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Capitolul 1 - Scopul şi principiile exercitării profesiei de mediator

Art. 1 

(1) Profesia de mediator este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator, republicată, cu modificarile ulterioare, denumită în continuare Lege, şi ale 
prezentului statut.

(2) Exercitarea profesiei de mediator este supusa urmatoarelor principii fundamentale:

a. principiul legalităţii;

b. principiul libertăţii de asociere;

c. principiul autodeterminării;

d. principiul neutralităţii;

e. principiul imparţialităţii;

f. principiul confidenţialităţii.

Art. 2 

(1) Scopul exercitării profesiei de mediator îl constituie facilitarea procesului de negociere dintre 
două sau mai multe părţi, de către o persoană neutră, autorizată, de încredere şi fără putere 
de decizie, denumită ”mediator”, în vederea obţinerii unei soluţii reciproc convenabile, 
eficiente şi durabile.

(2) Medierea este o procedură a cărui scop este realizarea consensului pe baza cooperării dintre 
părţi şi face parte din modalităţile de soluţionare a disputelor  care sunt alternative la 
procedurile judiciare din instanţele de judecată.

Art. 3 

(1) Într-o societate întemeiată pe respect faţă de libertate şi justiţie, mediatorul îndeplineşte un rol 
eminent. Într-un Stat de drept, mediatorul contribuie la restabilirea echilibrului şi ordinii sociale 
perturbate de conflictele dintre două sau mai multe persoane fizice sau juridice, inclusiv statul,
asigurând în acelaşi timp premisele pentru îmbunătăţirea relaţiilor sociale.

(2) Mediatorul nu are  şi nu poate avea o obligaţie de rezultat, ci doar de prudenţă şi diligenţă. 
Soluţionarea conflictului depinde exclusiv de acordul părţilor, misiunea  principală a 
mediatorului fiind aceea de a depune toate efortul de care este capabil şi priceperea pe care o
are pentru a sprijini părţile să ajungă la un acord.

(3) În exercitarea profesiei, mediatorul nu poate fi supus niciunei restricţii, presiuni, constrângeri 
sau intimidări din partea autorităţilor sau instituţiilor publice ori a altor persoane fizice sau 
persoane juridice. Libertatea şi independenţa mediatorului sunt garantate de lege.

(4) Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere şi nu o va exercita la standarde inferioare din 
motive ce ţin de rasa, culoarea, naţionalitatea, origine etnică, limba, religia, sexul,  opinia, 
apartenenţa politică, averea sau originea socială a părţilor.



Art. 4 

(1) Membrii Consiliului de Mediere şi alte persoane care îndeplinesc alte funcţii în cadrul 
organelor de conducere ale profesiei nu pot participa la rezolvarea unei cereri, la luarea unei 
hotărâri sau decizii ori la încheierea unui act juridic prin care se produce un folos material 
pentru acestea, pentru soţul/soţia ori pentru rudele sau afinii până la gradul III inclusiv ale 
acestora.

(2) De asemenea, persoanele indicate la alin. (1) nu pot participa la rezolvarea unei cereri sau la 
luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter 
patrimonial.

(3) În cazul existenţei unui conflict de interese, persoanele indicate la alin. (1) sunt obligate să se 
abţină de la soluţionarea cererii, de la participarea la luarea hotărârii sau deciziei, informând în
prealabil, în acest sens, organul profesional corespunzător.

(4) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana indicată la alin. (1), soţul/soţia, 
rudele sau afinii acesteia până la gradul al III-lea inclusiv are/au un interes personal de natură 
patrimonială, care poate influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor acesteia.

(5) Încălcarea prevederilor prezentului articol este faptă care aduce atingere probităţii 
profesionale şi constituie abatere disciplinară gravă.

Art. 5 

(1) În exercitarea profesiei, mediatorul este independent şi se supune numai legii, statutului 
profesiei şi codului de etică şi deontologie profesională.

(2) Profesia de mediator se exercită doar de mediatorii înscrişi în Tabloul Mediatorilor care este 
întocmit de Consiliul de Mediere. 

(3) Un mediator nu îşi poate exercită concomitent activitatea în două sau mai multe forme de 
exercitare a profesiei.

(4) Mediatorul este liber să îşi aleagă, să schimbe şi să dispună în tot sau în parte de forma de 
exercitare a profesiei, în condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul statut.

(5) Este interzisă, sub sancţiunile prevăzute de Lege, exercitarea oricărei activităţi specifice 
profesiei de mediator de către o persoană fizică ce nu are calitatea de mediator înscris 
Tabloul Mediatorilor sau, după caz, de către orice persoană juridică, cu excepţia Societăţii 
Civile Profesionale de mediatori.

Art. 6 

(1) Relaţia dintre mediator şi părţi se bazează pe încredere, având la bază cinstea, demnitatea, 
probitatea şi sinceritatea mediatorului.

(2) Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul. Nimeni nu poate impune 
unei persoane un anumit mediator.  Orice clauză ori convenţie contrară, prohibitivă sau 
restrictivă este lovită de nulitate absolută.

(3) Părţile sunt libere să apeleze şi să utilizeze procedura de mediere şi să decidă cu privire la 
soluţie sau la orice alt aspect al medierii.

(4) Exercitarea profesiei de către mediator se face în condiţii de neutralitate, mediatorul 
neputând avea vreun interes faţă de obiectul conflictului supus medierii, şi de imparţialitate, 
acordând un tratament egal părţilor şi păstrând permanent un echilibru între ele.



(5) Medierea se desfăşoară într-un cadru privat, iar mediatorul este obligat să respecte 
confidenţialitatea informaţiilor de care ia cunoştinţă în cursul activităţii de mediere, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

Art. 7 

(1) Mediatorul trebuie să îşi desfăşoare activitatea cu competenţă profesională, prin folosirea 
cunoştinţelor adecvate, a abilităţilor practice specifice şi prin pregătirea iniţială şi continuă 
necesare pentru furnizarea unui serviciu calitativ.

(2) Consiliul de mediere are sarcina permanentă de a asigura şi verifica aplicarea standardelor 
de exercitare calificată a activităţii de mediere, organizând în mod corespunzător primirea în 
profesie, cadrul de pregătire profesională iniţială şi pregătire continuă a mediatorilor, 
respectarea strictă a deontologiei şi a disciplinei profesionale.

(3) Toţi mediatorii au dreptul şi îndatorirea de a participa la formele de pregătire profesională 
stabilite de către Consiliul de Mediere.

(4) Consiliul de Mediere are obligaţia, din oficiu sau la cerere, să acţioneze prin toate mijloacele 
legale pentru protejarea profesiei, a demnităţii şi onoarei corpului profesional al mediatorilor.

Art. 8 

(1) Dispoziţiile prezentului statut se aplică în mod corespunzător şi mediatorilor străini, inclusiv 
formelor de exercitare a profesiei de către aceştia.



CAPITOLUL II   Organizarea profesiei de mediator

Secţiunea 1  Calitatea de mediator

Subsecţiunea 1 Autorizarea ca mediator

Art.9

      (1) Procedura defineşte responsabilităţile Consiliului şi modalitatea de autorizare a mediatorilor în 
România.

      (2) Autorizarea ca mediator se poate face doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii:

    a) se face dovada că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a) - f) sau, după caz, condiţiile 
art. 8 alin. (2) - (6) din Lege;

    b) se face dovada că a fost achitată taxa de autorizare prevăzută de Lege, în cuantumul stabilit prin 
hotărâre a Consiliului, aprobată de Congresul Mediatorilor;

    c) se face dovada că a fost solicitată şi avizată o formă de exercitare a profesiei de mediator 
prevăzută de art. 22 din Lege şi de prezentul regulament;

    d) se face dovada îndeplinirii condiţiei art. 24 din Lege sau a exprimării opţiunii de a deveni 
mediator neafiliat unei asociaţii profesionale;

    (3) Pe baza documentelor depuse conform art. 10 alin. (1), Consiliul constată că sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) - c) şi emite o hotărâre şi autorizaţia de mediator.

    (4) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis hotărârea conform 
alin. (3) depun o cerere însoţită de documentele prevăzute la art. 10 alin. (9).

    (5) Activitatea de mediator poate fi desfăşurată de la data înscrierii în Tabloul mediatorilor actualizat 
lunar pe portalul web al Consiliului, în condiţiile legii şi ale Statutului, şi emiterii autorizaţiei de mediator
de către Consiliu.

    (6) Recunoaşterea pregătirii ca mediator a unui cetăţean al unui stat terţ se face conform 
prevederilor art. 8 alin. (2) - (6) din Lege, prin aplicarea condiţiilor stabilite prin Procedura de 
echivalare sau compensare a pregătirii, aprobată de Consiliu conform Legii.

    (7) Recunoaşterea pregătirii ca mediator pentru un cetăţean român în condiţiile art. 72 alin. (2) sau 
ale art. 8 alin. (2) - (6) se face prin aplicarea corespunzătoare a Procedurii de echivalare sau 
compensare a pregătirii prevăzute de Lege.

