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Decretul Regal nr. 980 din 13 decembrie 2013 prin care se stabilesc anumite
aspecte ale Legii nr. 5 din 6 iulie 2012, cu privire la medierea în materie civilă
şi comercială.
PREAMBUL
I

Legea nr. 5 din 6 iulie 2012, privind medierea în conflictele civile şi
comerciale, a stabilit un regim general al acestei instituţii în Spania, în vederea
dezvoltãrii acesteia ca instrument complementar cu care opereazã Administraţia
Justiţiei.
Legea configureazã un model care reprezintă în figura mediatorului una din
piesele sale esenţiale, în calitate de responsabil cu derularea unei proceduri care are
drept scop facilitarea consensului în situaţiile de conflict. Pentru aceasta, Legea
medierii în conflictele civile şi comerciale mizeazã în mod absolut pe calitatea
actului de mediere, lucru care face necesarã impunerea anumitor cerinţe
mediatorului. De asemenea, legea a dorit sã lase o marjã de intervenţie Guvernului
în vederea creşterii nivelului de siguranţã juridicã şi de încredere a cetãţenilor şi
care îi permite sã-şi axeze conţinutul pe patru aspecte esenţiale: pe de o parte, la
dispoziţia a opta finalã a acestuia, în ceea ce priveşte formarea mediatorului,
înscrierea acestuia într-un Registru aflat în subordinea Ministerului Justiţiei şi
asigurarea rãspunderii acestuia. Iar pe de altã parte, dispoziţia finalã a şaptea, pentru
promovarea unei proceduri simplificate de mediere cu ajutorul mijloacelor
electronice.
II
Formarea mediatorului constituie o cerinţã fundamentalã pentru acesta, fiind
în strânsã legãturã cu eficienţa cu care îşi va desfãşura activitatea şi care, dincolo
de cele prevãzute de Lege, este stipulatã de Directiva 2008/52/CE cu privire la
anumite aspecte ale medierii în conflictele civile şi comerciale. Norma europeanã
amintitã stabileşte obligaţia Statelor membre de a susţine „formarea iniţialã şi
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continuã a mediatorilor pentru a garanta îndeplinirea actului de mediere într-o
manierã cât mai eficientã, imparţialã şi competentã”.
Prezentul decret regal pleacã de la o concepţie deschisã privind formarea, în
concordanţã cu principiile de liberã prestare a serviciilor şi liberã concurenţã care
guverneazã activitatea mediatorilor. Pentru aceasta, nu se stabilesc cerinţe stricte
sau închise referitoare la configurarea formãrii, care în general trebuie sã se refere
la licenţierea mediatorului, la experienţa sa profesionalã şi la cadrul în care acesta
îşi presteazã serviciile. De acestea va depinde formarea pe care trebuie sã o
primeascã un mediator pentru a putea beneficia de pregãtirea corespunzãtoare.
Cu toate acestea, în cadrul acestei concepţii deschise în ceea ce priveşte
formarea, se impune necesitatea stabilirii unor reguli de bazã care sã pãstreze
obiectivul acesteia legat de învestirea profesioniştilor din domeniu cu calificarea
corespunzãtoare pentru a practica activitatea de mediere. O primã prevedere se
referã la conţinutul general al acesteia. Cea de-a doua se referã la distribuirea
acestei pregãtiri cu caracter teoretic şi practic, pentru evidenţierea importanţei pe
care activitãţile practice o au ca parte necesarã a formãrii mediatorului, care va
necesita nu doar dobândirea unui bagaj de cunoştinţe, ci şi deprinderea modului în
care acestea pot fi puse în aplicare. Cea de-a treia se referã la durata minimã a
formãrii. Iar cea de-a patra condiție se referă la necesitatea unei pregãtiri continue
pe care mediatorul trebuie sã şi-o asigure.
În orice caz, în baza condiţiilor pentru abilitarea în vederea aprobãrii sale,
prevãzutã de Legea nr. 5 din 6 iulie 2012, prezentul decret regal se limiteazã la
reglementarea cerinţelor minime ale acestei formãri, fãrã a stabili însã în mod
absolut care este cea pe care trebuie sã o urmeze fiecare mediator.
III
Publicitatea mediatorilor se realizeazã prin înfiinţarea unui Registru al
Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere în subordinea Ministerului Justiţiei.
Posibilitatea înfiinţãrii acestui registru este prevãzutã de dispoziţia finalã a opta a
Legii, privind medierea în conflictele civile şi comerciale şi aşa cum este indicat în
denumirea acestuia, nu cuprinde doar mediatorii, ci şi instituţiile de mediere.
Menirea acestui registru constã în facilitarea publicitãţii şi a transparenţei
medierii, iar prin intermediul acestuia se difuzeazã cãtre publicul larg datele
relevante care se referã la activitatea mediatorilor profesionişti şi a instituţiilor de
mediere. Pentru a-şi atinge acest obiectiv, Registrul Mediatorilor şi Instituţiilor de
Mediere va fi conceput ca o bazã de date informatizatã care poate fi accesatã
gratuit de pe pagina web a Ministerului Justiţiei.
Pentru a-şi îndeplini menirea, registrul va fi structurat în trei secţiuni: prima
va fi prevãzutã pentru înscrierea mediatorilor, a doua cea în care se vor înscrie
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mediatorii în insolvenţã, reglementaţi la titlul X al Legii nr. 22 din 9 iulie 2003,
privind Insolvenţa (care a adãugat şi Legea nr. 14 din 27 septembrie 2013, de
sprijinire a întreprinzãtorilor şi internalizarea acestora), iar a treia este destinatã
instituţiilor de mediere.
Cu excepţia mediatorilor în insolvenţã, înregistrarea în registru nu este
obligatorie şi are un caracter voluntar pentru mediatorii şi instituţiile de mediere.
Cu toate acestea, reglementarea Registrului Mediatiorilor şi Instituţiilor de Mediere
face ca acesta sã devinã o piesã importantã în creşterea siguranţei juridice din acest
domeniu, în mãsura în care înregistrarea în acesta va putea permite acreditarea
condiţiei de mediator, care, în cadrul unui act iniţial al unei medieri va putea fi
verificatã atât de cãtre notarul înaintea cãruia se autentificã acordul de mediere, cât
şi de judecãtorul care procedeazã la omologarea judiciarã a acestor acorduri. În
aceastã privinţã, trebuie de asemenea reamintitã importanţa acestei acreditãri în
vederea îndeplinirii dispoziţiilor Directivei 2008/52/CE care impune Statelor
membre obligaţia de a garanta cã normele lor cu privire la termenele de valabilitate
şi prescriere nu constituie un obstacol pentru pãrţile care doresc să apeleze la
instanță sau la arbitraj în cazul în care încercarea de mediere se soldeazã cu un
eşec şi în legãturã cu chestiunile cum ar fi necesitatea ca principiul
confidenţialitãţii sã-şi producã efectele în cazul unui posibil proces ulterior între
pãrţile care au recurs în prealabil la mediere.
Dupã cum s-a arãtat, în ciuda caracterului voluntar al înregistrãrii în
Registrul Mediatorilor, aliniatul 1 al articolului 233 din Legea Insolvenţei
stabileşte necesitatea ca Registrul Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere din
subordinea Ministerului Justiţiei sã fie cel care furnizeazã portalului „Monitorului
Oficial” datele necesare menite sã faciliteze Notarilor şi Registrelor Publice
numirea de mediatori în insolvenţă. Tocmai din acest motiv existenţa şi
reglementarea funcţionãrii acestui registru ca şi etapã prealabilã în numirea
mediatorilor în insolvenţã devine esenţialã.
IV
Capitolul IV al prezentului decret regal este dedicat reglementãrii obligaţiei
de asigurare impusã de lege mediatorilor şi care se va concretiza sub forma unui
contract de asigurare de rãspundere civilã sau printr-o garanţie echivalentã cu
scopul acoperirii daunelor şi prejudiciilor care pot decurge din exercitarea
profesiei.
În paralel, se introduce obligaţia de încheiere a unei asigurãri de rãspundere
pentru instituţiile de mediere la care face referire articolul 14 din Legea nr. 5 din 6
iulie 2012 şi care va putea decurge fie din desemnarea mediatorului, fie din
nerespectarea obligaţiilor care îi revin.
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În final, se stabileşte cã instituţia de mediere va trebui sã-şi asume în solidar
cu mediatorul rãspunderea care decurge din acţiunile acestuia, pentru a garanta în
mod efectiv îndeplinirea dispoziţieii prevãzutã de legea conform cãreia partea
vãtãmatã poate deschide o acţiune împotriva mediatorului şi a instituţiei de
mediere în cauzã, indiferent de mãsurile de rambursare care sunt prevãzute
împreunã cu aceasta, îndreptate împotriva mediatorilor.
V
Ultimul capitol al acestei normative are drept scop stabilirea liniilor de bazã
privind procedura simplificatã de mediere cu ajutorul mijloacelor electronice. În
cadrul principiului de flexibilitate care este caracteristic medierii, se evidenţiazã
posibilitatea de a derula procedura prin intermediul mijloacelor electronice,
prevãzutã la articolul 24 al Legii. Aliniatul 2 al articolului amintit se referã la
cazurile în care solicitãrile de platã a sumelor care nu depãşesc 600 euro, pentru
care se stabileşte folosirea preferenţialã a mijloacelor electronice, cu condiţia sã nu
existe impedimente pentru vreuna dintre pãrţi, iar acestea sã opteze pentru aceste
sisteme de desfãşurare a actului de mediere. Iar dispoziţia finalã a şaptea a legii
abiliteazã Guvernul, la iniţiativa Ministerului Justiţiei, pentru a promova
soluţionarea conflictelor privind solicitãrile de platã a sumelor datorate şi în cele în
care pretenţiile nu se referã la cauze care necesitã dezbateri de drept, prin
intermediul unei proceduri simplificate cu ajutorul mijlocelor electronice.
Prezentul decret regal se axeazã pe o stabilire minimã a aspectelor care sã
asigure cã aceastã procedurã simplificatã de mediere prin mijloace electronice se
desfãşoarã cu garanţiile necesare. În acest fel, nu se procedeazã la o reglementarã
detaliatã sau închisã a procedurii simplificate de mediere, considerând cã este mai
potrivit, pe de o parte, sã se aplice dispoziţiile regimului general al Legii nr. 5 din 6
iulie 2012 şi pe de altã parte, sã se stabileascã nişte norme de bazã privind
particularitãţile acesteia, determinate de specificitatea obiectului sãu, de durata
acesteia şi de utilizarea mijloacelor electronice.
Procedura simplificatã de mediere cu ajutorul mijloacelor electronice este în
conformitate cu caracterul flexibil şi autonom al instituţiei şi permite trecerea de la
o negociere în persoanã la cea electronicã şi invers, în conformitate cu necesitãţile
pãrţilor. În aceeaşi mãsurã, existã posibilitatea de a derula procese mixte, în cadrul
cãrora o parte din acţiuni se desfãşoarã în persoanã, iar o parte în mod electronic.
Aceastã procedurã este conformã, de asemenea, cu una din caracteristicile cheie ale
medierii, şi anume agilitatea. Astfel, durata acesteia nu va depaşi o lunã şi se va
iniţia în cel mai scurt timp cu putinţã – în termenul maxim de douã zile de la data
primirii cererii.
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Necesitatea de a asigura securitatea juridicã şi tehnologicã amintitã este
prevãzutã de dispoziţiile prezentului decret regal pentru ca incidentele sau
probleme tehnice sã nu prejudicieze pãrţile şi nici continuitatea procedurilor,
precum şi cele care fac referire la direcţia care trebuie adoptatã în cazul în care una
din pãrţi necesitã accesul la comunicare.
În baza celor de mai sus, la propunerea Ministrului Justiţiei, dupã
consultarea în Consiliul de Stat şi cu deliberarea prealabilã a Consiliului
Miniştrilor reuniţi la data de 13 decembrie 2013,
DISPUN:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Articolul 1. Obiectivul
Obiectivul prezentului decret regal constã în elaborarea normelor de aplicare
a dispoziţiilor Legii nr. 5 din 6 iulie 2012, privind medierea în materie civilă şi
comercială în legãturã cu formarea şi respectarea obligaţiei de încheiere a
asigurãrii de rãspundere civilã a mediatorilor, precum şi publicitatea mediatorilor şi
a instituţiilor de mediere şi procedura simplificatã de mediere cu ajutorul
mijloacelor electronice.
Articolul 2. Domeniul de aplicare
Normele prezentului decret regal sunt aplicabile mediatorilor şi instituţiilor
de mediere care îşi desfãşoarã activitatea profesionalã în conformitate cu
dispoziţiile Legii privind medierea în materie civilă şi comercială.

