
MEDIEREA - POLITICĂ PUBLICĂ EFICIENTĂ 
ÎN DIALOGUL CIVIC

Cod SIPOCA 269 MySMIS 112412

Această broșură a fost realizată în cadrul proiectului ”Medierea – politică 

publică eficientă în dialogul civic” finanțat în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă, Axa prioritară - Administrație publică și sistem judiciar 

eficiente.

Scopul broșurii este acela de a evidenția bune practici la nivelul Uniunii 

Europene în ceea ce privește contribuția și capacitatea asociațiilor de mediatori și 

a partenerilor sociali de a formula și promova propuneri de politici publice 

eficiente în domeniul medierii și de a participa activ în acest sens la un proces real 

de consultare cu părțile interesate. 

Cele mai bune practici în ceea ce privește politicile publice din domeniul 

medierii au contribuit în anumite state membre ale Uniunii Europene la 

transformarea medierii într-un instrument de dezvoltare a culturii dialogului, de 

soluționare amiabilă a conflictelor și de prevenire a litigiilor sau de soluționare 

eficientă sau durabilă a acestora.

Astfel, în paginile acestei broșuri vor fi descrise exemple din unele state 

membre ale Uniunii Europene: Italia, Grecia și Olanda.

Contribuția ONG-urilor și a partenerilor sociali la formularea 

politicilor publice din domeniul medierii care asigură 

o relație echilibrată între mediere și procedurile judiciare

www.poca.ro
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Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a 

formula politici publice alternative în domeniul medierii, la nivel național, ce va contribui la 

dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează 

procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP (Strategia 

pentru Consolidarea Administrației Publice).

Obiective specifice
Asigurarea unui sistem de management și de control performant și riguros prin monitorizarea 

continuă a rezultatelor obținute, în vederea maximizării impactului asupra grupului țintă vizat, în cele 

16 de luni de implementare. Asigurarea unui management eficient și transparent al resurselor umane, 

materiale, financiare. Pregătirea și realizarea activităților de comunicare instituțională în cadrul 

activităților de proiect. 

Dezvoltarea de instrumente/mecanisme ce optimizează procesele decizionale orientate către 

cetățeni și mediul ONG/parteneri sociali.

Parteneri proiect
Centrul de Mediere şi Arbitraj ProPact a fost înființat cu scopul de a oferi persoanelor fizice și 

juridice servicii în domeniul soluționării conflictelor. Totodată, Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact 

desfășoară activități și participă la implementarea de proiecte având ca obiectiv promovarea 

metodelor alternative de soluționare a disputelor.

Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța este o organizație legal constituită pentru furnizare 

de educație de nivel superior din România și are misiune didactică şi de cercetare, pe care o 

îndeplineşte prin activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi aplicativă, de educaţie permanentă, 

cooperare interuniversitară, de dezvoltare şi modernizare a bazei materiale.

Date financiare
Proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/My SMIS 

112412, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă. Valoarea totală a 

proiectului este de 959.453,95 lei, din care 940.264,88 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene 

din Fondul Social European. 

Perioada de implementare a proiectului este 8 iunie 2018 -7 octombrie 2019.

Activități proiect
Principalele activități care se vor desfășura în cadrul proiectului sunt următoarele: 

   dezvoltarea unui instrument independent de monitorizare și evaluare a politicilor publice din 

domeniul medierii      dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social și civic   

    dezvoltarea de acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice 

inițiate de Guvern    dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a asociațiilor profesionale de 

mediatori prin instruiri și activități comune    dezvoltarea responsabilității civice, de implicare a 

comunităților locale în viața publică și de participare la procesele decizionale     monitorizarea 

evoluției capacității partenerilor sociali și a asociațiilor profesionale de mediatori de a formula și 

promova propuneri alternative la politicile publice.



Politica Uniunii Europene în domeniul medierii

Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială:

Art 1: „Obiectivul prezentei directive este de a facilita accesul la soluționarea 
alternativă a litigiilor și de a promova soluționarea pe cale amiabilă a acestora prin 
încurajarea utilizării medierii și asigurarea unei relații echilibrate între mediere 
și procedurile judiciare.”

1Dar cum este descrisă o relație echilibrată între mediere și proceduri judiciare ?

Cadranul II (Grad ridicat de 
utilizare și rată mare de succes) 
ilustrează un model de bune 
practici.

(1) Achieving a Balanced Relationship between Mediation and Judicial Proceedings (De Palo, 
D'Urso), European Parliament, Directorate-General for Internal Policies.