Art.10

    (1) În vederea constatării de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator, 
persoanele interesate depun la secretariatul Consiliului o cerere, prevăzută în anexa nr. 2, la care se 
ataşează următoarele documente:

    a) actul de identitate - copie certificată;

    b) certificat de căsătorie, dacă este cazul - copie certificată;

    c) diplomă de licenţă sau titlul de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - copie legalizată,

    d) certificatul de naştere - în fotocopie;



    e) documente care atestă pregătirea ca mediator, după caz, în fotocopie, respectiv:

    e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii, emis de 
Consiliu şi completat de furnizorul de formare autorizat; sau

    e.2) dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat 
conform Legii şi avizat de Consiliu; sau

    e.3) hotărârea Consiliului privind echivalarea pregătirii ca mediator, în cazul persoanelor care se 
încadrează în prevederile art. 8 şi 72 din Lege;

    f) adeverinţă medicală cu menţiunea "Apt pentru profesia de mediator", eliberată de medicul de 
medicina muncii, sau, după caz, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, cu menţiunea 
"Clinic sănătos" şi precizarea că include şi un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în 
termen de valabilitate la data depunerii cererii - în original;

    g) cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetăţenii 
români, sau declaraţie notarială pe propria răspundere, pentru cetăţenii străini - original;

    h) dovada vechimii în muncă - în fotocopie;

    i) dovada plăţii taxei de autorizare;

    j) actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare 
originale;

    k) dovada spaţiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat,
contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participaţiune etc.

    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numărul de 
înregistrare din registrul de intrări-ieşiri al Consiliului.

    (3) Cetăţenii români sau străini care au absolvit cursuri înainte de apariţia legii sau prin parcurgerea 
unor programe de formare într-un stat terţ vor depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele 
care atestă parcurgerea programului de formare, precum şi programa acestuia, cereri care vor fi 
analizate în conformitate cu Procedura de echivalare sau compensare prevăzută de Lege. În toate 
cazurile, Consiliul va emite o hotărâre individuală cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea 
condiţiilor de echivalare sau compensare.

    (4) Hotărârea Consiliului cu privire la un program de formare ca mediator, evaluat în condiţiile art. 
72 alin. (2) din Lege, se aplică tuturor cererilor formulate de persoane care au parcurs acelaşi program
de formare.

    (5) Persoanele interesate pot depune personal sau prin curier la Consiliu cererile de autorizare ori 
de echivalare a pregătirii ca mediator.

    (6) Documentele anexate cererii în copie vor fi certificate de solicitant drept conforme cu originalul şi
vor fi semnate de acesta.

    (7) În toate cazurile, Consiliul va analiza doar cererile care sunt însoţite de toate documentele 
solicitate prin formularul tipizat de cerere, iar documentele depuse la Consiliu nu se restituie.

    (8) În termen de 30 de zile de la data depunerii unei cereri, Consiliul adoptă o hotărâre privind 
aprobarea sau respingerea acesteia. Termenul de comunicare este de 10 zile calendaristice de la data
adoptării hotărârii.



    (9) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 9 alin. (4)  pot depune odată cu documentaţia de autorizare şi o cerere, conform anexei nr. 3, 
însoţită de următoarele documente:

    a) declaraţie pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de 
mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator, conform anexei nr. 5 - în original;

    b) dovada înscrierii sau a solicitării de înscriere într-o asociaţie profesională înscrisă în Registrul 
naţional de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii (RNEODM)-conform art.24 din Lege sau 
dovada exprimării opţiunii de a deveni mediator neafiliat unei asociaţii profesionale  - în copie;

    c) declaraţia pe propria răspundere privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor, conform 
anexei nr. 2 - în original.

    (10) În situaţia în care există mediatori care nu doresc să se afilieze, se va depune dovada 
exprimării opţiunii de a deveni mediator neafiliat unei asociaţii profesionale - în copie.

    (11) Odată cu constatarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator şi a avizării unei forme de
exercitare a profesiei conform prezentului regulament, pentru solicitanţii care au depus şi 
documentaţia de la alin. (9), Consiliul dispune prin aceeaşi hotărâre şi la înscrierea în Tabloul 
mediatorilor, în termen de 30 de zile.

    (12) Până la emiterea autorizaţiei şi înscrierea în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a 
emis o hotărâre conform art. 9 alin. (3) vor fi înscrise pe o listă publicată pe portalul web al Consiliului.

Art.11

    (1) Secretariatul tehnic verifică existenţa documentelor menţionate la art. 10  în vederea constatării 
îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi poate solicita completări sau clarificări.

    (2) Comisia permanentă analizează conţinutul documentelor şi face recomandări argumentate 
Consiliului, de admitere sau respingere a fiecărei cereri.

    (3) Consiliul ia act de propunerile Comisiei permanente şi hotărăşte admiterea sau respingerea 
cererilor conform propunerilor formulate de Comisia permanentă.

    (4) Oricare dintre membrii Consiliului poate solicita, justificat, reevaluarea unei cereri de către 
Comisia permanentă. Solicitarea motivată se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi se 
transmite solicitantului în maximum 15 zile, spre ştiinţă.

Art.12

Consiliul comunică în scris răspunsul motivat la orice solicitare, în termen de maximum 30 de 
zile de la depunerea acesteia.

Subsecţiunea  a 2-a  Primirea în profesia de mediator a persoanelor provenind dintr-un alt stat, 
posesori ai unui document de calificare în profesia de mediator, obţinut în unul dintre aceste 
state  

Art.13

    (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ai 
Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unui document de calificare în profesia de mediator, obţinut în 
unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România,
după recunoaşterea acestor documente de către Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 



privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din 
România, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Documentele de calificare obţinute în profesia de mediator în alt stat decât România ori într-un 
stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană de 
către persoanele prevăzute la alin. (2) se recunosc în condiţiile prevăzute la alin. (5), care se aplică în 
mod corespunzător. Dacă abilităţile şi cunoştinţele nu corespund cerinţelor de calificare prevăzute de 
legea română, Consiliul de mediere ia în considerare şi experienţa profesională dobândită de solicitant
şi îi poate cere să dovedească faptul că îndeplineşte toate aceste cerinţe.

    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi cetăţenilor români, posesori ai documentelor de calificare 
în profesia de mediator, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic 
European sau în Confederaţia Elveţiană, după caz, într-un stat terţ.

    (4) Cetăţeanul unui stat terţ, care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor în străinătate sau
care a dobândit calitatea de mediator în străinătate şi doreşte să desfăşoare activitate de mediere cu 
caracter permanent în România, dobândeşte acces la profesie în următoarele condiţii:

    a) prezintă titlul de studii, însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării;

    b) prezintă conţinutul programei de formare parcurse, inclusiv durata pregătirii şi, după caz, 
documentele care atestă dobândirea calităţii de mediator. Consiliul de mediere evaluează conţinutul 
programei de formare prezentate, inclusiv durata pregătirii, comparând cunoştinţele şi abilităţile 
atestate de aceste documente cu cerinţele stabilite conform legii române, şi hotărăşte, dacă este 
cazul, accesul în profesie. Condiţiile de echivalare ori compensare a calificării, în situaţia în care 
cunoştinţele şi abilităţile atestate nu corespund cerinţelor de calificare prevăzute de legea română, vor 
fi stabilite de Consiliul de mediere.

    (5) Mediatorul străin poate desfăşura în România activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub 
forma prestării de servicii, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în statul
de origine sau de provenienţă, fiind exceptat de la cerinţele de autorizare şi de înscriere prevăzute în 
lege, având însă obligaţia înştiinţării, în scris, a Consiliului de mediere cu privire la desfăşurarea 
acestei activităţi.

    (6) Cetăţenii altor state ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei
Elveţiene, posesori ai unui document de calificare ca mediator, obţinut în unul dintre aceste state sau 
în România, dobândesc calitatea de mediator în România, în condiţiile prevăzute la alin. (2) - (6).

    (7) Cetăţenii prevăzuţi la alin. (7) din Lege, care au dobândit calitatea de mediator în România, pot 
desfăşura activitatea de mediere cu caracter permanent în unul dintre statele membre ale Uniunii 
Europene sau ale Spaţiului Economic European, dacă în aceste state dobândirea acestei calităţi nu 
este reglementată, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în România.

    (8) Pentru mediatorii autorizaţi în condiţiile art. 7 şi 72 alin. (2) din Lege, documentul de calificare 
prin care se atestă dobândirea competenţelor profesionale ca mediator este eliberat de către Consiliul 
de mediere în condiţiile stabilite de standardele de formare în domeniul medierii.

    (9) În cazul în care este necesară verificarea documentelor depuse în vederea autorizării, aceasta 
se poate realiza şi prin Sistemul de informare în cadrul pieţei interne, în condiţiile legii.