CAPITOLUL II
Formarea mediatorilor
Articolul 3. Necesitatea formãrii mediatorilor
1. Mediatorul va trebui sã dispunã de formarea specificã pentru a putea
exercita profesia de mediator.
2. Formarea mediatorului se va putea dobândi prin participarea la unul sau
mai multe cursuri şi va trebui sã-i permitã cunoaşterea şi stãpânirea
tehnicilor de mediere şi de derulare a procedurilor în conformitate cu
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principiile şi garanţiile stabilite de lege, în special în ceea ce priveşte
cauzele care nu pot fi supuse medierii, cu respectarea drepturilor şi ale
aşteptãrilor legitime ale terţilor, precum şi cu rãspunderea mediatorului.
Articolul 4. Conţinutul formãrii mediatorului
1. În urma formãrii specifice, mediatorii vor dobândi cunoştinţe şi abilitãţi
suficiente pentru exercitarea profesiei de mediator, cuprinzând cel puţin
în legãturã cu cadrul specializat în care îşi vor presta serviciile, cadrul
juridic, aspectele psihologice, de eticã a medierii, a proceselor şi
tehnicilor de comunicare, negociere şi soluţionare a conflictelor.
2. Formarea specificã în mediere se va desfãşura atât la nivel teoretic cât şi
practic, pentru partea practicã alocându-se 35 la sutã din durata minimã
prevãzutã de prezentul decret regal pentru formarea mediatorului. Partea
practicã va include exerciţii şi simulãri de cazuri şi de preferinţã,
participarea asistatã la medieri reale.
Articolul 5. Durata formãrii în materie de mediere
1. Durata minimã a formãrii specifice a mediatorului va fi de 100 de ore de
cursuri efective.
2. Va fi valabilã formarea dobânditã în cadrul unor instituţii strãine cu
condiţia ca acestea sã fie corespunzãtor acreditate în ţãrile respective şi
dacã este cazul, aceasta va fi luatã în calcul la completarea duratei
minime impuse.
Articolul 6. Formarea continuã a mediatorilor
Mediatorii vor trebui sã desfãşoare una sau mai multe activitãţi de formare
continuã în materie de mediere, cu caracter eminamente practic, cu o periodicitate
de cel puţin cinci ani, care va însuma o duratã minimã de 20 de ore.
Efectuarea unor cursuri de specializare în domenii specifice medierii va
permite îndeplinirea cerinţei privind obligaţia de formare continuã a mediatorului.
Articolul 7. Centrele de formare
1. Formarea specificã a mediatorilor, inclusiv formarea continuã a acestora,
va trebui sã se efectueze prin intermediul unor centre sau entitãţi de
formare, atât publice cât şi private, care sã fie corespunzãtor şi legal
acreditate pentru desfãşurarea acestor activitãţi sau care sã dispunã de
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autorizarea corespunzãtoare din partea Administraţiei publice competentã
în aceastã materie.
2. Centrele în cadrul cãrora se efectueazã formarea specificã pentru
exercitarea profesiei de mediator vor dispune de un corp profesoral cu
specializarea necesarã în aceastã materie şi care va trebui sã
îndeplinească cel puțin cerințele unui titlu oficial universitar sau de
formare profesionalã de nivel superior. De asemenea, profesorii care
predau în cadrul pregãtirii practice trebuie sã îndeplineascã condiţiile
prevãzute de prezentul decret regal pentru înscrierea în Registrul
Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere.
3. Centrele vor transmite Ministerului Justiţiei, prin intermediul sediului lor
electronic, programele de formare în mediere, cu indicarea conţinutului, a
metodologiei şi evaluãrii formãrii pe care o vor efectua, precum şi
profilul profesioniştilor cãreia aceasta se adreseazã în conformitate cu
studiile absolvite şi experienţa, împreunã cu modelul de certificat
electronic de formare pe care îl vor înmâna studenţilor lor.
4. Centrele de formare vor putea organiza activitãţi de formare continuã,
îndeosebi cu caracter practic, adresate mediatorilor care au deja formarea
iniţialã pentru exercitarea profesiei de mediator.
CAPITOLUL III
Registrul Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere
Secţiunea 1. Organizare
Articolul 8. Înfiinţarea şi obiectul Registrului Mediatorilor şi Instituţiilor
de Mediere
Se înfiinţeazã Registrul Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere, care are
drept scop facilitarea accesului cetãţenilor la acest mijloc de soluţionare a
conflictelor prin intermediul publicitãţii mediatorilor profesionişti şi a instituţiilor
de mediere.
Articolul 9. Natura şi regimul juridic al Registrului Mediatorilor şi
Instituţiilor de Mediere
1. Registrul Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere va avea un caracter
public şi informativ şi se va constitui sub forma unei baze de date
informatizate care va putea fi accesatã prin intermediul paginii web a
Ministerului Justiţiei.
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2. Pe lângã normele prevãzute de acest decret regal, Registrul se va supune
şi normelor care reglementeazã accesul electronic al cetãţenilor la
serviciile publice şi la utilizarea tehnicilor electronice, informatice şi
telematice prin intermediul Administraţiei Generale a Statului.
Articolul 10.Organizarea Registrului Mediatorilor şi Instituţiilor de
Mediere
1. Registrul Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere aparţine de Ministerul
Justiţiei.
2. Directorul General al Registrelor şi Notariatului are calitatea de
responsabil al Registrului, în conformitate cu prevederile Legii Organice
nr. 15, din 13 decembrie 1999, de Protecţie a Datelor cu Caracter
Personal, înaintea cãruia se vor exercita drepturile de acces, rectificare,
anulare şi opoziţie.
Articolul 11.

