori să le adăugaţi la lista propusa de mine? 
Bine. Sunteţi gata să începem acum?  
După cum am menţionat în întâlnirile noaste individuale, unul din voi va 

începe prin aceea că va descrie ce s-a întâmplat şi care a fost partea lui/ei în 
incident. După aceea, cealaltă persoană poate să pună întrebări şi apoi să 
descrie ce experienţe a avut ea pe parcursul incidentului. Atunci când 
terminăm cu relatările despre ceea ce s-a întâmplat şi cum v-aţi simţit, vom 
vorbi despre ceea ce se poate face acum pentru ca totul sa devină corect şi 
echitabil şi pentru a repara pagubele. Atunci când ajungem la un acord, noi îl 
vom înregistra în scris. În final, vom examina unele momente ce ţin de viitor. 

Aveţi întrebări în ceea ce priveşte procedura? 
Cine ar dori să înceapă?“ 
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ANEXA 5  
 
 
 

CHESTIONAR DE OPINIE 
 
 
În perioada 15.07-30.08.2011, Şcoala doctorală a Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” organizează o investigaţie sociologică, având tema 
„Medierea unor conflicte de natură penală, alternativă pentru 
modernizarea sistemului judiciar”, utilizând tehnica chestionarului pe un 
eşantion reprezentativ de populaţie. 

Dumneavoastră aţi fost ales aleatoriu şi faceţi parte din eşantionul 
desemnat pentru investigaţia sociologică.  

Vă rugăm să răspundeţi sincer la toate întrebările din acest chestionar. 
La întrebările închise (cele cu variante de răspuns) alegeţi varianta ce 
corespunde cel mai bine opiniei dumneavoastră (încercuiţi cifra din dreptul 
variantei alese) iar la întrebările deschise (nu are răspunsuri prestabilite) 
scrieţi pe scurt părerea pe care o aveţi despre problema în discuţie. 

Datele culese se prelucrează statistic şi se folosesc la implementarea 
metodei medierii în domeniul penal, respectiv în cazul infracţiunilor susceptibile 
de plângere prealabilă sau pentru care legea permite procedura medierii. 

 
Chestionarul nu se semnează. 
 
 
 
Vă mulţumim pentru colaborare! 
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Astăzi auzim din ce în ce mai frecvent despre de medierea unor 
activităţi, situaţii sau conflicte. Medierea mai poartă denumirea de 
negociere asistată, în care o a treia parte, neutră, imparţială şi acceptată 
de către părţi – mediatorul – ajută părţile, în cadrul unor întâlniri directe, 
să ajungă la o soluţie comună, acceptată în beneficiul reciproc. 

 
 
Dumneavoastră vă este familiar/cunoscut termenul de mediere? 
 
 

a. DA  
 
b. NU  

 
Q1. În ce măsură consideraţi că existenţa „instituţiei mediatorului” 

este cunoscută de către populaţie? 
a. în foarte mare măsură; 
b. în mare măsură; 
c. în oarecare măsură; 
d. în mică măsură; 
e. în foarte mică măsură. 

 
Q2. În ce măsură consideraţi că alţii cunosc faptul că medierea 

poate fi folosită pentru soluţionarea conflictelor de natură penală? 
a. în foarte mare măsură; 
b. în mare măsură; 
c. în oarecare măsură; 
d. în mică măsură; 
e. în foarte mică măsură. 

 
Q3. În ce măsură consideraţi că medierea este un subiect de 

actualitate în România? 
a. în foarte mare măsură; 
b. în mare măsură; 
c. în oarecare măsură; 
d. în mică măsură; 
e. în foarte mică măsură. 

puteţi trece la completarea chestionarului  

aplicarea chestionarului încetează  
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Q4. În ce măsură medierea, ca alternativă de soluţionare a unor 
conflicte de natură penală, este cunoscută de funcţionarii abilitaţi prin 
lege pentru înfăptuirea justiţiei? 

a. în foarte mare măsură; 
b. în mare măsură; 
c. în oarecare măsură; 
d. în mică măsură; 
e. în foarte mică măsură. 

 
Q5. În ce măsură este cunoscută existenţa cabinetelor de mediere 

şi mediatorilor autorizaţi de către funcţionarii abilitaţi prin lege pentru 
înfăptuirea justiţiei,? 

a. în foarte mare măsură; 
b. în mare măsură; 
c. în oarecare măsură; 
d. în mică măsură; 
e. în foarte mică măsură. 

 
Q6. Cine ar trebui să facă cunoscută „instituţia mediatorului” în 

rândul populaţiei? 
a. mass-media (presa scrisă, radio public, televiziunea publică, 

televiziunea privată); 
b. instituţiile statului cu atribuţii judiciare (poliţie, parchet, instanţa de 

judecată); 
c. organizaţii ale societăţii civile ce au ca misiune principală 

apărarea drepturilor omului;  
d. alţii/alte şi anume................................................... 

 
Q7. Cine ar trebui să promoveze constant sau să susţină în 

societate metoda medierii? 
a. mass-media (presa scrisă, radio public, televiziunea publică, 

televiziunea privată); 
b. instituţiile statului cu atribuţii judiciare (poliţie, parchet, instanţa de 

judecată); 
c. organizaţii ale societăţii civile ce au ca misiune principală 

apărarea drepturilor omului;  
d. alţii/alte şi anume.............................................. 
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Q8. În ce măsură consideraţi că este necesară formarea unor 
specialişti din sistemul judiciar pentru ca o parte a dosarelor penale să 
fie îndrumate către mediere? 

a. în foarte mare măsură;  
b. în mare măsură; 
c. în mică măsură; 

ă măsură. 
 