(2) Grad de utilizare a medierii în raport cu procedurile judiciare

Nr. de medieri / Nr. de litigii care pot fi mediate * 100%

(3) Rata de succes a cauzelor mediate

Nr. de acorduri de mediere / Nr. de medieri * 100%

Modele de reglementare cu privire la opțiunea părților de a apela la mediere:

Opt-in: Este modelul în care caracterul voluntar al medierii se exprimă prin libertatea 
părților de a decide cu privire la inițierea medierii. Același model opt-in a fost aplicat și în 
cazul ”ședinței de informare cu privire la avantajele medierii”,  care a fost obligatorie doar 
pentru partea solicitantă, după cum a fost reglementată în România în perioada 2012-2014.

Opt-out: Este modelul în care caracterul voluntar al medierii se exprimă prin libertatea 
părților de a decide cu privire la participarea sau nu la întreaga procedură de mediere după 
ce se întâlnesc la o primă ședință de mediere reglementată prin lege și obligatorie pentru 
toate părțile implicate în dispută. Modelul opt-out nu îngrădește accesul liber la justiție în 
condițiile în care costurile sau durata de timp sunt rezonabile, stabilite prin lege, iar 
sancțiunea pentru nerespectarea obligației de participare la prima ședință de mediere este 
proporțională cu scopul urmărit.

www.poca.ro
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Decretul legislativ 28-2010 
modificat și completat în 2013 a 
reglementat nu numai procedura de 
mediere, dar și modalități diferite prin 
care poate fi inițiată medierea, printre 
care medierea voluntară, prima 
ședință obligatorie pentru cauzele noi 
sau recomandarea instanței pentru 
cauzele existente. Prima ședință este 
obligatorie pentru 10% din cauzele 
civile, precum proprietate imobiliară, 
partaje, malpraxis medical, asigurări, 
bănci sau contracte.

ITALIA Modelul opt-out
Mediere voluntară

Recomandarea 
judecătorului

Bune practici
începând 

cu anul 2014

Sursa: Departamentul Statistici, Ministerul Justiției din Italia (2016)

Scop: Degrevarea instanțelor
de cauze noi

Scop: Degrevarea instanțelor
de cauze existente

Prima ședință de mediere
obligatorie (opt-out)
10% din cauzele civile

Mediere voluntară
(opt-in)

90% din cauzele civile

Recomandarea
judecătorului

toate cauzele de pe rol

138.127
medieri

84.000
litigii

16.219
medieri

1,6 mil.
litigii

19.128
medieri

3 mil.
litigii

Pentru asigurarea accesului liber la justiție, au fost limitate costurile asociate participării la prima ședință de 
mediere (40 € sau 80 € pentru fiecare parte, în funcție de obiectul cauzei), onorariile de mediere, termenul în cadrul 
căruia trebuie organizată prima ședință de mediere (30 de zile), precum și termenul în interiorul căruia trebuie să se 
desfășoare prima ședință de mediere (90 de zile). 

Opt-out
(164%/50%)

Opt-in
(1%/60%)

Sursa informațiilor despre Italia: adrcenter.com



Grecia este un exemplu în care 
medierea este o soluție, pe fondul 
unui sistem judiciar sufocat de 
cauze. Având în vedere Raportul 
Comisiei Europene din anul 2016 cu 
privire la justiție ”EU Justice 
Scoreboard”, care face o privire 
c o m p a r a t i v ă  a  e f i c i e n ț e i  
sistemelor de justiție din Statele 
Membre, instanțele de judecată 
din România, Belgia și Grecia au 
înregistrat cel mai mare volum de 
cauze noi civile și comerciale.

Mai mult, durata medie de 
soluționare a litigiilor din Grecia este de 
aproximativ patru ani (sau un număr de 1580 
de zile). 

De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a obligat Grecia la plata a peste 8 
milioane de euro ca urmare a duratei de timp 
necesare pentru judecarea cauzelor. 
Procedura de mediere a fost reglementată 

G u v e r n u l  a  c r e a t  p l a t f o r m a  prin lege în Grecia ca procedură voluntară 
,  pentru  încă din perioada 2010-2012, în conformitate 

promovarea activității de mediere în spațiul cu Directiva 52/EC/2008 privind medierea în 
public acolo unde sunt disponibile informații cauzele civile și comerciale. Chiar dacă unul 
despre cauzele care pot fi supuse medierii, din obiectivele vizate de legiuitor a fost 
rolul mediatorului, datele de contact ale crearea unui instrument modern care să vină 
mediatorilor sau exemple de medieri în sprijinul rolului încărcat al instanțelor de 
simulate.judecată, practica medierii a fost extrem de 