Caracterul facultativ al înregistrãrii

1. Înregistrarea mediatorilor care desfãşoarã activitãţi de mediere în
conformitate cu prevederile Legii de mediere în materie civilă și
comercială, precum şi a instituţiilor de mediere în Registru nu este
obligatorie.
Cu toate acestea, înscrierea în Registru va constitui o cerinţe prealabilã în
cazul desemnãrii în calitate de mediator de insolvenţã, în conformitate cu
dispoziţiile aliniatului 1 al articolului 233 din Legea nr. 22, din 9 iulie 2003,
privind Insolvenţa.
Cererea de înregistrare în Registru va presupune consimţãmântul implicit
pentru prelucrarea datelor care se furnizeazã şi publicitatea referitoare la acestea.
Formularele utilizate, care vor face referire la acest aspect, vor indica în acest sens
faptul cã informaţiile furnizate, cu excepţia actelor justificative, vor fi fãcute
publice prin intermediul Registrului în condiţiile stabilite la acest capitol.
2. Înregistrarea atât a instituţiilor de mediere, cât şi a mediatorilor se va
efectua prin declararea pe propria rãspundere a datelor prevãzute de
prezentul decret regal în formularul existent pentru aceasta la sediul
electronic al Ministerului Justiţiei.
Articolul 12.

Efectele înregistrãrii

8

1. Înregistrarea în Registrul Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere va
permite acreditarea calitãţii de mediator, precum şi caracterul de instituţie
de mediere.
Acreditarea cerinţelor impuse mediatorului specializat în insolvenţã şi
înregistrarea acestuia în registru va însemna cedarea datelor sale cãtre
Portalul „Monitorului Oficial” în vederea desemnãrii sale în procedurile
iniţiate în vederea încheirii unui acord extrajudiciar de platã, în
conformitate cu prevederile titlului X al Legii privind insolvenţa.
2. Înscrierea în Registru nu va scuti pe mediator sau instituţiile de mediere,
de îndeplinirea cerinţelor impuse şi nici de cele care le revin în
exercitarea profesiei.
3. Deciziile Responsabilului Registrului vor putea fi atacate cu recurs
înaintea Subsecretarului de Justiţie, dacã este cazul, prin intermediul
sediului electronic al Ministerului Justiţiei.
Articolul 13. Structura Registrului Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere
Registrul Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere se structureazã în trei
secţiuni:
a) În secţiunea întâi a Registrului se vor înregistra mediatorii.
b) În secţiunea a doua a Registrului se vor înregistra mediatorii specializați
în insolvenţã
c) În secţiunea a treia a Registrului se vor înregistra instituţiile de mediere.
Secţiunea a doua. Înregistrarea mediatorilor
Articolul 14.