Subsecţiunea a 3-a  Tabloul mediatorilor

Art.14

    (1) Consiliul întocmeşte Tabloul mediatorilor pe mai multe secţiuni în care sunt înscrişi mediatorii 
autorizaţi cu forma de exercitare a profesiei.

    (2) Tabloul mediatorilor este întocmit astfel încât să conţină cel puţin informaţiile prevăzute de art. 
12 din Lege şi este structurat pe coloane astfel:

    a) numele şi prenumele mediatorului autorizat;

    b) data emiterii hotărârii;

    c) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator;

    d) adresa sediului profesional;

    e) pregătirea de bază în mediere/instituţia;

    f) domeniul de practică al medierii ales de mediator;

    g) anul începerii activităţii practice în mediere;

    h) limba străină în care este capabil să desfăşoare medierea;

    i) asociaţia profesională a mediatorilor în care este membru;

    j) asociaţii internaţionale în care este membru, dacă este cazul;

    k) cauze de suspendare, dacă este cazul;

    l) date de contact (telefon, fax, e-mail, site).

    (3) Tabloul mediatorilor se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, actualizat până la
data de 31 mai, şi pe portalul web al Consiliului, actualizat lunar.

    (4) Tabloul mediatorilor, actualizat până la 31 mai şi, respectiv, până la 30 noiembrie a fiecărui an, 
se publică defalcat pe judeţe şi se transmite autorităţilor prevăzute la art. 12 alin. (3) din Lege sub 
formă de afiş sau broşură, după caz.

    (5) Consiliul poate decide publicarea unor forme ale Tabloului mediatorilor pe domenii de practică, 
la solicitarea motivată a unor grupuri de beneficiari şi cu respectarea Legii şi a prezentului regulament.

    Art.15

    (1) Înscrierea în Tabloul mediatorilor se face pe baza unei cereri adresate Consiliului, în 
conformitate cu prevederile art. 10 alin. (9), cererea de înscriere în Tabloul mediatorilor putând fi 
făcută concomitent cu solicitarea de avizare a formei de exercitare a profesiei sau ulterior pe cale 
separată. În toate cazurile sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (9).

    (2) Mediatorii care îşi exercită profesia de mediator pe baza unui contract de muncă încheiat 
conform prevederilor Legii şi ale prezentului regulament, la înscrierea în Tabloul mediatorilor nu au 
obligaţia să depună documentele prevăzute la alin. (1), lit. b) şi c).

    (3) Pentru mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, Consiliul emite Legitimaţia de 
mediator, conform modelului publicat pe portalul web al Consiliului, şi aplică o viză anuală care 
certifică faptul că aceştia au achitat taxa anuală profesională. În cazul achitării în tranşe a taxei 



profesionale, Consiliul vizează legitimaţia. În cazul în care, după vizarea legitimaţiei, tranşele din taxă 
nu mai sunt achitate, vizarea pe anul următor a legitimaţiei se va face numai după achitarea la zi a 
taxei profesionale pe anul anterior.

    (4) Mediatorii care îndeplinesc condiţiile art. 23 şi 24 din Lege şi pentru care intervine o cauză de 
suspendare conform Legii rămân înscrişi în Tabloul mediatorilor, care se publică anual în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, cu menţiunea "suspendat" şi înscrierea datei de la care devine aplicabilă 
cauza de suspendare.

Subsecţiunea a 4-a  Suspendarea exercitării calităţii de mediator

Art.16

    (1) Exercitarea calităţii de mediator se suspendă în condiţiile prevăzute de art.14 din Lege.

    (2) Orice mediator are dreptul să îşi suspende activitatea pe o perioada determinată sau 
nedeterminată, pe baza unei cereri adresate Consiliului, la care va anexa următoarele documente:

a) actul de identitate - în fotocopie;

b) hotărârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare pentru care solicită 
modificare, schimbare sau încetare - în fotocopie;

c) legitimaţia de mediator, vizată la zi - în fotocopie.

    (3) Suspendarea activităţii la cererea mediatorului se constată prin decizie a preşedintelui şi se 
înscrie în Tabloul mediatorilor, conform legii.

Subsecţiunea a 5-a  Încetarea calităţii de mediator

Art.17

    (1) Calitatea de mediator încetează în condiţiile prevăzute de art 15 din Lege.

    (2) Orice mediator poate să opteze pentru  încetarea formei de exercitare a profesiei de mediator şi 
radierea acesteia din Registrul formelor de exercitare a profesiei.

    (3) În vederea încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la Consiliu o
cerere însoţită de următoarele documente, pe care le va certifica personal pentru conformitate cu 
originalul:

a) actul de identitate - în fotocopie;

b) hotărârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare pentru care solicită 
modificare, schimbare sau încetare - în fotocopie;

c) actul prin care face dovada modificării sau schimbării intervenite (dovada noului spaţiu, 
hotărârea asociaţilor, proces-verbal al adunării asociaţilor, certificat de căsătorie sau hotărârea 
definitivă privind desfacerea căsătoriei etc.) - în fotocopie;

d) dovada plăţii taxei privind analiza dosarului de schimbare sau încetare a formei de 
exercitare a profesiei, în cuantum stabilit de Consiliu - în fotocopie;



e) legitimaţia de mediator, vizată la zi - în fotocopie.

    (4) Încetarea formei de exercitare a profesiei se aprobă prin hotărâre a Consiliului şi devine 
aplicabilă de la data emiterii hotărârii.

Art.18 

Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage radierea din Tabloul mediatorilor şi retragerea
autorizaţiei ca mediator.

Secţiunea a 2-a   Organele  profesiei de mediator 

Subsecţiunea 1  Forurile de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor

Art.19

Forurile de conducere ale profesiei de mediator sunt:

1. Congresul Mediatorilor;

2. Consiliul de Mediere;

3. Comisia de cenzori.

Subsecţiunea a 2-a  Congresul Mediatorilor

Art.20

    (1) Congresul este organul suprem de conducere a profesiei de mediator.

    (2) Congresul Mediatorilor este constituit din delegaţi ai fiecărei asociaţii profesionale şi delegaţi ai 
mediatorilor neafiliaţi, potrivit unei norme de reprezentare. Din Congres fac parte de drept membrii 
Consiliului de Mediere.

    (3) Congresul Mediatorilor se întruneşte anual în sesiune ordinară, în primul trimestru al anului,  la 
convocarea Consilului de Mediere.

    (4) Congresul poate fi convocat în sesiune extraordinară în următoarele situaţii:

a) la solicitarea unei treimi din numărul mediatorilor autorizaţi;

b) la solicitarea scrisă, motivată şi semnată a două treimi dintre membrii Consiliului de 
Mediere;

    (5) Congresul extraordinar  este constituit conform art.22 alin.4.

Art.21

    (1) Congresul Mediatorilor are următoarele atribuţii:

a) analizează şi aprobă raportul anual de activitate al Consiliului de Mediere;

b) alege din membrii săi Comisia de cenzori pentru un mandat de 4 ani;

c) adoptă şi modifică statutul profesiei;



d) aprobă proiectul de buget anual al Consiliului de Mediere şi dă descărcare cu privire la 
activitatea şi gestiunea sa;

e) aprobă cuantumul indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Mediere şi nivelul salariilor 
personalului angajat din structura acestuia;

f) face propuneri Consiliului de Mediere privind modificarea şi corelarea dispoziţiilor legale 
privind medierea şi profesia de mediator;

g) aprobă regulamentul de alegere a viitorilor membri ai Consiliului de Mediere şi procedurile 
Comisiilor înfiinţate în acest scop;

h) aprobă propunerile Consiliului de Mediere cu privire la întocmirea şi modificarea standardul 
de formare iniţială şi continuă a mediatorilor şi a standardului privind serviciul de mediere;

i) adoptă declaraţii care să reflecte poziţia Corpului Profesional al Mediatorilor cu privire la 
aspect de interes general în ceea ce priveşte profesia de mediator ori statutul mediatorului în 
societate;

j) aprobă valoarea taxei de autorizare precum şi nivelul şi modul de stabilire a  cotizaţiei 
anuale datorate de mediatorii autorizaţi.

    (2) Hotărârile Congresului sunt definitive şi obligatorii pentru Consiliul de Mediere şi mediatorii 
autorizaţi.

Art.22

    (1) Convocarea Congresului Mediatorilor se face de către  Preşedintele Consiliului de Mediere, pe 
baza hotărârii acestuia, cu cel puţin 30 de zile înainte, cu specificarea datei, orei, locului şi a ordinii de 
zi. Convocarea va fi publicată pe site-ul Consiliului de Mediere şi va fi transmisă prin newsletter către 
toţi mediatorii autorizaţi. Asociaţiile profesionale sunt obligate să aducă la cunoştinţa membrilor data 
convocării şi ordinea de zi.

    (2) Odată cu convocarea, prin aceeaşi hotărâre, Consiliul de Mediere stabileşte norma de 
reprezentare, respectiv numărul de mediatori autorizaţi care vor fi reprezentaţi de un delegat. Norma 
de reprezentare se aplică corespunzător şi mediatorilor neafiliaţi unei asociaţii profesionale.