Mai mult, recunoscând faptul că este limitată, statisticile neoficiale arată că 
necesar un nou cadru de reglementare care să numărul de cauze mediate în legătură cu 
impulsioneze utilizarea medierii, Grecia a instanțele a fost de ordinul zecilor.
adoptat modificări ale legislației.Astfel, prin 
Legea 4512/2018, părțile sunt obligate să 
participe la o primă întâlnire cu un mediator 
sub sancțiunea inadmisibilității cauzei pentru 
anumite tipuri de cauze. Chiar dacă aceste 
dispoziții ar fi trebuit să intre în vigoare în anul 
2018, termenul a fost amânat pentru luna 
septembrie a anului 2019. 

Poate fi considerată o bună practică 
modalitatea în care asociațiile profesionale 
ale mediatorilor au participat la procesul de 
consultare cu privire la cadrul de 
reglementare a procedurii de mediere. Un 
exemplu în acest sens este și prezența 
președintelui Asociației Mediatorilor din 

În cadrul procesului de consultare din Grecia, domnul Petros Zourdoumis, în 
Grecia, nu au fost înregistrate propuneri ale Parlamentul Greciei, la momentul discutării 
partenerilor sociali în legătură cu utilizarea propunerilor de modificare a cadrului 
medierii ca politică publică eficientă în legislativ al procedurii de mediere.
dialogul civic.

www.diamesolavis i .gov.gr

Petros Zourdoumis, Președintele Asociației 
Mediatorilor din Grecia în fața Parlamentului la 

data de 11.01.2018

GRECIA Modelul opt-out
Mediere voluntară

Recomandarea 
judecătorului

Noi modificări la 
cadrul legal intră 

în vigoare din 
septembrie 2019

Opt-out

Opt-in

Raportul Comisiei Europene din anul 2016 cu privire la justiție ”EU Justice Scoreboard”

Sursa: Elena Koltsaki și Nana Papadogeorgaki, membri fondatori ai Institutului Grec pentru Mediere 



Medierea este bine stabilită de peste 20 de ani în Olanda, acolo unde în statistici sunt 
înregistrate aproximativ 50.000 de medieri în fiecare an. Dintre acestea, jumătate sunt cauze de 
familie, o treime sunt litigii de muncă și diferența sunt cauze civile. Rata medie de înțelegere este 
de 84%. Putem aprecia că raportul dintre mediere și cauzele civile și comerciale înregistrate pe 
rolul instanțelor de judecată este unul destul de echilibrat – 50.000 de medieri la aproximativ 
150.000 de cauze. 

Practica medierii a fost încurajată și de subvenționarea de către stat a unei părți din 
onora r iu l  med ia to ru lu i  p r i n  se rv i c i u l  na ț i ona l  de  a s i s ten ță  jud i c i a ră  
(https://www.rechtsbijstand.nl/). Mai mult, procedura instituită este foarte simplă, mediatorul 
sau avocatul fiind cei care transmit serviciului de asistență judiciară solicitarea de acordare a 
subvenției în numele clienților lor. 

Guvernul olandez gestionează un portal public cu informații despre mediere care este 
administrat în mod profesionist și care reușește să transmită în mod eficient, cu un limbaj comun, 
ușor de înțeles, informații utile pentru cetățeni, familii, comunități, companii și sectorul public.

În Olanda, litigiile de muncă sunt soluționate de o instanță specializată. Înainte și în 
timpul procedurilor legale, părțile pot opta pentru mediere fie din proprie inițiativă, fie după ce 
un judecător dispune transmiterea cauzei către mediere. Serviciile de mediere a conflictelor de 
muncă sunt furnizate de sectorul privat. În general, politica publică a guvernului olandez este 
favorabilă utilizării medierii. În plus, față de subvenționarea acestor servicii, acest lucru poate fi 
ilustrat prin diverse experimente de mediere, inițiate și subvenționate de guvernul olandez, 
precum și prin introducerea unor centre de mediere în cadrul instanțelor de judecată începând cu 
anul 2007.Una dintre cele mai respectabile 
instituții din Uniunea Europeană în ceea ce 
privește standardele internaționale de calitate 
din domeniul medierii a fost Institutul Olandez 
de Mediere (NMI). Totuși, în anul 2013, NMI s-a 
transformat în Federația Mediatorilor din 
Olanda (MfN), o organizație a mediatorilor în 
care sunt membre asociații naționale cu minim 3 
ani vechime și 100 de membri. MfN asigură acum 
calitatea serviciului de mediere și participă 
activ la crearea politicilor publice din domeniul 
medierii în Olanda.

