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III. ALTE DISPOZIȚII 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

 

 

 

4910  Ordinul JUS-746 din 7 mai 2014, prin care se pun în aplicare 

articolele 14 și 21 din Decretul Regal 980 din 13 decembrie 2013 și se creează 

Registrul Mediatorilor și al Instituțiilor de Mediere.  

 

Legea nr. 5 din 6 iulie 2012 privind medierea în materie civilă și comercială, a 

stabilit un regim general al acestei instituții în Spania, cu scopul de a impulsiona 

dezvoltarea ei ca instrument complementar al Administrației de Justiție. 

 Prin Decretul Regal 980 din 13 decembrie 2013, prin care s-au promulgat 

anumite aspecte ale Legii nr. 5 din 6 iulie 2012, s-a urmărit punerea în aplicare a 

patru aspecte fundamentale ale reglementării legale; formarea mediatorului, 

publicitatea sa printr-un Registru de pe lângă Ministerul de Justiție și asigurarea 

răspunderii sale, precum și promovarea unei proceduri simplificate de mediere prin 

mijloace electronice. 

 Cea de-a doua dispoziție finală a decretului regal citat abilitează Ministerul 

Justiției pentru a stabili prevederile necesare pentru punerea în funcțiune a 

Registrului Mediatorilor și al Instituțiilor de Mediere și articolele sale 14 și 21 

trimit la aprobarea unui ordin ministerial de completare a documentelor electronice. 

 De asemenea, se creează, prin ordin ministerial, Registrul Mediatorilor și al 

Instituțiilor de Mediere, respectându-se articolul 20 din Legea Organică 15/1999 

din 13 decembrie, a Protecției Datelor cu Caracter Personal. 

 Prezentul ordin a fost raportat de Agenția Spaniolă de Protecție a Datelor și 

de Comisia Ministerială de Administrație Electronică a Ministerului Justiției. 

 Drept pentru care, în temeiul articolelor 14 și 21 și a celei de-a doua dispoziții 

finale a Decretului Regal 980 din 13 decembrie 2013, dispune: 

 

Articolul 1. Obiectul și domeniul de aplicare. 

1. Prezentul ordin are ca obiect punerea în aplicare a articolelor 14 și 21 din 

Decretul Regal 980 din 13 decembrie 2013, prin care s-au promulgat anumite 

aspecte ale Legii 5 din 6 iulie 2012, privind medierea în materie civilă și comercială 

și de creare a Registrului  Mediatorilor și al Instituțiilor de Mediere. 

 2. Normele conținute în acest ordin se vor aplica mediatorilor și instituțiilor 

de mediere care își desfășoară activitatea profesională conform celor dispuse în 

Legea nr. 5 din 6 iulie 2012. 
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Articolul 2. Documente electronice. 

 1. Documentele electronice care trebuie să însoțească informațiile prezentate 

de solicitant, la care se referă articolul 21.3 din Decretul Regal 980/2013, sunt 

următoarele: 

 a) Documentul care să conțină criteriile de selecție ale mediatorilor, care 

trebuie să garanteze, în fiecare caz, transparența în desemnarea lor; 

 b) Documentul justificativ al sistemelor lor de garanție a calității interne și 

externe, ca de exemplu mecanisme de reclamații, de evaluare a serviciului, de 

evaluare a mediatorilor și proceduri de sancționare sau proceduri disciplinare; 

 c) Memoriul anual cu specificațiile stabilite prin articolul 21.1.h) din 

Decretul Regal 980 din 13 decembrie 2013. În cazul în care instituția are mai puțin 

de un an de funcționare, memoriul va include specificațiile anterioare referitoare la 

perioada sa de activitate. 

 

 2. Cu referire la cele dispuse în articolul 14.2 din decretul regal menționat, 

solicitanții vor prezenta datele indicate în respectivul articol prin formularul de 

solicitare care se găsește pe adresa electronică a Ministerului Justiției, adaptat 

conform normelor de protecție a datelor personale. 

