
EXTRAS din Legea   Nr. 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator

ART. 2*)
    (1) Dac  legea nu prevede altfel, ile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate s  participe la
edin a de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dac  este cazul, dup  declan area unui proces în fa a

instan elor competente, în vederea solu ion rii pe aceast  cale a conflictelor în materie civil , de familie, în
materie penal , precum i în alte materii, în condi iile prev zute de lege.
    (1^1) Dovada particip rii la edin a de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de
informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dac  una dintre p i refuz  în scris participarea la
edin a de informare, nu r spunde invita iei prev zute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezint  la data fixat  pentru
edin a de informare, se întocme te un proces-verbal, care se depune la dosarul instan ei.

    (1^2) Instan a va respinge cererea de chemare în judecat  ca inadmisibil  în caz de neîndeplinire de c tre
reclamant a obliga iei de a participa la edin a de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de
chemare în judecat , sau dup  declan area procesului pân  la termenul dat de instan  în acest scop, pentru
litigiile în materiile prev zute de art. 60^1 alin. (1) lit. a) - f).
    (2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile i conflictelor din domeniul protec iei consumatorilor, în cazul în
care consumatorul invoc  existen a unui prejudiciu ca urmare a achizi ion rii unor produse sau servicii defectuoase,
a nerespect rii clauzelor contractuale ori a garan iilor acordate, a existen ei unor clauze abuzive cuprinse în
contractele încheiate între consumatori i agen ii economici ori a înc lc rii altor drepturi prev zute de legisla ia
na ional  sau a Uniunii Europene în domeniul protec iei consumatorilor.
    (3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a- i solu iona disputele prin mediere atât în afara, cât
i în cadrul procedurilor obligatorii de solu ionare amiabil  a conflictelor prev zute de lege.

    (4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei,
precum i orice alte drepturi de care p ile, potrivit legii, nu pot dispune prin conven ie sau prin orice alt mod
admis de lege.
    (5) În orice conven ie ce prive te drepturi asupra c rora p ile pot dispune, acestea pot introduce o clauz  de
mediere, a c rei validitate este independent  de validitatea contractului din care face parte.

*) 1. Conform art. VI din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 4/2013, dispozi iile alineatului (1^2) al
articolului 2 din Legea nr. 192/2006 intr  în vigoare la 1 august 2013.

2. Conform art. III din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 90/2012, cu modific rile ulterioare, dispozi iile
art.  2 alin. (1^2) din Legea nr. 192/2006, referitoare la sanc iunea inadmisibilit ii cererii de chemare în
judecat , se aplic  numai proceselor începute dup  data de 1 august 2013.



ART. 60^1*)
    (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solu ionare a
conflictelor, p ile i/sau partea interesat , dup  caz, sunt inute s  fac  dovada c  au participat la edin a de
informare cu privire la avantajele medierii, în urm toarele materii:
    a) în domeniul protec iei consumatorilor, când consumatorul invoc  existen a unui prejudiciu ca urmare a
achizi ion rii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespect rii clauzelor contractuale ori garan iilor
acordate, a existen ei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori i operatorii
economici ori a înc lc rii altor drepturi prev zute în legisla ia na ional  sau a Uniunii Europene în domeniul
protec iei consumatorilor;
    b) în materia dreptului familiei, în situa iile prev zute la art. 64;
    c) în domeniul litigiilor privind posesia, gr ni uirea, str mutarea de hotare, precum i în orice alte litigii care
privesc raporturile de vecin tate;
    d) în domeniul r spunderii profesionale în care poate fi angajat  r spunderea profesional , respectiv cauzele
de malpraxis, în m sura în care prin legi speciale nu este prev zut  o alt  procedur ;
    e) în litigiile de munc  izvorâte din încheierea, executarea i încetarea contractelor individuale de munc ;
    f) în litigiile civile a c ror valoare este sub 50.000 lei, cu excep ia litigiilor în care s-a pronun at o hot râre
executorie de deschidere a procedurii de insolven , a ac iunilor referitoare la registrul comer ului i a cazurilor
în care p ile aleg s  recurg  la procedura prev zut  la art. 1.013 - 1.024 sau la cea prev zut  la art. 1.025 -
1.032 din Legea nr. 134/2010, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
    g) în cazul infrac iunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împ carea p ilor înl tur

spunderea penal , dup  formularea plângerii, dac  f ptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima
i exprim  consim mântul de a participa la edin a de informare împreun  cu f ptuitorul; dac  victima refuz
 participe împreun  cu f ptuitorul, edin a de informare se desf oar  separat.

    (2) *** Abrogat

*) Data intr rii în vigoare a art. 60^1 este prev zut  de art. II din Legea nr. 115/2012. Termenul prev zut la art.
II din Legea nr. 115/2012, referitor la intrarea în vigoare a dispozi iilor art. 60^1 din Legea nr. 192/2006, a fost
prorogat succesiv prin art. II din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 90/2012  i prin art. VIII din Ordonan a
de urgen  a Guvernului nr. 4/2013.
    Conform art. VIII din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 4/2013, termenul referitor la intrarea în vigoare a
dispozi iilor art. 60^1 din Legea nr. 192/2006 a fost prorogat astfel:
    a) pân  la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur  civil , republicat , în ceea ce
prive te dispozi iile alin. (1) lit. a) - f);
    b) pân  la intrarea în vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur  penal , în ceea ce prive te
dispozi iile alin. (1) lit. g).



ART. 64
    (1) Pot fi rezolvate prin mediere neîn elegerile dintre so i privitoare la:
    a) continuarea c toriei;
    b) partajul de bunuri comune;
    c) exerci iul drepturilor p rinte ti;
    d) stabilirea domiciliului copiilor;
    e) contribu ia p rin ilor la între inerea copiilor;
    f) orice alte neîn elegeri care apar în raporturile dintre so i cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit
legii.
    (1^1) Acordurile de mediere încheiate de p i, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exerci iul drepturilor

rinte ti, contribu ia p rin ilor la între inerea copiilor i stabilirea domiciliului copiilor, îmbrac  forma unei
hot râri de expedient.
    (2) În elegerea so ilor cu privire la desfacerea c toriei i la rezolvarea aspectelor accesorii divor ului se depune
de c tre p i la instan a competent  s  pronun e divor ul.