OLANDA Mediere voluntară

Recomandarea 
judecătorului

Costurile medierii
subvenționate

prin ajutor
public judiciar

Opt-in

Portalul public cu informații despre mediere                        Portalul Serviciului de Asistență Judiciară din Olanda

Congresul din anul 2017 al MfN (Federația Mediatorilor din Olanda) 

Sursa: Pascal Comvalius, Mediator Olanda Certificat IMI



ROMÂNIA Mediere voluntară

Recomandarea 
judecătorului

Nu există statistici.
Legea încă nu este 

în acord cu 
Decizia 266/2014 a CCR

 

2010
 

2011
 

2012
 

2013
 

2014
 

2015
 

2016
 

2017

Nr acorduri 258 1525 1728 1749  ?  ?  ?  ?

Nr medieri (60% rata 

succes estimată de noi ) 
430 2.542 2.880 2.915  ?  ?  ?  ?

Nr cauze noi 2.263.579 2.379.107 2.455.181 2.266.090  2.274.851  2.036.078  2.179.917  2.200.930

Grad de utilizare 0.0190% 0.1068% 0.1173% 0.1286%  ?  ?  ?  ?

Statisticile existente în țara noastră nu sunt relevante pentru descrierea gradului 
de utilizare a medierii și pentru rata de succes a acesteia. Totuși, următoarele statistici sunt 
disponibile în rapoartele anuale privind starea justiției publicate de Consiliul Superior al 
Magistraturii în perioada 2010 - 2013:

Este evident că în acest moment România se 
regăsește în cadranul IV (utilizare redusă, rată 
mare de înțelegere). Percepțiile create în cadrul 
sistemului judiciar și în afara lui de Decizia nr. 266 
a Curții Constituționale a României, pe de o parte 
și faptul că Parlamentul României nu a pus în 
acord legea medierii cu dispozițiile Deciziei nr. 
266, pe de altă parte, impun cu mare necesitate o 
politică publică alternativă în domeniul medierii 
în România.

Procesul de consultare dintre părțile 
interesate pentru identificarea celei mai eficiente 
soluții este esențial în condițiile date. Printre 
părțile interesate este posibil să se regăsească: 
mediul academic,  Ministerul Justiției, Ministerul 
de Interne, C.S.M., A.N.P.C., B.N.R., avocați, 
consilieri juridici, notari, executori, parlamentari, 
societatea civilă, magistrați, oameni de afaceri, 
Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății, organizații 
non-guvernamentale, instituții bancare, clerul bisericesc, administrația locală, mediatori, asociații de 
mediatori, parteneri sociali și bineînțeles, Consiliul de mediere.

2012-2014

I II

III IV
2006-2011, 
2015-20190,06%

0,0006%
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Grecia
România

Olanda

Italia
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Competența face diferența!
Proiect 

prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
cofinanțat din Fondul Social European, 
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Editorul materialului: DATAPRINT S.R.L.
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României

Beneficiar: 
Asociația „Centrul de Mediere și Arbitraj Propact”
Craiova, str. Calea București, bl. 21C, sc. 1, ap. 3

Tel.: 0746 228 229
E-mail: office@solutii-dispute.ro

Web: solutii-dispute.ro
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Partener:
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E-mail: office@mediereapoliticapublica.ro       

Web: mediereapoliticapublica.ro;  coalitie-mediere.ro

Facebook: mediereapoliticapublica

Material gratuit

www.poca.ro

Din exemplele de bune practici 
prezentate în acest material, se 
observă foarte clar că politicile 
publice din Italia și Olanda au condus 
către o relație echilibrată dintre 
mediere și procedurile judiciare. 

În același timp, aflându-se într-o 
situație similară cu cea din țara 
noastră în care practica medierii este 
aproape inexistentă, în urma 
consultării cu părțile interesate, deci 
și cu asociațiile de mediatori, 
guvernul din Grecia și-a asumat o 
politică publică alternativă în 
privința medierii cu rezultate 
concrete care sunt așteptate din luna 
septembrie a anului 2019.

Aceste exemple concrete pot fi 
luate în considerare ca modele 
pentru îmbunătățirea situației și a 
politicilor publice din domeniul 
medierii din România.
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