    (3) Asociaţiile al căror număr de membri este inferior normei de reprezentare stabilite îşi pot 
desemna delegaţi comun în baza unui protocol  încheiat între ele.

    (4) Congresul este constituit, la prima convocare, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
delegaţilor. Dacă la prima convocare condiţia de prezenţă nu este îndeplinită, la a doua convocare, 
care va avea loc după cel puţin 14 zile, Congresul Mediatorilor este statutar constituit în prezenţa 
majorităţii delegaţilor.

    (5) Congresul adoptă hotărâri cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi.

Art.23

    (1) Lucrările Congresului sunt conduse de către Preşedintele Consiliului de Mediere împreună cu un
prezidiu format din 4 persoane, aleşi prin vot deschis.

    (2) Congresul va alege un secretariat compus din 3 mediatori şi comisia de numărare şi validare a 
delegaţilor la Congres.

    (3) Secretariatul Congresului redactează procesul-verbal care va cuprinde:
a) modul în care a fost convocată Congresul şi caracterul său ordinar sau extraordinar;



b) anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfăşoară Congresul;
c) numărul total al delegaţilor desemnaţi şi numărul delegaţilor prezenţi, cu drept de vot;
d) componenţa prezidiului Congresului;
e) ordinea de zi votată în Congres;
f) luările de cuvânt;
g) hotărârile adoptate;

    (4) Procesul-verbal va fi semnat de membrii prezidiului Congresului şi va fi înregistrat şi depus la 
sediul Consiliului de Mediere.

    (5) Mediatorii autorizaţi pot consulta procesul-verbal.

Subsecţiunea a 3-a  Consiliul de Mediere

Art.24

    (1) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct 
şi secret de mediatorii cu drept de vot, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului de mediere şi abrobate de Congresul Mediatorilor.

    (2) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 4 ani.

    (3) Revocarea Consiliului de mediere sau a oricăruia dintre membrii acestuia se poate face la 
iniţiativa unei pătrimi din numărul mediatorilor autorizaţi, decizia fiind adoptată cu o majoritate de 
jumătate plus unu din numărul mediatorilor autorizaţi.

    (4) Situaţiile în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării 
mandatului, precum şi procedura revocării sunt stabilite prin regulamentul său de organizare şi 
funcţionare.

    (5) Pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condiţiile 
stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

    (6) Consiliul de mediere îşi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul consiliu 
de mediere.

Art.25

    (1) Consiliul de mediere va alege un preşedinte şi un vicepreşedinte şi va desemna dintre membrii 
săi o comisie cu activitate permanentă, care pregăteşte lucrările Consiliului de mediere. Durata 
mandatului membrilor comisiei este de 2 ani.

    (2) În structura Consiliului de mediere funcţionează un secretariat tehnic, alcătuit dintr-un număr de 
persoane stabilit prin organigramă şi aprobat de Consiliul de mediere.

    (3) Structura şi atribuţiile comisiei prevăzute la alin. (1) şi ale secretariatului tehnic prevăzut la alin. 
(2) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Mediere.

    (4) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemnizaţie lunară, 
aprobată de Congresul Mediatorilor.

Art.26

    (1) Consiliul de mediere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea 
preşedintelui.



    (2) Şedinţele Consiliului de mediere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 7 membri şi sunt publice, 
cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.

    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de mediere adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor 
care îl compun.

    (4) La lucrările Consiliului de mediere pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituţii sau 
organisme profesionale, a căror consultare este necesară pentru luarea măsurilor sau pentru 
adoptarea hotărârilor Consiliului de mediere.

Art.27

Consiliul de mediere are următoarele atribuţii principale:

    a) promovează activitatea de mediere şi reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi în scopul 
asigurării calităţii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor  Legii nr.192/2006 privind 
medierea şi organizarea profesiei de mediator;

    b) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici 
internaţionale în materie, pe care le supune aprobării Congresului;

    c) autorizează programele de formare profesională iniţială şi continuă, precum şi pe cele de 
specializare a mediatorilor;

    d) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare profesională care au obţinut autorizarea;

    e) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de prezentul statut .

    f) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autorităţile 
competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din 
Confederaţia Elveţiană, în vederea asigurării controlului mediatorilor şi a serviciilor pe care aceştia le 
prestează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009;

    g) întocmeşte şi actualizează tabloul mediatorilor autorizaţi;

    h) ţine evidenţa birourilor mediatorilor autorizaţi;

    i) supraveghează  şi controlează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;

    j) eliberează documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor;

    k) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de 
răspundere disciplinară a acestora;

    l) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională 
a mediatorilor autorizaţi şi aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora;

    m) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;

    n) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa;

    o) organizează alegerile pentru următorul consiliu de mediere şi elaborează procedurile de 
organizare a alegerilor,pe care le supune aprobării Congresului. Declanşarea procedurii de organizare
a alegerilor se face cu 6 luni înainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea dată;

    p) propune spre abrobare Congresului anual bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi Raportul de 
bilanţ financiar-contabil anual;



    r) stabileşte şi actualizează cuantumul taxelor şi amenzilor;

    s) aprobă achiziţia de bunuri mobile sau imobile ale Consiliului, pe baza unui raport de necesitare şi
oportunitate;

    t) organizează Congresul Mediatorilor;

    p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi Regulamentul său de organizare şi 
funcţionare.

Art.28

Consiliul de mediere îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din venituri proprii, după cum 
urmează:

    a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;

    b) cotizaţiile anuale datorate de mediatorii autorizaţi; 

    c) donaţii, sponsorizări, finanţări şi alte surse de venit, dobândite în condiţiile legii;

    d) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;

    e) sumele provenind din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;

    f) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de mediere, stabilite prin regulament.

Art.29

    Fondurile Consiliului constituite conform Legii şi prezentului statut acoperă cel puţin următoarele 
categorii de cheltuieli:

    a) cheltuielile de întreţinere: cheltuieli efectuate pentru plata utilităţilor la sediul Consiliului, cheltuieli 
de reparaţie curentă pentru sediu etc.;

    b) cheltuielile de funcţionare: cheltuieli cu chiria pentru sediu, cheltuieli efectuate cu transportul, 
cazarea şi diurna membrilor Consiliului, ai comisiilor de specialitate, comisiilor de disciplină şi 
comisiilor consultative permanente pentru deplasarea la Bucureşti, care este localitatea unde Consiliul
îşi are sediul, cheltuieli de transport, cazare şi diurnă în alte localităţi ale ţării, cheltuieli pentru 
procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnică de calcul, aparatură de 
comunicare, birotică, consumabile, literatură de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea 
portalului web, a bazelor de date electronice şi a unor programe soft specializate, actualizarea şi 
întreţinerea acestora, servicii pentru întreţinerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de 
consultanţă financiară şi specialitate, alte tipuri de servicii de consultanţă, după caz, cheltuieli cu 
arhivarea, alte servicii care să sprijine şi să îmbunătăţească activitatea Consiliului etc.;

    c) cheltuieli de personal: salariile angajaţilor în cadrul Secretariatului tehnic, indemnizaţiile 
membrilor, ale Comisiei permanente şi ale preşedintelui şi vicepreşedintelui, alte cheltuieli de 
personal, conform legii;

    d) cheltuieli de editare: editarea de tipizate, broşuri, publicaţii în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, pliante şi afişe de promovare a medierii şi Tabloului mediatorilor, alte publicaţii proprii;

    e) cheltuieli cu organizarea de evenimente, precum conferinţa naţională a mediatorilor şi alte 
conferinţe, organizate direct şi în parteneriat;

    f) cheltuieli pentru achiziţii, conform hotărârilor Consiliului;



    g) alte tipuri de cheltuieli prevăzute de lege, aprobate prin bugetul anual al Consiliului.

Subsecţiunea a 4-a  Asociaţiile profesionale ale mediatorilor

Art.30

    (1) Corpul profesional al mediatorilor se compune din toţi mediatorii autorizaţi, înscrişi în Tabloul 
mediatorilor, care exercită profesia în una dintre formele de exercitare a profesiei de mediator 
prevăzute de lege.

    (2) Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop 
reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, conform art. 24 din Lege.

     (3)Un mediator autorizat poate fi membru numai într-o singură asociaţie profesională, astfel cum 
aceasta este definită în prezentul statut.

Art.31

    (1) Sunt asociaţii profesionale ale mediatorilor persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii:

a) sunt înfiinţate în conformitate cu dispoziţiile Legii coroborate cu cele ale Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

    b)membrii sunt mediatori autorizaţi în condiţiile Legii;

    c) denumirea asociaţiei cuprinde cuvinte precum "mediere", "mediator", "conflict" şi "amiabil" 
sau sinonime ale acestora ori combinaţii ale acestora cu alte cuvinte;

    d) scopul asociaţiei este conform cu prevederile art. 24 din Lege, respectiv reprezentarea 
intereselor profesionale ale membrilor, protejarea statutului lor şi apărarea drepturilor şi intereselor 
acestora;

    e) obiectivele şi activităţile asociaţiei respectă prevederile legale şi regulamentare în materia 
medierii, nu sunt filiale ale unor asociaţii înscrise în RNEODM, nu sunt uniuni sau federaţii ale unor 
asociaţii înscrise în RNEODM, nu au clauze de exclusivitate;

    g) sunt înscrise în RNEODM întocmit de Consiliu şi nu sunt filiale ale unor asociaţii înscrise în 
RNEODM.