Informaţii pe care trebuie sã le furnizeze mediatorii

1. Prin intermediul formularului de cerere pus la dispoziţie la sediul
electronic al Ministerului Justiţiei, mediatorii se vor putea înregistra în
prima secţiune a Registrului Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere,
furnizând în vederea publicãrii în acesta şi pe baza declaraţiei pe propria
rãspundere privind veridicitatea acestora, semnatã în baza certificatului
aprobat de semnãturã electronicã, urmãtoarele date:
a) Numele, prenumele şi numãrul de identificare fiscalã.
b) Adresa profesionalã şi datele de contact, inclusiv adresa electronicã şi
pagina web, dacã existã
c) Specializarea profesionalã
d) Studii absolvite, de formare specifice de mediere şi experienţã
profesionalã.
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e) Zona geograficã principalã sau preferenţialã de desfãşurare a
activitãţii, inclusiv în cazul în care este vorba de întreg teritoriul
naţional sau cuprinde şi alte State.
f) Poliţa contractului de asigurare de rãspundere civilã profesionalã, sau,
dacã este cazul, a certificatului de acoperire eliberat de entitatea de
asigurare sau garanţia echivalentã întocmitã. Se va indica o adresã
electronicã a societãţii de asigurare sau a entitãţii de credit la care s-a
constituit garanţia echivalentã.
g) Apartenenţa, dacã este cazul, la o instituţie de mediere
h) Înregistrarea, dacã este cazul, în orice alt registru al mediatorilor din
subordinea altei Administraţii publice.
Cu toate cã furnizarea informaţiilor de mai sus este obligatorie, nu vor fi
fãcute publice informaţiile referitoare la numãrul de identificare fiscalã, iar în ceea
ce priveşte acoperirea rãspunderii, se va menţiona doar existenţa poliţei sau a
garanţiei echivalente, instituţia cu care aceasta s-a încheiat şi suma garantatã.
2. Prin Ordinul Ministrului Justiţiei, se vor specifica documentele
electronice care vor însoţi informaţiile prevãzute la aliniatul de mai sus,
care se vor ataşa formularului de cerere conform modalitãţilor specificate
la sediul electronic al Ministerului Justiţiei.
3. De asemenea, se vor putea înregistra mediatorii acreditaţi în orice al Stat
membru al Uniunii Europene, care vor ataşa, prin mijloace electronice, la
cererea completatã de aceştia, o atestare oficialã emisã de registrul din
ţara de origine sau un certificat de atestare a calitãţii de mediator eliberatã
de autoritatea competentã a Statutului în cauzã, precum şi o traducere
autorizatã a acestuia.
4. Publicitatea mediatorilor înregistraţi în Registru se va face în baza
criteriilor de identitate, profesie şi specializare, zonã geograficã
preferenţialã de exercitare a profesiei şi, dacã este cazul, prin afilierea la
o instituţie de mediere.
Articolul 15.

Înregistrarea în Registru şi verificarea datelor

Responsabilul Registrului va proceda la confirmarea înregistrãrii în
secţiunea întâi a Registrului a mediatorului care va depune o cerere în
acest sens şi care va depune datele şi documentaţia specificatã în articolul
anterior. Începând cu acel moment, informaţiile sale vor putea fi
consultate pe pagina web a Ministrului Justiţiei.
2. Responsabilul Registrului, în cazul în care va considera necesar în
vederea verificãrii datelor furnizate, va putea cere solicitantului sã trimitã
documentaţia în original. Pentru aceasta, va putea, de asemenea, sã se
1.
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adreseze şi centrului care a atestat formarea pretinsã, sau dacã este cazul,
instituţiei de mediere de care aparţine.
Mediatorul va trebui sã facã dovada deţinerii unei diplome universitare
oficiale sau a unui atestat de formare profesionalã de grad superior, care conţine
formarea specificã pentru exercitarea profesiei de mediator şi cã a încheiat un
contract de asigurare sau garanţie echivalentã pentru acoperirea rãspunderii civile.
În caz contrar, responsabilul nu va proceda la înregistrarea solicitantului,
comunicându-i acestuia motivele respingerii.
În caz de omisiune sau eroare referitoare la oricare din datele solicitate, se va
acorda solicitantului un termen de 10 zile pentru rectificare. În lipsa rectificãrii,
cererea va fi arhivatã.
Respingerea sau arhivarea cerererii vor putea fi atacate cu recurs în
conformitate cu dispoziţiile aliniatului 3 al articolului 12.
3. Imediat dupã confirmarea înregistrãrii mediatorului, Responsabilul
Registrului va comunica pe cale electronicã respectiva înregistrare cãtre
societatea de asigurãri care a încheiat asigurarea de rãspundere civilã sau
entitãţii de credit cu care a încheiat garanţia, solicitându-le sã comunice
încetarea contractului de asigurare sau a garanţiei echivalente.
Articolul 16. Actualizarea datelor
Mediatorul înregistrat în Registru va fi obligat sã comunice, prin intermediul
sediului electronic al Ministerului Justiţiei, modificarea datelor sale, în special a
celor care se referã la acoperirea rãspunderii civile, precum şi actualizarea
informaţiilor referitoare la formarea continuã şi la experienţã.
Articolul 17.

