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Modificări aduse Legii privind medierea
şi organizarea profesiei de mediator
A fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2012 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 192/2006
/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de
mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi
organizarea profesiei de mediator („O.U.G.
O.U.G. 90/2012
90/2012”), care vizează în
principal:

Contacte:
Sorin David
E-mail: sorin.david@david-baias.ro
Dan Dascălu
E-mail: dan.dascalu@david-baias.ro
Emanuel Băncilă
E-mail: emanuel.băncilă@david-baias.ro

D&B David si Baias SCA
Lakeview Building
Str. Barbu Văcărescu 301-311
Sector 2, Bucureşti
Tel.: + 40 21 225 3770
Fax: + 40 21 225 3771

PricewaterhouseCoopers România
Lakeview Building
Str. Barbu Văcărescu 301-311
Sector 2, Bucureşti
Tel.: + 40 21 225 3000
Fax: + 40 21 225 3600



Instituirea sancţiunii inadmisibilităţii cererii de chemare
în judecată în cazul nerespectării obligaţiei de participare
la şedinţa de informare
are privind avantajele medierii

Obligaţia incumbă atât persoanelor fizice cât şi celor juridi
juridice, fiind necesară
prezentarea dovezii participării la şedinţa de informare privind medierea în
cazul litigiilor în materiile avute în vedere de art. 601 alin. (1) lit. a) – f) din
Legea 192/2006, şi anume:
-

-

-

-

în litigiile civile (inclusiv litigiile între pr
profesionişti) a căror
valoare este mai mică de 50.000 lei
lei, cu excepţia litigiilor în
care s-aa pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii
de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a
cazurilor în care părţile aleg să recurgă
ecurgă la procedura ce
reglementează instituţia ordonanţei de plată şi procedura cu privire
la creanţele de valoare redusă (de
de până la 10.000 lei
lei).
în domeniul litigiilor privind posesia
posesia, grăniţuirea, strămutarea
de hotare,, precum şi în orice alte litigii care privesc
raporturile de vecinătate;
în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul
invocă existenţa unui prejudiciu ca ur
urmare a achiziţionării
unui produs sau serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor
contractuale ori garanţiilor acordate,
e, a existenţei unor clauze abuzive
cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii
economici, ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia
naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei
consumatorilor;
în domeniul răspunderii
punderii profesionale
profesionale, respectiv cauzele de
malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o
altă procedură;
în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi
încetarea contractelor individuale de muncă;
în materia dreptului familiei,, în cauzele privind continuarea
căsătoriei, partajul de bunuri comune, exercitarea drepturilor
părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la
întreţinerea copiilor, precum şi orice alte neînţelegeri care apar în
raporturilee dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune
potrivit legii.
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În materiile de mai sus, instanţa de judecată va respinge cererea de chemare în judecată ca
inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de participare la şedinţa de
informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată sau după
declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop.
 Prorogarea termenului referitor la data de intrare în vigoare a prevederilor art. 601 din
Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator („Legea 192/
2006”) până la data de 1 februarie 2013
Faţă de relaţia de dependenţă existentă între prevederile art. 601 din Legea 192/ 2006 – dispoziţii ce
guvernează materiile în care este obligatorie participarea la şedinţa de informare privind medierea sub
sancţiunea inadmisibilităţii - şi prevederile Noului Cod de Procedură civilă (Legea 134/2010), O.U.G. 90/2012
a corelat intrarea în vigoare a acestor două dispoziţii legale. Urmare a faptului că a fost prorogată intrarea în
vigoare a art. 601 din Legea nr. 192/ 2006, dispoziţie ce reglementează materiile în care este incidentă
sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, această sancţiune este inoperabilă
până la 1 februarie 2013.
 Procedura de informare, incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, nu poate
depăşi 15 zile calendaristice.
 Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii într-o anumită
materie se face printr-un certificat de informare, pe când neprezentarea la şedinţa de
informare se consemnează într-un proces-verbal de informare, ambele documente fiind
eliberate de mediatorul care a realizat informarea.
Dispoziţiile Ordonanţei se aplică proceselor începute ulterior intrării în vigoare a acesteia - 01 februarie 2013.

[Sursa: O.U.G. 90/2012 Partea I, Monitorul Oficial nr. 878/21 decembrie 2012]

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-i contactaţi pe: Sorin David, Dan Dascălu sau Emanuel Băncilă.
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