Q9. Cine ar trebui să formeze specialiştii? 
a. instituţiile abilitate cu înfăptuirea justiţiei (poliţia, parchetul, 

instanţele judecătoreşti, CSM-ul); 
b. organizaţii ale societăţii civile; 
c. instituţii de învăţământ superior acreditate; 
d. furnizorii de formare profesională autorizaţi; 

. altcineva şi anume.................................................. 
 

Q10. Care sunt formele de pregătire pe care le consideraţi cele mai 
eficiente pentru formarea specialiştilor din sistemul judiciar?  

a. cursuri de scurtă durată; 
b. cursuri de durată medie; 
c. cursuri de lungă durată; 
d. învăţământ la distanţă; 
e. alte forme şi anume................................................ 

 

Q11. Cine ar trebui să-i formeze profesional pe mediatori? 
a. instituţiile abilitate cu înfăptuirea justiţiei (poliţia, parchetul, 

instanţele judecătoreşti, CSM-ul); 
b. organizaţii ale societăţii civile; 
c. instituţii de învăţământ superior acreditate; 
d. furnizorii de formare profesională autorizaţi; 
e. altcineva şi anume ……………………………… 

 

Q12. Prin ce forme de pregătire ar trebui să se facă specializarea 
mediatorilor în soluţionarea conflictelor de natură penală? 

a. cursuri de scurtă durată; 
b. cursuri de durată medie; 
c. cursuri de lungă durată; 
d. învăţământ la distanţă. 

treceţi la întrebarea Q9 

treceţi la întrebarea Q11 
d. în foarte mic

e
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Q13. În ce măsură apreciaţi că metoda medierii este mai eficace 
decât celelalte metode folosite de organele judiciare în soluţionarea 
conflictelor de natură penală? 

a. în foarte mare măsură; 
b. în mare măsură; 
c. în mică măsură; 
d. în foarte mică măsură. 

 
Q14. Apreciaţi că implementarea metodei medierii în domeniul penal 

va contribui la eficientizarea şi modernizarea sistemului judiciar românesc? 
a. DA, în foarte mare măsură; 
b. DA, în mare măsură; 
c. nu va contribui cu modificări substanţiale; 
d. nu va schimba cu nimic situaţia. 

 
Q15. Aţi propus cuiva să apeleze la mediator pentru soluţionarea 

conflictului cu o altă persoană? 
a. Da 
b. Nu 

 
Q16. Cine ar trebui să spună persoanelor implicate într-un conflict 

de natură penală că pot apela la metoda medierii pentru a-şi rezolva 
problemele? 

a. poliţistul care a primit sesizarea; 
b. procurorul desemnat cu soluţionarea dosarului; 
c. judecătorul investit cu judecarea dosarului; 
d. altcineva şi anume................................................... 

 
Q17. În ce etapă a derulării soluţionării conflictului consideraţi 

dumneavoastră că metoda medierii este mai eficace? 
a. în etapa imediată a comiterii infracţiunii până la sesizarea 

organelor judiciare;  
b. în etapa întocmirii actelor premergătoare urmăririi penale; 
c. în faza urmăririi penale; 
d. în faza de judecată; 
e. altă situaţie şi anume......................................... 
f. nu ştiu/nu răspund. 
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Q18. Credeţi că metoda medierii va constitui o alternativă viabilă 
pentru soluţionarea conflictelor de natură penală?  

a. în mod sigur, DA; 
b. destul de probabil, va constitui o alternativă viabilă; 
c. puţin probabil că va funcţiona; 
d. nu va fi o alternativă viabilă; 
e. nu ştiu/nu răspund. 

 
Q19. În ce cauze penale apreciaţi că metoda medierii este mai 

eficace decât alte metode? Puteţi alege mai multe variante. 
a. în domeniul infracţiunilor contra integrităţii persoanei; 
b. în domeniul infracţiunilor contra libertăţii persoanei; 
c. în domeniul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală; 
d. în domeniul infracţiunilor contra proprietăţii; 
e. alte situaţii şi anume.................................................. 

 
Q19.1. Motivaţi pe scurt opţiunea/opţiunile dumneavoastră? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
 

Q20. Cât de utilă apreciaţi că este medierea, în rezolvarea 
conflictelor din penitenciare? 

a. foarte utilă; 
b. utilă; 
c.  destul de inutilă; 
d. total inutilă; 
e. nu pot aprecia; 
f.  nu ştiu/nu răspund. 



Nicolae ZECHERU 
 

 230

Q21. Aveţi de formulat propuneri pentru optimizarea folosirii 
metodei medierii în soluţionarea conflictelor de natură penală? 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

Date socio-demografice 
 
Q22. Profesia:________________________ 
 
Q23. Vârsta _______ 
 
Q24. Studii 

a. aprofundate 
b. postuniversitare 
c. universitare 
d. postliceale 
e. liceale 

 
Q25. Vechimea în profesie 

a. sub 1 an 
b. 2-5 ani 
c. 6-10 ani 
d. peste 10 ani 
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