Scoaterea din Registru

1. Vor constitui motive pentru eliminarea din Registrul Mediatorilor şi
Instituţiilor de Mediere urmãtoarele fapte:
a) Încetarea contractului de asigurare pentru rãspunderea profesionalã
sau a garanţiei echivalente, fãrã a încheia un nou contract sau fãrã a
constitui o nouã garanţie.
b) Încetarea abilitãrii sau suspendarea exercitãrii profesiei de cãtre
autoritatea competentã, inclusiv Colegiile Profesionale şi Camerele de
Comerţ, Industrie şi Navigaţie, precum şi de Consiliile Generale ale
acestora.
c) La cererea pãrţii interesate
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d) În cazul în care mediatorul nu face dovada studiilor de formare
continuã pe care trebuie sã le urmeze.
e) Inexactitatea, falsificarea sau omisiunile cu caracter esenţial
referitoare la orice date, declaraţii sau acte care trebuie anexate sau
cuprinse în declaraţia pe propria rãspundere la care se referã articolul
4.
f) În cazul apariţiei une cauze care determinã imposibilitatea fizicã sau
juridicã de a continua exercitarea profesiei de mediator.
g) Decesul mediatorului.
2. Instituţiile de mediere vor comunica responsabilului Registrului oricare
din cauzele semnalate la aliniatul anterior care ar putea afecta unul din
mediatorii cu care lucreazã, în termen de maxim 10 zile de la data la care
ia cunoştinţã de acestea.
3. În cazul în care ia cunoştinţã de una din cauzele care duc la eliminarea
din Registru, Registratorul, atunci când este cazul, va primi în audienţã
partea interesatã înainte de pronunţarea deciziei, care va putea fi atacatã
cu recurs, în conformitate cu prevederile aliniatul 3 al articolului 12.
Secţiunea a treia Înregistrarea mediatorilor în insolvenţã
Articolul 18. Înregistrarea mediatorilor specializați în insolvenţã
1. Persoanele fizice sau juridice care fac dovada îndeplinirii cerinţelor
prevãzute la aliniatul 1 al articolului 233 din Legea Insolvenţei, vor putea
solicita înregistrarea ca mediatori administratori judiciari/în insolvenţã în
secţiunea a doua a Registrului Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere, pentru
a putea fi desemnaţi în procedurile pentru încheierea unui acord extrajudiciar
de plãţi.
2. Înregistrarea mediatorilor de insolvenţã se va face, în cazul persoanelor
fizice, în conformitate cu normele generale prevãzute în secţiunea anterioarã
a acestui capitol, prin completarea formularului stabilit în acest sens la sediul
electronic al Ministerului Jusiţiei. În orice caz, se vor ataşa toate actele care
fac dovada îndeplinirii tuturor condiţiilor prevãzute la numerele 1 şi 2 ale
aliniatului 1 din articolul 27 din Legea Insolvenţei.
În cazul în care mediatorul de insolvenţã este înscris într-un Colegiu, acesta
va putea face dovada îndeplinirii cerinţelor stabilite în baza certificatului în format
electronic emis de respectivul Colegiu Profesional.
Persoanele juridice vor putea solicita înregistrarea prin depunerea modelului
de cerere stabilit în acest sens la sediul electronic al Ministerului Justiţiei în care,
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pe lângã datele de identificare ale persoanei juridice, vor fi indicate persoanele
fizice care, fiind înscrise în secţiunile prima sau a doua a Registrului Mediatorilor
şi Instituţiilor de Mediere, vor putea desfãşura activitatea de mediere în calitate de
reprezentant al persoanei juridice. În plus, persoana juridicã va trebui sã
dovedeascã îndeplinirea condiţiilor stabilite la ultimul paragraf al aliniatului 1 din
articolul 27 al Legii Insolvenţei.
Articolul 19. Comunicarea cãtre Agenţia „Monitorul Oficial” a datelor
aferente mediatorilor specializați în insolvenţã.
1. Odatã ce s-a fãcut dovada îndeplinirii cerinţelor stabilite, Registrul va
comunica în cel mai scurt timp, cu ajutorul mijloacelor electronice,
Agenţiei Naţionale a Monitorului Oficial al Statului datele mediatorului
de insolvenţã, în vederea includerii acestora în Portalul la care face
referire aliniatul 1 din articolul 233 din Legea Insolvenţei. Între datele
care trebuie furnizate de cãtre Registru vor figura întotdeauna numele,
prenumele şi numãrul de identificare fiscalã, domiciliul şi datele de
contact, inclusiv, dacã este cazul, o adresã de corespondenţã electronicã.
În acelaşi fel, se va comunica imediat scoaterea mediatorului din Registru,
pentru ca începând cu acel moment, sã nu mai figureze pe Portalul respectiv şi sã
nu mai poatã fi desemnat ca mediator de insolvenţã.
2. Introducerea mediatorilor de insolvenţã în Portal se va face strict în
ordinea cronologicã a primirii cererilor, aflându-se în acel moment la
sfârşitul listei. În cazul în care vreun mediator sau instituţie, care au fost
în prealabil înscrişi în Portal, iar dupã aceea excluşi din acesta în urma
scoaterii din evidenţele Registrului şi care se reînscriu, vor fi reintroduşi
în Portal fãrã a-şi recupera fosta poziţie pe listã, rãmânând astfel la ultima
poziţie.
3. Registrele Comerciale şi ale Notariatului vor accesa Portalul cu ajutorul
certificatului recunoscut al semnãturii electronice, solicitând furnizarea
datelor mediatorului de insolvenţã care se aflã urmãtorul pe listã, dintre
cei care au domiciliul în provincia desemnatã de cãtre solicitant, pentru
ca acesta sã poatã fi numit în acordurile extrajudiciare de platã pe care
acestea le au în curs. În cazul în care nu existã mediatori de insolvenţã
disponibili pe raza provinciei solicitate, se va pune la dispoziţie cel care
corespunde criteriilor solicitate din provinciile limitrofe, iar dacã nici
acest lucru nu este posibil, se vor furniza datele primului mediator care
corespunde criteriilor din cadrul comunitãţii autonome. În ultimul rând,
Portalul va semnala mediatorul corespunzãtor de pe întreg teritoriul
Statului.
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În cazul în care mediatorul desemnat nu va accepta numirea, Registrul
Comerţului sau Notarul vor formula o nouã cerere în care se menţioneazã aceastã
situaţie. Mediatorul desemnat care nu acceptã numirea va fi plasat la sfârşitul listei,
fãrã a mai putea fi desemnat pânã în momentul în care aceasta nu va fi epuizatã.
Secţiunea 4 Înscrirea instituţiilor de mediere
Articolul 20. Înregistrarea instituţiilor de mediere
Instituţiile de mediere care au la obiectul de activitate şi intenţia medierii
prevãzute de Legea medierii în cauzele civile şi comerciale, se vor putea înregistra
în secţiunea a treia a Registrului Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere, indiferent
dacã au un caracter public sau privat, de drept spaniol sau strãin, inclusiv cele cu
caracter internaţional.
Articolul 21. Informaţiile care trebuie furnizate Registrului
1. Printr-o declaraţie pe propria rãspundere semnatã cu ajutorul
certificatului acreditat de semnãturã electronicã pentru persoana care le
reprezintã, instituţiile de mediere vor trebui sã furnizeze urmãtoarele
informaţii în momentul cererii de înscriere şi publicitate în Registrul
Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere:
a) Denumirea şi numãrul de identificare fiscalã
b) Domiciliul, inclusiv adresa electronicã şi pagina web, în cazul în care
le deţin. În cazul în care deţin şi pagina web, vor specifica dacã pe
aceasta se pot consulta statutele şi regulamentele acesteia în materie
de mediere, codurile de conduitã sau bunele practici, dacã acestea
existã.
c) Mediatorii care lucreazã în cadrul acestora şi criteriile de selecţie a
acestora, care vor trebui sã garanteze în orice caz transparenţa în
desemnarea menţionatã.
d) Obiectivele şi obiectele de activitate prevãzute prin statut, precum şi
specializãrile acesteia. Dacã printre obiectele sale de activitate se
numãrã şi arbitrajul, se vor specifica mãsurile adoptate pentru a se
asigura o separare între cele douã activitãţi.
e) Competența teritorială a activitãţii.
f) Sistemele de garantare a calitãţii atât interne, cât şi externe, cum ar fi
mecanismele de reclamaţii, de evaluare a serviciilor, de evaluare a
mediatorilor şi procedurile de sancţionare sau disciplinare.
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g) Implementarea sistemelor de mediere prin intermediul mijloacelor
electronice, dacã este cazul.
h) Poliţa contractului de asigurare a rãspunderii civile sau garanţia
echivalentã.
i) Un memoriu anual privind activitãţile desfãşurate în care se va
specifica numãrul mediatorilor desemnaţi, medierile derulate de cãtre
mediatorii care lucreazã în cadrul sãu şi finalizarea acestora cu
încheierea sau nu a unui acord, precum şi orice altã informaţie pe care
o considerã relevantã în vederea medierii.
2. Instituţiile de mediere strãine care se înscriu în Registrul Mediatorilor şi
Instituţiilor de Mediere vor specifica, în plus, dacã sunt înregistrate în
Registrele altor ţãri.
3. Prin Ordinul Ministrului Justiţiei se vor specifica documentele
electronice care trebuie sã însoţeascã informaţiile prevãzute la aliniatul
anterior, care vor fi anexate formularului de cerere în forma care este
precizatã la sediul electronic al Ministerului Justiţiei.
Articolul 22. Luarea în evidenţã şi scoaterea din evidenţele Registrului de
Mediatori şi Instituţiilor de Mediere
1. Responsabilul Registrului va înregistra în secţiunea a treia a Registrului
instituţia de mediere care solicitã aceastã înregistrare şi care depune toate
datele şi actele enumerate la articolul anterior. Cu începere din acest
moment, informaţiile acesteia vor putea fi consultate pe pagina web a
Ministerului Justiţiei.
2. În cazul în care responsabilul Registrului considerã cã este necesar în
vederea verificãrii datelor comunicate, va putea solicita instituţiei de
mediere expeditoare sã trimitã documentaţia în cauzã în original. Dupã
constatarea veridicitãţii acesteia, responsabilul Registrului va returna
documentele în original instituţiei de mediere. În caz contrar,
responsabilul Registrului va respinge cererea de înregistrare, comunicând
reprezentantului instituţiei motivele care au stat la baza acesteia.
În caz de omisiune sau eroare referitoare la oricare din datele solicitate, se va
acorda solicitantului un termen de 10 zile pentru rectificare. În lipsa rectificãrii,
cererea va fi arhivatã.
Respingerea sau arhivarea cerererii vor putea fi atacate cu recurs în
conformitate dispoziţiile aliniatului 3 al articolului 12.
3. Imediat dupã confirmarea înregistrãrii instituţiei de mediere,
Registratorul va comunica pe cale electronicã respectiva înregistrare cãtre
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societatea de asigurãri care a încheiat asigurarea de rãspundere civilã sau
entitãţii de credit cu care a încheiat garanţia, solicitându-le sã comunice
încetarea contractului de asigurare sau a garanţiei echivalente.
4. Se considerã motive pentru scoaterea din Registru inexactitatea,
falsificarea sau omisiunile cu caracter esenţial a oricãror date, declaraţii
sau acte care trebuie anexate sau cuprinse în declaraţia pe propria
rãspundere la care se referã articolul anterior.
În cazul în care ia cunoştinţã de una din cauzele care duc la eliminarea din
Registru, responsabilul acestuia, atunci când este cazul, va primi în audienţã
instituţia de mediere înainte de pronunţarea deciziei, care va putea fi atacatã cu
recursul prevãzut la aliniatul 3 al articolului 12.
Articolul 23. Actualizarea datelor în Registru
1. Instituţiile de mediere care se înregistreazã în registru sunt obligate sã
comunice orice modificare a informaţiilor prevãzute la articolul 19,
precum şi încetarea activitãţilor sale, în vederea scoaterii acesteia din
evidenţele Registrului.
2. Instituţiile de mediere sunt obligate sã comunice Registrului, în termen
de maxim 10 zile, sancţiunile disciplinare pe care le-au impus
mediatorilor sãi, în conformitate cu cele prevãzute la articolul 17.
Secţiunea a 5-a. Coordonarea registrelor mediatorilor din comunitãţile
autonome
Articolul 24.

