
EXTRAS DIN PROPUNEREA DE MODIFICARE A LEGII 192/2006 

 

  La articolul 2 alineatele (1) și (14) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile persoane fizice sau juridice îşi pot soluţiona 

conflictele de orice natură prin mediere, chiar și după declanșarea unui proces în fața 

instanței de judecată.”  

 

„(14) În materia litigiilor de familie şi în materia litigiilor între profesionişti, părţile, 

persoane fizice sau juridice, au obligaţia ca înainte de a introduce o acţiune la instanţa de 

judecată sau în termenul de regularizare să încerce soluţionarea  cauzei prin mediere, în 

condiţiile prezentei legi.„ 

   La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(3) În materiile unde părţile sunt obligate să încerce soluţionarea prin mediere a cauzei, 

în condițiile prezentei legi, cheltuielile ocazionate de invitarea pârâtului/pârâților la 

mediere va fi în cuantum de maximum 100 de lei, pentru fiecare parte invitată, dacă 

domiciliul pârâtului/pârâților se află pe teritoriul României.” 

  La articolul 43 alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(21) În cauzele în materie civilă, cu excepţia cauzelor prevăzute la art. 2 alin. 11, şi în 

materie penală, acolo unde legea permite, înainte de introducerea cererii de chemare în 

judecată sau de sesizarea organelor de cercetare penală, părţile pot încerca 

soluționarea prin mediere.” 

  La articolul 601, formula introductivă a alineatul (1) se modfică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(1) Judecătorul, în baza rolului activ, cu aplicarea dispoziţiile art 227 C. Proc. Civ., va 

dispune trimiterea părţilor la mediere, în următoarele cauze ce pot face, potrivit legii, 

obiect al medierii şi care se afla pe rolul primei instanţe de judecată de mai mult de 18 

luni de la învestirea acesteia, fără a fi soluţionate, exceptând cauzele în care acestea au 

încercat anterior soluţionarea prin mediere.„ 

La articolul 63 după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alin. (22) 

care va avea următorul cuprins: 



„(22) În cauzele în care părţile sunt obligate să încerce soluţionarea prin mediere, în 

condiţiile prezentei legi, iar procedura de mediere se închide potrivit art. 56 alin. 

(1) lit. b), taxa judiciară de timbru se reduce corespunzător cu 1/3 din valoarea 

acesteia.” 

 

Corelarea dispozițiilor Legii 24/2000 (art.9) actualizată privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu prevederile Legii 

192/ 2006 actualizată privind medierea și exercitarea profesie de mediator 

 

---- extras Legea 24/2000 - privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative ---- 

Art. 9. – (1) În cazurile prevăzute de lege, în faza de elaborare a proiectelor de acte 

normative iniţiatorul trebuie să solicite avizul autorităţilor interesate în aplicarea 

acestora, în funcţie de obiectul reglementării.  

(2) După elaborarea lor şi încheierea procedurii de avizare prevăzute la alin. (1), 

proiectele de legi, propunerile legislative, precum şi proiectele de ordonanţe şi de 

hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului se supun în mod obligatoriu avizării 

Consiliului Legislativ.  

(3) Procedura de avizare şi obiectul avizului Consiliului Legislativ sunt prevăzute în legea 

sa organică şi în regulamentul său de organizare şi funcţionare.  

 

PROPUNERE MODIFICARE LEGEA 192/2006 CORELARE LEGEA 24/2000 

 

Art.20 - l) face propuneri și avizează conform procedurii de avizare prevăzută de ROF în 

concordanță cu art.9 din Legea 24/2000, pentru completarea sau, după caz, corelarea 

legislației privind medierea și exercitarea profesiei de mediator. 

 