 Funcționarul Registrului va putea solicita expedierea documentației 

originale în cauză. De asemenea, se va putea adresa părților terțe desemnate care 

figurează în datele prezentate de persoana interesată, pentru verificarea acestora, 

odată ce deține consimțământul acestuia. 

Prima dispoziție finală. Modificarea Ordinului JUS/1294 din 30 aprilie 2003, 

prin care se stabilesc registrele de date cu caracter personal ale departamentului 

și ale organismelor sale publice. 

Se detaliază lista dosarelor Ministerului Justiției care figurează în Ordinul 

JUS/1294 din 30 aprilie 2003, prin care se stabilesc registrele de date cu caracter 

personal ale departamentului și ale organismelor sale publice, prin includerea 

Registrului numărul 134 în Anexa lor I, registru denumit Registrul Mediatorilor și 

al Instituțiilor de Mediere, ale cărui caracteristici se regăsesc în anexa acestui ordin. 

A doua dispoziție finală. Autoritatea jurisdicțională. 

Prezentul ordin se dă în temeiul jurisdicțiilor pe care le atribuie Statului articolul 

149.1.6a și 8a din Constituția Spaniolă, în materie de legislație comercială și de 

organizare a registrelor și documentelor oficiale. 

A treia dispoziție finală. Intrarea în vigoare. 

Prezentul ordin va intra în vigoare din ziua următoare publicării sale în „Monitorul 

Oficial al Statului”. 

               Madrid, 7 mai 2014. Ministerul Justiției, Alberto Ruiz-Gallardon 

Jimenez. 
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                                                                     ANEXĂ 

 În anexa I a Ordinului JUS/1294 din 30 aprilie 2003, prin care se determină 

registrele de date cu caracter personal ale departamentului și ale 

organismelor sale publice se va include  

 

 

Registrul 134 

Numele Registrului: Registrul Mediatorilor și al Instituțiilor de Mediere 

            a) Denumirea registrului: „Mediatori și Instituții de Mediere” 

 b) Scopul și utilizările prevăzute: Constituirea unei baze de date 

computerizate, accesibilă prin site-ul web al Ministerului Justiției, cu respectarea 

cerințelor necesare în materie de înregistrare a instituțiilor, corporațiilor sau 

entităților la care se referă normele în vigoare. 

 c) Originea datelor: Datele vor fi prezentate de către solicitanții care doresc 

să se înscrie în „Registrul Mediatorilor și al Instituțiilor de Mediere”, și care își vor 

da consimțământul expres pentru ca acestea să poată fi validate. 

 d) Procedura de colectare a datelor: Informațiile solicitate vor fi obținute cu 

formulare autorizate prin intermediul adresei electronice al Ministerului Justiției 

sau prin poștă. 

 e) Structura de bază a registrului și sistemul de prelucrare utilizat: 

e.1) Datele cu caracter personal incluse în registru: Nume și prenume, 

DNI/NIF/Document de identitate, adresa poștală și electronică, numărul poliței; 

identificarea executorului judecătoresc; numărul de identificare al 

garanției/avalului. 

e.2) Sistemul de prelucrare: Mixt. 

            f) Transmiterea de date cu caracter personal se prevede de: Agenția Statală 

Monitorul Oficial al Statului; Registrele de Mediatori ale Comunităților Autonome, 

precum și transmiterile  prevăzute de lege. 

g) Transferuri internaționale prevăzute în țări terțe: Nu există transferuri 

internaționale prevăzute. 

h) Organismul responsabil al Registrului. Direcția Generală a Registrelor și a 

Notariatului. 

i) Servicii sau unități la care pot fi exercitate drepturile de acces, rectificare, anulare 

și opoziție:  Direcția Generală a Registrelor și a Notariatului, Direcția Generală 

Adjunctă a Registrelor și a Notariatului, Plaza Jacinto Benavente nr. 3, 28071, 

Madrid. 

j) Măsuri de siguranță cu indicarea nivelului obligatoriu: Nivel de Bază. 

 