Principiul coordonãrii

Registrul Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere din subordinea Ministerului
Justiţiei se va coordona cu celelalte registre ale mediatorilor care ar putea exista în
Comunitãţile Autonome, în vederea asigurãrii unei unitãţi a datelor, a economiei
acţiunilor şi a eficienţei administrative.
Articolul 25.

Convenţii de colaborare

1. Ministerul Justiţiei şi Comunitãţile Autonome vor putea încheia convenţii
de colaborare prin intermediul cãrora vor putea hotãrî comunicarea
reciprocã a informaţiilor privind mediatorii şi dacã este cazul, a
instituţiilor de mediere, precum şi formule de simplificare a înregistrãrii
şi înscrierii de menţiuni referitoare la modificarea datelor în diferitele
registre prin inteconectarea acestora.
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2. Registrul Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere din cadrul Ministerului
Justiţiei va comunica, în termen de maxim o lunã, registrelor de
mediatori din Comunitãţile Autonome, mediatorii pe care i-a înregistrat şi
care ar figura de asemenea şi în aceste registre.
3. În baza obligaţiilor asumate prin convenţiile de colaborare care se vor
încheia, registrele de mediatori din subordinea Comunitãţilor Autonome
vor comunica, în termen maxim de o lunã, anulãrile acestora, precum şi
cauzele care au dus la acestea Registrului Mediatorilor şi Instituţiilor de
Mediere din cadrul Ministerului Justiţiei. Anual, vor informa Ministerul
Justiţiei asupra activitãţilor de mediere derulate în cadrul fiecãrei
Comunitãţi Autonome.
CAPITOLUL IV
Asigurarea de rãspundere civilã sau garanţia echivalentã a mediatorilor şi
instituţiilor de mediere
Articolul 26.
Obligaţia mediatorului de a încheia o asigurare de
rãspundere civilã profesionalã
1. Orice mediator va trebui sã încheie un contract de asigurare de
rãspundere civilã sau de garanţie echivalentã în baza cãreia asiguratorul
sau entitatea de credit se obligã, în limitele convenite, sã acopere riscul
apariţiei în sarcina mediatorului asigurat a obligaţiei de a plãti
despãgubiri pentru daune şi prejudicii cauzate în exercitarea profesiei
sale.
2. Această poliță de asigurare sau garanţie va putea fi încheiată cu titlu
individual de cãtre mediator sau în cadrul unei poliţe colective care sã
includã acoperirea rãspunderii aferente activitãţii de mediere.
3. În cazul mediatorilor care acţioneazã în cadrul unei instituţii de mediere,
acoperirea daunelor şi prejudiciilor care ar putea decurge din prestaţia
mediatorului va putea fi asumatã în mod direct de cãtre instituţia de
mediere.
Articolul 27. Acoperirea asigurãrii de rãspundere civilã sau a garanţiei
echivalente
Asigurarea de rãspundere civilã sau garanţia echivalentã a mediatorului va
cuprinde acoperirea tuturor daunelor şi prejudiciilor, diferite de rezultatele
aşteptate de la mediere, care se datoreazã acţiunilor sau omisiunilor sale; precum şi
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cele care iau naştere în urma încãlcãrii principiilor de imparţialitate şi
confidenţialitate, eroare profesionalã sau pierderea sau rãtãcirea dosarelor şi
documentelor pãrţilor.
Articolul 28.