    (2) Asociaţiile profesionale ale mediatorilor prevăzute la art. 24 din Lege nu se încadrează în 
categoria organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 22 din Lege.

Art.32

    (1) În scopul informării publice şi a mediatorilor, Consiliul ţine evidenţa asociaţiilor profesionale în 
RNEODM.

    (2) Înscrierea asociaţiilor profesionale în RNEODM se face la cerere, prin decizie a preşedintelui 
Consiliului, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.31 alin. (1) lit. a) - g).

    (3) În cazul contestării deciziei preşedintelui de respingere a înscrierii, Consiliul adoptă o hotărâre 
privind soluţionarea contestaţiei.



    (4) Cererea de înscriere în RNEODM va fi însoţită de următoarele documente:

    a) actul constitutiv;

    b) statutul;

    c) hotărârea judecătorească de înfiinţare, precum şi hotărârile judecătoreşti ulterioare, dacă 
este cazul;

    d) certificatul fiscal;

    e) certificatul de înregistrare a persoanei juridice;

    f) lista membrilor asociaţiei profesionale.

    (5) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. a) - e) se depun în copie, certificată pentru conformitate cu
originalul, pe fiecare pagină, prin semnătura reprezentantului legal al asociaţiei profesionale şi 
aplicarea ştampilei acesteia.

    (6) Decizia sau hotărârea privind înscrierea asociaţiei profesionale în RNEODM se comunică 
solicitantului în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. În cazul în care hotărârea este de 
respingere a înscrierii, aceasta se motivează şi se comunică solicitantului şi se publică pe site-ul 
Consiliului.

    (7) În cazul în care cererea de înscriere a asociaţiei profesionale se aprobă, aceasta va fi înscrisă în
RNEODM în termen de 3 zile de la data aprobării.

Subsecţiunea a 5-a  Mediatorii neafiliaţi

Art.33

      Mediatorii neafiliaţi sunt acei mediatorii care, odată cu depunerea dosarului de autorizare sau 
ulterior, îşi exprimă opţiunea de a nu adera la o asociaţie profesională dintre cele prevăzute de art.24 
din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, respectiv de a renunţa la
calitatea de membru într-o astfel de asociaţie înscrisă în RNEODM, fără a adera la o alta.

Subsecţiunea a 6-a  Transferul unui mediator dintr-o asociaţie profesională într-o altă asociaţie 
profesională sau alte modificări.

Art.34

    (1) Pe durata exercitării profesiei un mediator se poate transfera dintr-o asociaţie profesională în 
alta, poate opta să devină mediator neafiliat sau poate adera la o asociaţie profesională din domeniul 
medierii.

    (2) În vederea transferului într-o altă asociaţie profesională, mediatorul va depune la Consiliul de 
Mediere o cerere de modificare a datelor din Tabloul Mediatorilor. La cerere se vor anexa în copie 
conformă cu originalul atât solicitarea de renunţare la calitatea de membru din vechea asociatie cât şi 
cererea de aderare la noua asociaţie.

    (3) Consiliul de Mediere, prin decizia Preşedintelui, va opera modificările în Tabloul Mediatorilor.



Subsecţiunea a 7-a  Comisia de cenzori

Art.35

    (1) Comisia de cenzori are atribuţia de a verifica şi controla modul cum sunt utilizate resursele 
Consiliului de Mediere, privind:

a) gestiunea patrimoniului Consiliului de Mediere;
b) legalitatea desfăşurarii operaţiunilor financiare ale Consiliului de Mediere;
c) conformitatea operaţiunilor financiare cu hotărârile Congresului sau ale Consiliului de 

Mediere cu privire la bugetul aprobat;
d) legalitatea bilanţului contabil al Consiliului de Mediere.

    (2) Comisia de cenzori întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Congresului sau Consiliului de 
Mediere, după caz.
    (3) Comisia de cenzori este formată din 3 membri.
    (4) Mandatul Comisiei de cenzori este de 4 ani.



CAPITOLUL III  -   Formele de exercitare a profesiei   

Subsecţiunea 1 Dispoziţii generale

Art.36

    (1) Mediatorii îşi pot desfăşura activitatea de mediere numai în cadrul formelor de exercitare a 
profesiei de mediator sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale care are în obiectul de activitate
furnizarea de servicii de mediere.

    (2) Un mediator poate desfăşura activitatea de mediere în cadrul unei singure forme de exercitare a
profesiei.

    (3) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot angaja traducători, jurişti, alt personal de 
specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activităţii de mediere, în condiţiile 
Codului muncii.

Art.37 

    (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator sunt următoarele:

    a) societate civilă profesională de mediatori, prescurtat SCPM;

   b) birou de mediator, prescurtat BM;

    c) birou de mediatori asociaţi, prescurtat BMA;

    d) angajat cu contract de muncă în cadrul uneia dintre formele de exercitare a profesiei 
prevăzute la lit. a) - c) sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale care are în obiectul de 
activitate furnizarea de servicii de mediere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicată;

    (2)  În toate cazurile, contractul de mediere menţionează distinct numele mediatorului ales de părţi, 
indiferent de forma de exercitare a profesiei, şi conţine clauze distincte cu privire la drepturile şi 
obligaţiile mediatorului faţă de părţi.

    (3) În desfăşurarea activităţii sale, mediatorul autorizat este obligat să ţină o evidenţă financiar-
contabilă distinctă pentru activitatea sa ca mediator.

    (4) Mediatorul poate să încheie asigurări de riscuri profesionale care să acopere şi eventuale daune
efective suferite de client şi rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale 
prezentului regulament şi ale Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi. 
Poliţa de asigurare, a cărei copie este certificată de mediator, poate fi depusă de Consiliu.

    (5) Cheltuielile ocazionate de încheierea poliţei de asigurare pentru riscuri profesionale şi de plata 
primelor de asigurare reprezintă cheltuieli deductibile în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    (6) În toate cazurile în care mediatorul îşi desfăşoară activitatea ca angajat cu contract de muncă, 
angajatorul trebuie să asigure mediatorului angajat condiţii pentru respectarea prevederilor legale cu 
privire la confidenţialitate şi neutralitate.

Art.38

    (1) În desfăşurarea activităţii sale, mediatorul este obligat să ţină arhivă şi registre proprii şi să 
comunice date cu caracter statistic conform acestora, la solicitarea Consiliului.



    (2) Indiferent de forma de exercitare în care îşi desfăşoară activitatea, mediatorul are obligaţia să 
ţină cel puţin următoarele registre, corespunzător activităţii sale proprii ca mediator:

    - registru general de corespondenţă (intrări-ieşiri);

    - registru sau registre de evidenţă a contractelor de mediere, a proceselor-verbale şi a acordurilor 
de mediere.

    (3) Registrele ţinute de mediatori sunt numerotate filă cu filă şi sunt ştampilate de mediator.

    (4) La trecerea dintr-o formă de exercitare a profesiei în alta, mediatorul are obligaţia de a conserva 
arhiva deţinută anterior.

    (5) În caz de deces al mediatorului sau la încetarea calităţii de mediator din oricare alte motive, 
arhiva acestuia va fi preluată de Consiliu sub inventar.

    (6) Arhiva predată şi sigilată va putea fi ulterior predată unui alt mediator desemnat de Consiliu, cu 
asumarea confidenţialităţii. Desigilarea arhivei şi eliberarea de copii sau duplicate vor putea fi făcute 
doar la solicitarea motivată, în scris, a părţilor sau a autorităţilor, adresată mediatorului care a preluat 
arhiva.

Art.39

    (1) Activitatea de mediere poate fi desfăşurată ca formă de exercitare a profesiei doar în cadrul 
organizaţiei neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.

    (2) Serviciul de mediere poate fi organizat pe bază de contract încheiat cu oricare dintre formele de 
exercitare a profesiei de mediator menţionate la art.37 alin.1.

Art.40

    (1) Mediatorul este liber să opteze şi să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una dintre 
formele de exercitare a profesiei, prevăzute de Lege.

    (2) Mediatorul este obligat să înştiinţeze în scris Consiliul cu privire la orice modificare a datelor 
înscrise în Tabloul mediatorilor, precum şi modificări ale codului de înregistrare fiscală sau ale 
cazierului judiciar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile 
aceste modificări, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor.

    (3) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul îşi poate desfăşura activitatea 
începând cu data înscrierii în Tabloul mediatorilor şi cu emiterea autorizaţiei de către Consiliu.

    (4) În cazul schimbării sau încetării formei în care îşi exercită profesia de mediator sau al 
suspendării din activitate, mediatorul este obligat să notifice în scris Consiliul în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificări.

Art.41

    (1) Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse următoarelor reguli:

    a) activitatea de mediere se poate desfăşura la sediul profesional sau într-o altă locaţie decisă
de mediator şi părţi;

    b) patrimoniul comun este afectat exclusiv activităţii profesionale şi are regimul patrimoniului 
de afectaţiune profesională;



    c) mediatorul nu poate desfăşura activităţi de mediere în afara formei de exercitare a profesiei 
pentru care a optat;

    d) formele de exercitare a profesiei se individualizează prin denumire, conform prevederilor 
Legii şi ale prezentului regulament. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către 
mediatorii străini se pot utiliza, la alegere, denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei din 
ţară sau din străinătate;

    e) în maximum 6 luni de la data eliberării documentelor de autorizare, mediatorii vor afişa la 
sediul profesional firma formei de exercitare, conform regulilor de publicitate prevăzute în anexa nr. 7;

    f) toate documentele întocmite de mediator, dintre care cel puţin invitaţia la mediere, contractul
de mediere, procesul verbal şi înştiinţările trimise organelor judiciare, vor include în mod obligatoriu 
denumirea formei de exercitare, numele mediatorului, adresa de corespondenţă a sediului profesional 
şi datele de contact, dintre care cel puţin numărul de telefon şi o adresă de e-mail;

    g) includerea oricărei alte denumiri a unei alte profesii sau a unei alte forme de exercitare a 
altei profesii pe documentele oficiale ale mediatorului este interzisă.

    (2) Sediul fiscal şi sediul operaţional, aşa cum sunt definite de legislaţia în domeniul fiscal, al 
aceleiaşi forme de exercitare a profesiei, pot fi diferite, având însă acelaşi regim de sediu profesional, 
în sensul Legii, dacă sunt avizate de Consiliu, acestea fiind inviolabile.

    (3) În cazul în care un mediator solicită şi obţine avizul pentru mai multe sedii profesionale în 
aceeaşi localitate, în Tabloul mediatorilor va fi înscris un singur sediu profesional care poate fi sediul 
fiscal sau un punct de lucru dintre cele avizate de Consiliu.

    (4) Taxele de avizare a formei de exercitare a profesiei şi a unor sedii profesionale ca puncte de 
lucru se stabilesc prin hotărâre a Consiliului.

    (5) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage desfiinţarea tuturor sediilor profesionale ale 
acesteia.

Art.42

    Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesională. Convenţia 
de conlucrare profesională se înregistrează la Consiliu. Regulile privind publicitatea profesională se 
aplică în mod corespunzător.

Subsecţiunea a 2-a  Biroul de mediator

Art.43

      (1) În biroul de mediator îşi exercită profesia un singur mediator autorizat. Biroul de mediator se 
înfiinţează în baza actului de înfiinţare a biroului de mediator, înregistrat la Consiliu şi întocmit conform
anexei nr. 5.

Art.44

      (1) Biroul de mediator (BM) este individualizat printr-o denumire specifică ce cuprinde numele 
mediatorului titular urmat de sintagma "birou de mediator" (de exemplu: "MIHAI POPESCU - Birou de 
mediator").

      (2) Denumirea poate figura pe firma biroului şi se utilizează în actele profesionale cu respectarea 
prevederilor prezentului statut.



Subsecţiunea a 3-a  Biroul de mediatori asociaţi

Art.45

      (1) Biroul de mediatori asociaţi (BMA) se individualizează prin denumire care cuprinde numele 
tuturor titularilor, urmate de sintagma "birou de mediatori asociaţi"(de exemplu "POPESCU, BARBU 
sau POPESCU şi BARBU - Birou de mediatori asociaţi").

      (2) Mediatorii din biroul de mediatori asociaţi intră în relaţii cu părţile implicate în dispute în numele
asocierii din care fac parte.

Subsecţiunea a 4-a  Societatea civilă profesională de mediatori

Art.46 

    (1) Societatea civilă profesională de mediatori este constituită din 2 sau mai mulţi mediatori care 
contribuie în natură şi/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectaţiune, în vederea 
desfăşurării activităţii profesionale.

    (2) Raportul juridic civil se naşte între persoanele beneficiare ale serviciului de mediere şi societatea
civilă profesională de mediatori, activitatea de mediere putând fi desfăşurată de oricare dintre 
mediatorii asociaţi sau angajaţi, cu acordul beneficiarilor serviciului de mediere.

Art.47

    (1) Societatea civilă profesională de mediatori se individualizează printr-o denumire specifică ce 
cuprinde numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma "societate civilă profesională de 
mediatori" (de exemplu: "MIHAI POPESCU - Societate civilă profesională de mediatori" sau 
"POPESCU şi BARBU - Societate civilă profesională de mediatori" sau "POPESCU, BARBU şi 
asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori").

    (2) Denumirea se înscrie pe firma societăţii civile profesionale de mediatori şi se utilizează în actele 
profesionale cu respectarea prevederilor prezentului regulament, fiind înscrisă în mod obligatoriu pe 
ştampilă, documentele emise de mediator, formulare personalizate etc., exact în aceeaşi formă în care
a fost înscrisă în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator, întocmit de Consiliu.

Art.48

   (1) Contractul de societate civilă profesională de mediatori şi statutul acesteia sunt încheiate în 
formă scrisă între mediatorii asociaţi, potrivit legii civile şi cu respectarea modelelor prevăzute în 
anexele nr. 3 şi 4.

    (2) Contractul de societate civilă profesională şi statutul acesteia se înregistrează la Consiliu.

Subsecţiunea a 5-a     Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de 
muncă.

Art.49

Mediatorul autorizat poate fi angajat în interiorul profesiei cu contract individual de muncă în 
condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat cu biroul de mediator, 



biroul de mediatori asociaţi, societatea civilă profesională şi organizaţiile neguvernamentale care au ca
obiect de activitate medierea astfel cum este reglementată de Lege.

Art.50

    (1) În contractul individual de muncă, la secţiunea "Clauze speciale" se înscrie o menţiune 
referitoare la obligaţia de confidenţialitate a mediatorului şi dreptul său de a refuza angajatorului 
divulgarea conţinutului discuţiilor dintre părţi în timpul medierii.

    (2) La contractul individual de muncă se anexează Codul de etică şi deontologie profesională a 
mediatorilor autorizaţi.

Art.51

    Pentru toată activitatea sa ca mediator, mediatorul angajat cu contract de muncă are obligaţia să 
ţină aceeaşi evidenţă a cauzelor în care a intervenit ca mediator ca şi în cazul celorlalte forme de 
exercitare a profesiei, conform art. 38.



CAPITOLUL IV-  Integritatea profesiei de mediator  

Secţiunea 1  Drepturile şi obligaţiile mediatorului

Subsecţiunea 1  Drepturile mediatorului

Art.52

       Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activităţii sale, în condiţiile de 
publicitate stabilite în regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de 
mediator, prevăzute în anexa nr. 7.

Art.53

       Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu rezonabil stabilit prin negociere cu părţile, în raport cu
natura şi obiectul conflictului supus medierii, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de 
derularea contractului de mediere.

Art.54

     (1) Mediatorul are dreptul să stabilească şi să aplice un model propriu de organizare a procedurii 
de mediere, cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor statuate de Lege.

    (2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, îndrumând părţile să aleagă un alt 
mediator.

    (3) Mediatorul are dreptul să refuze soluţionarea prin mediere sau să întrerupă medierea în cazul în 
care constată că între părţi există o relaţie abuzivă ori violentă şi efectele acestei situaţii sunt de 
natură să influenţeze medierea.

    (4) Mediatorul are dreptul de a se legitima ca mediator autorizat, pe baza legitimaţiei emise de 
Consiliu.

    (5) Mediatorul are dreptul de a se înscrie într-o asociaţie profesională internaţională din domeniul 
medierii.

    (6) Mediatorul are dreptul de a se înscrie în asociaţii profesionale ale mediatorilor, pe domenii de 
specialitate.

    (7) Mediatorul are dreptul de a fi informat cu privire la hotărârile Consiliului ce vizează activitatea 
profesiei de mediator.

    (8) Mediatorul are dreptul de a angaja personal de specialitate în formele de exercitare a profesiei 
de mediator.

    (9) Mediatorul are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere a profesiei, în 
condiţiile stabilite prin Lege şi statut.

    (10) Mediatorul are dreptul de a folosi sigla Consiliului în condiţiile stabilite de Consiliu.

    (11) Mediatorul are dreptul de a-i fi reprezentate interesele prin asociaţia profesională a mediatorilor
al cărei membru este.

Art.55

          Sediul profesional al mediatorului este inviolabil, percheziţia fiind dispusă numai de organele 
competente prevăzute de Codul de procedură penală.