Suma asiguratã

Suma asiguratã sau garantatã pentru faptele care angajeazã rãspunderea
mediatorului, pentru incident sau anualã, va fi proporţionalã cu entitatea cauzelor
în care intervine. Mediatorul va informa pãrţile, prealabil declanşãrii procedurii,
asupra acoperirii rãspunderii sale civile, menţionând acest lucru pe actul iniţial.
Articolul 29.
mediere

Obligaţia de asigurare a rãspunderii instituţiilor de

Independent de posibilitatea asumãrii unor contracte de acoperire a
eventualei rãspunderi civile a mediatorilor care lucreazã în cadrul acestora,
instituţiile de mediere au obligaţia de a încheia o poliță asigurare sau de garanţie
care sã acopere rãspunderea care le revine, în conformitate cu dispoziţiile Legii
medierii în materie civilă şi comercială, în special, cea care ar putea decurge din
numirea mediatorului.

CAPITOLUL V
Procedura simplificatã de mediere cu ajutorul mijloacelor electronice
Secţiunea 1. Norme generale
Articolul 30.
Cadrul procedurii
intermediul mijloacelor electronice.

simplificate

de

mediere

prin

Se va desfãşura în mod preferenţial prin procedura simplificatã medierea
prin intermediul mijloacelor electronice care constã în solicitarea unei sume care sã
nu fie mai mare de 600 euro sau a oricãrei alte dobânzi care sã depãşeascã aceastã
sumã, cu excepţia cazului în care folosirea acestora nu este posibilã pentru una din
pãrţi sau când acestea hotãrãsc sã urmeze o procedurã distinctã şi cu condiţia ca
pretenţiile pãrţilor sã nu se refere la chestiuni specifice dezbaterilor de drept.
Articolul 31.
Responsabilii procesului de mediere simplificatã cu
ajutorul mijloacelor electronice
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1. Mediatorul, şi dacã este cazul, instituţia de mediere care au încheiat un
contract cu un furnizor de servicii electronice va trebui sã asigure
mecanismele necesare pentru a garanta pãrţilor securitatea, buna
funcţionare a platformei şi a sistemelor electronice utilizate, precum şi
discreţia, integritatea şi secretul documentelor şi comunicãrilor,
confidenţialitatea în toate fazele procedurii şi va asigura respectarea
dispoziţiilor prevãzute de normativa în materie de protecţia datelor cu
caracter personal.
În baza principiului confidenţialitãţii, se va oferi pãrţilor posibilitatea de a
stabili dacã actele pe care le depun sau comunicãrile pe care le desfãşorã nu au
acest caracter. În cazul în care nu existã declaraţii exprese şi scrise din partea
pãrţilor, se va considera cã documentaţia şi comunicãrile se vor supune regimului
confidenţialitãţii.
2. În cazul în care instituţia de mediere sau, dacã este cazul, mediatorul
încheie contracte pentru furnizarea serviciilor electronice de mediere cu
un furnizor, acesta va avea calitatea de operator de date personale şi va
respecta dispoziţiile prevãzute de normativa în materie de protecţia
datelor cu caracter personal. Aceastã prevedere va fi pusã în aplicare fãrã
a interfera cu rãspunderea directã a mediatorului sau instituţiei de
mediere faţã de pãrţi pentru daunele pe care le-ar putea cauza prin
nerespectarea obligaţiilor care le revin, în special referitor la aplicarea
normelor de protecţia datelor personale.
3. Instituţiile de mediere şi, dacã este cazul, mediatorii se vor asigura cã
mijloacele electronice utilizate îndeplinesc condiţiile de accesibilitate
prevãzute de Legea nr. 34 din 11 iulie 2002, cu privire la serviciile
societãţii informatice şi de comerţ electronic, cu scopul de a se respecta
egalitatea de şanse pentru persoanele cu dizabilitãţi.
4. Mijloacele electronice aplicate procedurilor simplificate de mediere vor
dispune de mecanisme de înregistrare a activitãţii care sã permitã
verificarea unei funcţionãri corecte.
Articolul 32.

Acreditarea identitãţii şi a condiţiei de utilizator

1. Pãrţile şi mediatorul fac dovada identitãţii lor în baza prevederilor Legii
nr. 59 din 19 decembrie 2003, referitoare la semnãtura electronicã, cu
ajutorul unui sistem de semnãturã electronicã care sã garanteze
identificarea semnatarilor şi, dacã este cazul, autenticitatea şi integritatea
documentelor electronice, în toate acţiunile care necesitã procedura
simplificatã de mediere prin mijloace electronice. În lipsa acesteia, pãrţile
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vor putea sã se identifice personal înaintea mediatorului sau a instituţiilor
de mediere, stabilind un sistem de acces sigur de comun acord.
În orice caz, identificarea pãrţilor trebuie sã se facã în momentul depunerii
cererii de iniţiere şi de rãspuns, în momentul prezentãrii documentaţiei, în
momentul stabilirii comunicãrilor, la semnarea actelor şi acordului de mediere.
2. Acţiunile prin intermediul unui reprezentant se vor face cu dovedirea
mandatului înaintea mediatorului sau instituţiilor de mediere.
Articolul 33.

Formulare

1. Mediatorul sau instituţia de mediere care vor desfãşura proceduri
simplificate de mediere cu ajutorul mijloacelor electronice, va pune la
dispoziţie, dacã este cazul, prin intermediul paginii sale web, formularele
tipizate electronice standard de cerere a iniţierii şi de rãspuns ale
procedurii, în care va informa cã, în niciun caz, pretenţiile pãrţilor nu se
referã la chestiuni de drept.
2. Mijloacele electronice de mediere vor pune la dispoziţie formulare
standard care vor permite rectificarea erorilor sau omisiunilor, precum şi
retragerea cererii de declanşare a medierii online şi, în cazul în care s-a
iniţiat procedura, la exercitarea dreptului pãrţilor de a încheia procedurile.
Articolul 34.

Documentaţie şi dosar

1. Mijloacele electronice folosite în procedura simplificatã de mediere vor
genera ca dovadã a depunerii o copie a formularelor şi a documentaţiei
sau informãrii pe orice suport pe care îl prezintã pãrţile, într-un format
care sã garanteze integritatea şi sã permitã arhivarea şi imprimarea
acestora.
În documentul generat ca dovadã va trebui sã figureze numãrul de
înregistrare, data şi ora depunerii, identitatea mediatorului şi, dacã este cazul, a
instituţiei de mediere şi o indicaţie potrivit cãreia formularul sau documentul a fost
înregistrat corect.
2. Dosarul va fi unic pe toatã durata procedurii simplificate de mediere şi va
conţine formularul de cerere, toatã informaţia de prezentare a litigiului,
toate comunicãrile care au loc între pãrţi şi mediator şi documentele
prezentate, pe care pãrţile nu le-au exclus de la introducerea în dosar în
conformitate cu principiul confidenţialitãţii, precum şi toate actele, şi,
dacã este cazul, acordul final.
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3. Pãrţile vor fi informate în orice moment cu privire la administrarea şi
stocarea documentaţiei şi a comunicãrilor care au loc de-a lungul
procedurii de mediere
Articolul 35.