Subsecţiunea a 2-a   Obligaţiile  mediatorului

Art.56

    (1) Mediatorul are obligaţia să informeze părţile şi să dea orice explicaţii lămuritoare cu privire la 
activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele şi efectele medierii.

    (2) Mediatorul are obligaţia să desfăşoare activitatea de mediere cu respectarea libertăţii, demnităţii 
şi vieţii private a părţilor.

Art.57

    (1) Mediatorul are obligaţia să depună toate diligenţele pentru ca părţile să ajungă la un acord 
reciproc convenabil, într-un termen rezonabil.

    (2) Mediatorul este obligat să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor, cu asigurarea unui 
permanent echilibru între părţi, cu respectarea principiului neutralităţii şi imparţialităţii.

    (3) Mediatorul are obligaţia să informeze părţile cu privire la orice legătură avută anterior cu oricare 
dintre ele sau la orice interes faţă de subiectul disputei, lăsând părţile să decidă în cunoştinţă de 
cauză asupra acceptării mediatorului.

Art.58

    Mediatorul are obligaţia să refuze preluarea unui caz în următoarele situaţii:

    a) dacă a luat cunoştinţă de orice împrejurare care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial;

    b) dacă drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege;

    c) dacă a reprezentat sau asistat vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca 
obiect conflictul supus medierii;

    d) dacă are calitatea de martor cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de 
a fi devenit mediator în acel caz şi în toate cazurile după ce a fost audiat ca martor în cauza supusă 
medierii;

    e) dacă a acordat anterior uneia dintre părţi sau ambelor părţi consultanţă de specialitate în cauza 
supusă medierii;

    f) dacă nu are calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al 
părţilor.

Art.59

    Mediatorul are obligaţia să sesizeze autoritatea competentă dacă în cursul medierii ia cunoştinţă de 
existenţa unor fapte care pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului într-un conflict 
de familie şi să asigure garanţiile prevăzute de Lege în cazul minorilor în cadrul procedurii de mediere.

Art.60

    Mediatorul are obligaţia să restituie onorariul achitat de părţi în total sau în parte, după caz, dacă pe
parcursul desfăşurării procesului de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru situaţii 
de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului.

Art.61



    Mediatorul are obligaţia să informeze instanţa de judecată sau organele de urmărire penală cu 
privire la rezultatul procedurii de mediere şi să răspundă oricăror cereri formulate de autorităţile 
judiciare în cazurile prevăzute de Lege.

Art.62

     Mediatorul mai are următoarele obligaţii:

    a) să respecte regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de 
mediator prevăzute în anexa nr. 7;

    b) să respecte prevederile Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, prevăzut în 
anexa nr. 8;

    c) să respecte hotărârile Consiliului publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau afişate 
pe site-ul Consiliului, după caz;

    d) să anunţe Consiliului, în termen de maximum 3 zile, orice modificare survenită în datele de 
contact sau în forma de exercitare a profesiei de mediator;

    e) să achite cotizaţia anuală  până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care aceasta se 
datorează.

Art.63

     Mediatorul are obligaţia să se înregistreze fiscal cu forma de exercitare avizată de Consiliu la 
începutul activităţii de mediator şi să emită documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor 
cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, în care să specifice forma de exercitare a 
profesiei de mediator, conform legii.

Art.64

       Mediatorul are obligaţia să afişeze autorizaţia pe baza căreia funcţionează ca mediator autorizat.

Art.65

       Mediatorul are obligaţia de a-şi viza anual legitimaţia de mediator. Vizarea legitimaţiei este 
condiţionată de achitarea cotizaţiei pentru anul anterior.

Secţiunea a 2-a Răspunderea disciplinară

Subsecţiunea 1  Dispoziţii generale

Art.66

     Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, precum şi respectarea normelor de reglementare a 
profesiei sunt în sarcina Consiliului.

Art.67

    Prin probitate profesională se înţelege respectarea obligaţiilor profesionale din conţinutul Legii, al 
prezentului regulament, al Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi al 
hotărârilor Consiliului.

Art.68



    (1) Atrage răspunderea disciplinară neîndeplinirea obligaţiilor profesionale stabilite în sarcina 
mediatorilor prin Lege, prin prezentul regulament, prin Codul de etică şi deontologie profesională a 
mediatorilor autorizaţi şi prin hotărârile Consiliului de mediere, care aduc atingere probităţii 
profesionale.

    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul se poate sesiza din oficiu cu privire la neîndeplinirea 
obligaţiilor profesionale ale mediatorilor.

Art.69

      Răspunderea disciplinară a mediatorului nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă.

Art.70

     Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii.

Art.71

     Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă care va fi luată în 
considerare la aplicarea sancţiunii.

Art.72

      Consiliul este obligat să ţină evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate fiecărui mediator.

Art.73

       În cadrul Consiliului funcţionează Comisia de disciplină cu competenţele stabilite de Lege, care 
efectuează cercetarea abaterii şi sesizează Consiliul, constituit ca instanţă disciplinară în condiţiile 
legii.

Art.74

   (1) Răspunderea disciplinară a mediatorilor intervine pentru următoarele abateri:

    a) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate;

    b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de 
lege;

    c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict;

    d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având 
ca obiect conflictul supus medierii;

    e) săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale.

    (2) Constituie abatere disciplinară săvârşirea următoarelor fapte care aduc atingere probităţii 
profesionale:

    a) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 56 alin. (1) de a informa 
părţile şi de a da orice explicaţii lămuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere,
scopul, limitele şi efectele medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) 
sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe
o durată de la o lună la 6 luni, după caz;

    b) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 56alin. (2) de desfăşurare a 
activităţii de mediere cu respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor, pentru care se aplică 



sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de 
mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;

    c) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 57 alin. (2) de a conduce 
procesul de mediere în mod nepărtinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru între părţi, cu 
respectarea principiului neutralităţii şi imparţialităţii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 
39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o 
lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;

    d) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 58 lit. a) de a refuza preluarea
unui caz dacă a luat cunoştinţă de orice împrejurare care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, 
pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv 
suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de 
mediator, după caz;

    e) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 58 lit. b) de a refuza preluarea
unui caz dacă drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege, pentru care se 
aplică sancţiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din 
calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;

    f) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 58  lit. c) de a refuza preluarea
unui caz dacă a reprezentat sau a asistat vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală 
având ca obiect conflictul supus medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1)
lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 
luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;

    g) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 58  lit. d) de a refuza 
preluarea unui caz dacă are calitatea de martor cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a 
cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz şi în toate cazurile după ce a fost audiat ca 
martor în cauza supusă medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) 
sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau 
încetarea calităţii de mediator, după caz;

    h) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 58  lit. e) de a refuza 
preluarea unui caz dacă a acordat anterior uneia dintre părţi sau ambelor părţi consultanţă de 
specialitate în cauza supusă medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. 
c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni 
sau încetarea calităţii de mediator, după caz;

    i) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 58  lit. f) de a refuza preluarea 
unui caz dacă nu are calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare
al părţilor, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) din Lege, respectiv 
observaţie scrisă;

    j) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 59 de a sesiza autoritatea competentă dacă în 
cursul medierii ia cunoştinţă de existenţa unor fapte care pun în pericol creşterea sau dezvoltarea 
normală a copilului într-un conflict de familie şi de a asigura garanţiile prevăzute de Lege în cazul 
minorilor în cadrul procedurii de mediere, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1)
lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 
luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;

    k) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 60  de a restitui onorariul 
achitat de către părţi în total sau în parte, după caz, dacă pe parcursul desfăşurării procesului de 
mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru situaţii de natură să afecteze scopul medierii, 
neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 



alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea 
de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;

    l) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 61 de a informa instanţa de 
judecată sau organele de urmărire penală cu privire la rezultatul procedurii de mediere şi de a 
răspunde oricăror cereri formulate de autorităţile judiciare în cazurile prevăzute de Lege, pentru care 
se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei 
la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;

    m) nerespectarea de către mediator a regulilor de publicitate prevăzute la art. 62 lit. a), pentru 
care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie 
scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;

    n) nerespectarea de către mediator a prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională
al mediatorilor, prevăzut la 62  lit. b), pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. 
a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;

    o) nerespectarea de către mediator a hotărârilor Consiliului publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, sau afişate pe site-ul Consiliului [art. 62 lit. c)], pentru care se aplică sancţiunea 
prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei 
la 500 lei, după caz;

    p) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a comunica Consiliului orice modificare a 
condiţiilor care face necesară actualizarea menţiunilor din Tabloul mediatorilor, prevăzută la art. 12 din 
Lege, în termen de 3 zile [art. 62  lit. d)], pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) 
lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;

    q) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a achita taxa profesională până la 31 
decembrie a anului fiscal pentru care se datorează [art. 62 lit. e)], pentru care se aplică sancţiunea 
prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei
la 500 lei, după caz;

    r) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a se înregistra fiscal cu forma de exercitare 
avizată de Consiliu şi de a emite documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli 
ocazionate de derularea contractului de mediere, în care să se specifice forma de exercitare a 
profesiei de mediator, conform Legii [art. 63 din statut], pentru care se aplică una dintre sancţiunile 
prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Lege, respectiv observaţie scrisă, amendă de la 50 
lei la 500 lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea 
calităţii de mediator.