Obligaţia de acces

1. Sistemul electronic utilizat în procedura simplificatã de mediere va
permite dovedirea punerii la dispoziţie a comunicãrilor efectuate în
legãturã cu medierea, pãrţile asumându-şi obligaţia de a le accesa
folosind adresa electronicã pe care o specificã.
2. Refuzul privind comunicãrile sau expirarea unui termen de cinci zile
calendaristice fãrã accesarea conţinutului acestora la adresa electronicã
specificatã se va considera ca neparticipare la sesiunea de mediere, cu
excepţia cazurilor în care se va face dovada imposibilitãţii accesãrii.
Secţiunea a doua. Norme privind procesarea
Articolul 36. Durata şi desfãşurarea procedurii simplificate de mediere
1. Procedura electronicã simplificatã de mediere va avea o duratã maximã
de o lunã, cu începere din ziua urmãtoare primirii cererii, cu posibilitate
de prelungire cu acordul pãrţilor.
2. Folosirea mijloacelor electronice în procedura simplificatã de mediere,
care include, dacã este cazul, sesiunea de informare, va permite o
comunicare corespunzãtoare între pãrţi şi mediator, fie separatã, fie
comunã, facilitând dialogul şi stabilirea poziţiilor.
3. Pãrţile, de comun acord, vor putea transforma o procedurã simplificatã de
mediere prin intermediul mijloacelor electronice în orice altã procedurã
de mediere. În procedura simplificatã de mediere prin mijloace
electronice se vor putea desfãşura prin prezentarea personalã a pãrţilor la
acţiunile stabilite de cãtre pãrţi.
Articolul 37. Iniţierea medierii
1. Dupã depunerea formularului de cerere a medierii de cãtre solicitant,
mediatorul va lua legãtura în cel mai scurt timp cu partea solicitatã pentru
a confirma acordul acesteia cu începerea procedurii.
Mediatorul va acorda pãrţii solicitate un termen rezonabil pentru a rãspunde
la solicitare. În cazul în care partea solicitatã nu rãspunde în termenul stabilit,
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cererea va fi consideratã respinsã, fãrã ca acest lucru sã împiedice pãrţile sã apeleze
ulterior la o procedurã de mediere în persoanã sau electronicã.
Mediatorul va informa solicitantul în momentul în care primeşte rãspunsul la
cererea sa, sensul acestuia, şi dacã este cazul, asupra lipsei rãspunsului din partea
celeilalte pãrţi.
2. Imediat dupã primirea rãspunsului, se va remite pãrţilor un certificat care
va cuprinde înregistrarea actului aferent sesiunii constitutive pentru
generarea unui numãr de dosar.
Articolul 38. Poziţiile părţilor
1. Poziţiile pãrţilor se vor reflecta în formularul de cerere şi în cel de
rãspuns pe care mediatorul sau instituţia de mediere le-au pus la
dispoziţia acestora.
2. Partea solicitantã va stabili suma solicitatã în formularul de cerere de
iniţiere. Formularul va conţine un aliniat referitor la detaliile pretenţiei, în
care se va specifica defalcarea sumei solicitate în principal şi dobânzile
sau alte aspecte litigioase referitoare la condiţiile de platã.
3. Prin formularul de rãspuns se va putea accepta suma solicitatã,
respingerea acesteia sau formularea unei contraoferte, caz în care se va
specifica şi poziţia acestuia cu privire la pretenţia prezentatã.
Dispoziţia adiţionalã întâi. Valabilitatea formãrii dobândite anterior
Formarea specificã pe care, anterior datei de intrare în vigoare a prezentului
decret regal, au primit-o mediatorii va fi valabilã şi, dacã este cazul, se va lua în
considerare în vederea completãrii cerinţelor de formare impuse.
Dispoziţia adiţionalã a doua. Rapoarte de activitate ale instituţiilor de
mediere
1. Instituţiile de mediere vor elabora cel puţin un raport anual de activitate
care va trebui sã cuprindã urmãtoarele aspecte:
a) Numãrul de solicitãri primite şi tipul de reclamaţie la care se referã
b) Dacã este cazul, procedurile de mediere derulate cu ajutorul
mijloacelor electronice
c) Procentajul de proceduri întrerupte înainte de a se ajunge la un acord.
d) Durata medie a procedurilor
e) Numãrul de acorduri încheiate
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f) Gradul de satisfacţie al pãrţilor faţã de procedurã şi, dacã este cazul,
faţã de acordul încheiat
g) Cazurile de cooperare cu alte entitãţi de soluţionare alternativã a
conflictelor care faciliteazã procesarea litigiilor transfrontaliere.
2. Instituţiile de mediere vor publica, dacã este cazul, pe pagina lor de
internet rapoartele anuale de activitate menţionate la aliniatul anterior.
Dispoziţia adiţionalã a treia. Lipsa creşterii cheltuielilor publice
Mãsurile prevãzute de prezentul decret regal nu vor presupune nicio creştere
în ceea ce priveşte dotãrile, salariile şi nici alte cheltuieli de personal.
Dispoziţia tranzitorie întâi.
mediatorului

Recunoaşterea

provizorie

a

formãrii

Pânã la data de 1 iunie 2014 se va putea recunoaşte formarea mediatorului în
baza atestãrii înregistrãrii sale în registrul mediatorilor dintr-o Comunitate
Autonomã.
Dispoziţia tranzitorie a doua. Listele provizorii ale mediatorilor
specializați în insolvenţã
Pânã la data la care Registrul Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere va fi
dat în funcţiune, situația mediatorilor de insolvenţã care se va comunica Agenţiei
Monitorului Oficial se va întocmi în baza listelor de administratori judiciari care
îndeplinesc cerinţele articolului 18 al prezentului decret regal.
Dispoziţia finalã întâi. Titlul de competenţã
Prezentul decret regal se dispune în baza competenţei exclusive a Statului în
materie de legislaţie comercialã, procesualã şi civilã, prevãzutã la articolele
149.1.6 şi 8 din Constituţie.
Dispoziţia finalã a doua. Abilitare pentru normele de aplicare
Se abiliteazã Ministerul Justiţiei pentru a dispune mãsurile necesare pentru
darea în funcţiune a Registrului Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere.
Dispoziţia finalã a treia. Intrarea în vigoare
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1. Prezentul decret regal va intra în vigoare la trei luni de la data publicãrii
sale în „Monitorul Oficial”.
2. Pentru funcţionarea Registrului Mediatorilor şi Instituţiilor de Mediere se
stabilesc urmãtoarele termene:
a) Data de la care se vor trimite de cãtre centrele de formare informaţiile
care se menţioneazã la aliniatul 3 al articolului 7 începe la data de 1
martie 2014.
b) Data deschiderii Registrului pentru depunerea cererilor de înregistrare
de cãtre mediatori, mediatorii în insolvenţã şi instituţiile de mediere
va fi 1 aprilie 2014.
c) Data demarãrii procedurilor de publicitate a Registrului va fi 1 iunie
2014.
Pronunţat în Madrid, la data de 13 decembrie 2013 .
JUAN CARLOS R.
Ministrul Justiţiei
ALBERTO RUIZ-GALLARDON JIMENEZ
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