Subsecţiunea a 2-a  Organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină

Art.75

    (1) Consiliul hotărăşte ca, ori de câte ori este nevoie, să se constituie o comisie de disciplină, din 
care fac parte în mod obligatoriu un membru al Consiliului anume desemnat prin hotărâre a Consiliului
de mediere în calitate de preşedinte al Comisiei de disciplină, 2 reprezentanţi ai mediatorilor şi un 
secretar.

    (2) Procedura de numire a celor 2 reprezentanţi ai mediatorilor ca membri în Comisia de disciplină 
este următoarea:



    a) fiecare asociaţie înregistrată de Consiliul de mediere ca asociaţie profesională a 
mediatorilor poate desemna anual, până la data de 31 martie, maximum 2 mediatori autorizaţi din 
rândul membrilor săi, care sunt înscrişi într-o listă, pentru o perioadă de maximum un an calendaristic;

    b) ordinea înscrierii în listă se stabileşte prin tragere la sorţi de către Secretariatul tehnic, sub 
coordonarea preşedintelui Comisiei de disciplină;

    c) desemnarea pentru cercetarea unei cauze se va face prin rotaţie, începând cu primii 2 
mediatori de pe lista rezultată în urma tragerii la sorţi de către Secretariatul tehnic. În măsura în care 
din motive întemeiate mediatorul desemnat în ordine cronologică nu poate face parte din Comisia de 
disciplină, se va numi următorul de pe listă, iar după epuizarea listei, aceasta se va relua de la primul 
mediator înscris în listă;

    d) numirea în Comisia de disciplină a celor 2 reprezentanţi ai mediatorilor se face prin decizie 
a preşedintelui Consiliului de mediere, în care se va preciza totodată obiectul cercetării şi perioada 
pentru care Comisia a fost învestită.

    (3) Consilierul juridic al Consiliului de mediere deţine de drept funcţia de secretar în Comisia de 
disciplină.

Art.76

Comisia de disciplină astfel desemnată este coordonată de preşedintele său, care este membru al 
Consiliului. Consiliul va desemna din personalul angajat cu contract un secretar, care devine 
membru al comisiei, ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare desfăşurării activităţii comisiei.
Secretarul lucrează sub îndrumarea preşedintelui.

Art.77

Comisia de disciplină are în competenţă cercetarea abaterii, în urma căreia se întocmeşte un dosar
care va fi înaintat Consiliului. Cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorilor, Consiliul 
hotărăşte cu majoritatea prevăzută de art. 19 din Lege, în termen de 30 de zile de la sesizarea sa.

Art.78

Cheltuielile necesare activităţii Comisiei de disciplină şi ale Consiliului, ca instanţă disciplinară, sunt
suportate din bugetul Consiliului.

Subsecţiunea a 3-a  Reguli de procedură

Art.79

Orice persoană interesată poate sesiza Consiliul în legătură cu săvârşirea de către un mediator a 
unei abateri prevăzute la art. 38 din Lege.

Art.80

    (1) Plângerea se va face în scris şi va fi semnată. Aceasta trebuie să cuprindă numele, domiciliul 
sau reşedinţa părţii şi abaterea pretins săvârşită de către mediator.

    (2) Lipsa datelor de identificare a petentului sau a semnăturii duce la respingerea plângerii 
formulate.



Art.81

     (1) Cercetarea abaterii se va face cu celeritate. Cercetarea abaterii se efectuează de către Comisia
de disciplină desemnată în condiţiile art. 40 din Lege, în termen de cel mult 60 de zile de la data 
înregistrării plângerii.

    (2) Audierea petentului şi a mediatorului este obligatorie.

    (3) Mediatorul cercetat va fi înştiinţat în vederea luării la cunoştinţă despre plângere şi piesele 
dosarului întocmit, pentru a-şi putea formula apărarea.

    (4) Convocarea părţilor în vederea audierii se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire.

Art.82

      Cercetarea disciplinară se efectuează numai după îndeplinirea demersurilor arătate la art. 81.

Art.83

      Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfăşurarea cercetării disciplinare. În caz de 
neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de către membrii comisiei, din care să rezulte 
faptul că, deşi procedural convocaţi, mediatorul şi/sau petentul nu s-au prezentat la termenul stabilit.

Art.84

    (1) În cursul cercetărilor, preşedintele Comisiei de disciplină va asculta persoana care a formulat 
plângerea, precum şi orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, va efectua verificări de 
înscrisuri şi va culege informaţii în legătură cu abaterea pretins săvârşită, prin mijloacele prevăzute de 
lege.

    (2) Pe baza datelor culese va întocmi un dosar al abaterii cercetate. Dosarul cuprinde şi un referat 
scris în care va consemna faptele, probele administrate, poziţia celui cercetat şi propunerea de 
sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare.

    (3) Dosarul astfel întocmit va fi înaintat Consiliului, care, în termen de 30 de zile de la primirea lui, 
va hotărî cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.

Art.85

La stabilirea sancţiunilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 39 din Lege, se va ţine seama de gravitatea 
faptei, de cauzele şi împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de gradul de vinovăţie al 
mediatorului, dacă acesta a avut şi alte abateri în trecut, precum şi de urmările abaterii.

Art.86

Limitele amenzii prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege se actualizează anual de către 
Consiliu.

Art.87

Hotărârea motivată se comunică, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct 
prin semnătură pe copie, mediatorului cercetat şi petentului, în termen de cel mult 15 zile de la 
pronunţarea hotărârii cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.

Art.88



(1) Hotărârea Consiliului prin care s-a aplicat una dintre sancţiunile prevăzute de art. 39 alin. (1) 
din Lege poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă de la domiciliul sau 
reşedinţa mediatorului, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.

    (2) Acţiunea în contencios declanşată potrivit alin. (1) suspendă executarea hotărârii atacate.

    (3) Consiliul, la cererea instanţei de judecată, va înainta dosarul cauzei în copie certificată.

Art.89

    (1) Hotărârea disciplinară rămasă definitivă este obligatorie faţă de părţi şi Consiliu. Hotărârea de 
aplicare a amenzii prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege constituie titlu executoriu.

    (2) Neachitarea amenzii aplicate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de
sancţionare atrage suspendarea de drept a calităţii de mediator până la achitarea sumei.

    (3) După plata amenzii, măsura suspendării din calitatea de mediator încetează.

Art.90

Consiliul, ca instanţă disciplinară, va putea suspenda cercetarea plângerii:

    a) când ambele părţi o cer;

    b) când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare 
asupra soluţiei ce urmează a se da.

Art.91

Cercetarea plângerii se reia prin cererea de redeschidere făcută de către una dintre părţi.

Art.92

Petentul poate oricând să renunţe la cercetarea plângerii, fie verbal în şedinţa Comisiei de 
disciplină, fie prin cerere scrisă.

Art.93

Orice sesizare disciplinară se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare timp de un an din vina 
petentului.

Art.94

Cursul perimării este suspendat atât timp cât dăinuieşte suspendarea pronunţată în baza art. 90.

Art.95

Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate.

Art.96

Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de 
prejudicii prin încălcarea obligaţiilor profesionale.

 Art.97

Dispoziţiile privind procedura judecării acţiunilor disciplinare prevăzute în prezentul statut se 
completează cu prevederile Codului de procedură civilă.



CAPITOLUL V  Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art.98 

Anexele nr.1- 16  fac parte integrantă din prezentul statut.

Art.99

În aplicarea  art.20 din prezentul Statut, primul Congres al Mediatorilor va fi convocat în primul 
trimestru al anului 2016.

Art.100

Prezentul statut intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.



LISTA ANEXELOR

la Statutul profesiei de mediator 2015

1. Organigrama Consiliului de Mediere

2. Cerere de autorizare ca mediator

3. Declaraţie privind datele înscrise în Tabloul Mediatorilor

4. Cerere pentru înscrierea în Tabloul Mediatorilor

5. Declaraţie  pe  propria  răspundere  privind  înscrierea  în  evidenţele  fiscale  a  activităţii  de
mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator

6. Contract de constituire a societăţii civile profesionale de mediatori

7. Statutul societăţii civile profesionale de mediatori

8. Act de înfiinţare a biroului de mediator

9. Modelul ştampilei formelor de exercitare a profesiei

10 Reguli de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator
11. Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor

12. Codul de etică al membrilor Consiliului de Mediere

13. Regulament  privind  normele  de  organizare  a  Consiliului  de  mediere  pentru  prelucrarea
datelor  cu caracter  personal  în  conformitate  cu legislaţia în  domeniu şi  reglementările  în
domeniul medierii

14. Standardul privind formarea iniţială şi continuă a mediatorului

15. Standardul privind serviciul de mediere 

16. Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere


