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DIRECTIVA 2008/…/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din

privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c) şi 

articolul 67 alineatul (5) a doua liniuţă,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

                                               

1 JO C 286, 17.11.2005, p.1.
2 Avizul Parlamentului European din 29 martie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi 

Poziţia comună a Consiliului din…
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întrucât:

(1) Comunitatea şi-a stabilit ca obiectiv menţinerea şi dezvoltarea unui spaţiu de libertate, 

securitate şi justiţie, în cadrul căruia se asigură libera circulaţie a persoanelor. În acest 

scop, Comunitatea trebuie să adopte, printre altele, măsuri în domeniul cooperării judiciare 

în materie civilă care sunt necesare bunei funcţionări a pieţei interne.

(2) Principiul accesului la justiţie este fundamental şi, în vederea facilitării accesului la justiţie,

Consiliul European, în cadrul reuniunii sale de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, a 

solicitat crearea de către statele membre a unor proceduri alternative, extrajudiciare.

(3) În mai 2000, Consiliul a adoptat Concluziile privind metodele alternative de soluţionare a 

litigiilor în materie civilă şi comercială, afirmând că stabilirea principiilor de bază în acest

domeniu este un pas esenţial în vederea înlesnirii evoluţiei şi funcţionării corespunzătoare 

a procedurilor extrajudiciare pentru soluţionarea litigiilor în materie civilă şi comercială 

care să ducă la simplificarea şi îmbunătăţirea accesului la justiţie.

(4) În aprilie 2002, Comisia a prezentat o Carte verde privind metodele alternative de 

soluţionare a litigiilor în materie civilă şi comercială, în care a examinat situaţia actuală în 

ceea ce priveşte metodele alternative de soluţionare a litigiilor în Uniunea Europeană şi a 

iniţiat o vastă consultare cu statele membre şi cu părţile interesate privind posibilele măsuri 

de încurajare a utilizării medierii.
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(5) Obiectivul de a asigura un acces mai bun la justiţie, ca parte a politicii Uniunii Europene 

de instituire a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, ar trebui să includă accesul la 

metode de soluţionare a litigiilor atât pe cale judiciară, cât şi extrajudiciară. Prezenta 

directivă ar trebui să contribuie la buna funcţionare a pieţei interne, în special în ceea ce 

priveşte disponibilitatea serviciilor de mediere.

(6) Medierea poate asigura o soluţionare extrajudiciară eficientă din perspectiva costurilor şi 

rapidă a litigiilor în materie civilă şi comercială prin intermediul unor proceduri adaptate 

nevoilor părţilor. Este mai probabil ca acordurile rezultate din mediere să fie respectate

voluntar şi să menţină o relaţie amiabilă şi durabilă între părţi. Aceste avantaje sunt şi mai 

pronunţate în situaţiile care prezintă elemente de extraneitate.

(7) Pentru a promova în continuare utilizarea mai intensă a medierii şi pentru a asigura un 

cadru juridic previzibil părţilor care recurg la mediere, este necesară introducerea unei 

legislaţii cadru, care să abordeze, în special, aspecte esenţiale ale procedurii civile.

(8) Dispoziţiile prezentei directive ar trebui să se aplice numai medierii în cazul litigiilor 

transfrontaliere, dar nimic nu ar trebui să împiedice statele membre în a aplica aceste

dispoziţii în egală măsură procedurilor interne de mediere.

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice în niciun fel folosirea tehnologiilor moderne de 

comunicare în cadrul procedurii de mediere.
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(10) Prezenta directivă ar trebui să se aplice procedurilor în care două sau mai multe părţi ale

unui litigiu transfrontalier încearcă, din proprie iniţiativă, să ajungă la un acord amiabil în 

privinţa soluţionării litigiului dintre ele, cu asistenţa unui mediator. Aceasta ar trebui să se 

aplice în materie civilă şi comercială. Totuşi, directiva nu ar trebui să se aplice în cazul 

drepturilor şi obligaţiilor de care părţile nu pot dispune în mod liber potrivit legislaţiei 

aplicabile corespunzătoare. Astfel de drepturi şi obligaţii se regăsesc în special în dreptul 

familiei şi în dreptul muncii.

(11) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice negocierilor precontractuale şi nici procedurilor

cvasi-judiciare, precum anumite sisteme de conciliere judiciară, sisteme de soluţionare a 

plângerilor consumatorilor, arbitrajul şi deciziile experţilor sau procedurilor în cadrul 

cărora persoanele sau organele care conduc procedura emit o recomandare oficială, ce 

poate fi obligatorie sau nu, privind soluţionarea litigiului.

(12) Prezenta directivă ar trebui să se aplice cazurilor în care o instanţă trimite părţile să recurgă 

la mediere sau în care dreptul naţional prevede medierea. Mai mult decât atât, în măsura în 

care un judecător poate acţiona ca mediator în conformitate cu dreptul naţional, prezenta 

directivă ar trebui să se aplice de asemenea medierii efectuate de un judecător care nu este 

implicat în nicio procedură judiciară conexă domeniului sau domeniilor litigioase. 

Aplicarea acestei directive nu ar trebui, însă, să fie extinsă la demersurile instanţei sau ale 

judecătorului sesizat cu soluţionarea unui litigiu, în contextul procedurii judiciare privind 

litigiul respectiv, sau la cazurile în care instanţa sau judecătorul sesizat solicită asistenţă 

sau consiliere din partea unei persoane competente.

(13) Medierea prevăzută în prezenta directivă ar trebui să constituie o procedură voluntară în 

sensul că părţile sunt ele însele responsabile de procedură şi o pot organiza după cum 

doresc şi încheia în orice moment. Totuşi, instanţele ar trebui să aibă posibilitatea de a 

stabili în temeiul dreptului naţional termene în care să se desfăşoare procedura de mediere. 

De asemenea, instanţele ar trebui să poată atrage atenţia părţilor asupra posibilităţii de a 

recurge la mediere ori de câte ori este cazul.
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(14) Nicio dispoziţie a prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere legislaţiei naţionale în 

temeiul căreia recurgerea la mediere este obligatorie sau face obiectul unor stimulente sau 

sancţiuni, cu condiţia ca o astfel de legislaţie să nu împiedice părţile să îşi exercite dreptul 

de acces la sistemul judiciar. De asemenea, nicio dispoziţie a prezentei directive nu ar 

trebui să aducă atingere sistemelor actuale de auto-reglementare în domeniul medierii, în 

măsura în care acestea abordează aspecte nereglementate de prezenta directivă.

(15) Pentru a asigura securitatea juridică, prezenta directivă ar trebui să indice data care se ia în 

considerare pentru a determina dacă un litigiu pe care părţile încearcă să îl soluţioneze pe 

calea medierii este sau nu un litigiu transfrontalier. În absenţa unui acord scris, se 

consideră că părţile decid să recurgă la mediere în momentul în care iau măsuri specifice în 

vederea iniţierii procedurii de mediere.

(16) Pentru a asigura încrederea reciprocă necesară cu privire la confidenţialitate, la efectul 

asupra decăderii şi prescripţiei şi la recunoaşterea şi executarea acordurilor rezultate în 

urma medierii, statele membre ar trebui să încurajeze, prin orice mijloace pe care le

consideră potrivite, formarea mediatorilor şi introducerea unor mecanisme eficiente de 

control al calităţii în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de mediere.

(17) Statele membre ar trebui să definească astfel de mecanisme, care pot include recurgerea la 

soluţii disponibile pe piaţă, şi nu ar trebui să li se solicite asigurarea vreunei finanţări în 

acest sens. Aceste mecanisme ar trebui să urmărească menţinerea flexibilităţii procedurii 

de mediere şi a autonomiei părţilor şi garantarea faptului că medierea este efectuată de o 

manieră eficace, imparţială şi competentă. Ar trebui atrasă atenţia mediatorilor asupra 

existenţei Codului european de conduită pentru mediatori care ar trebui pus, de asemenea, 

la dispoziţia publicului larg pe internet.
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(18) În domeniul protecţiei consumatorului, Comisia a adoptat o recomandare1 care stabileşte 

criteriile minime de calitate pe care organele extrajudiciare implicate în soluţionarea 

amiabilă a litigiilor consumatorilor ar trebui să le ofere justiţiabililor. Orice mediator sau 

organism care intră în domeniul de aplicare al acestei recomandări ar trebui încurajat să îi 

respecte principiile. Pentru a facilita diseminarea informaţiilor referitoare la astfel de

organisme, Comisia ar trebui să înfiinţeze o bază de date cu sistemele extrajudiciare pe 

care statele membre le consideră conforme cu principiile recomandării menţionate.

(19) Medierea nu ar trebui considerată o soluţie inferioară procedurii judiciare din cauza 

faptului că respectarea acordurilor rezultate în urma medierii ar depinde de bunăvoinţa 

părţilor. Prin urmare, statele membre ar trebui să asigure părţilor unui acord scris rezultat 

în urma medierii posibilitatea conferirii unui caracter executoriu conţinutului acestuia. Un 

stat membru ar trebui să aibă posibilitatea de a refuza recunoaşterea caracterului executoriu 

al unui acord numai în cazul în care clauzele acestuia sunt contrare dreptului său, inclusiv 

dreptului internaţional privat al acestuia, sau în cazul în care legislaţia acestuia nu prevede 

posibilitatea pentru conţinutul acordului respectiv de a dobândi caracter executoriu. Un 

astfel de caz ar putea fi cel în care acordul cuprinde obligaţii care, prin natura lor, nu pot 

avea caracter executoriu.

                                               

1 Recomandarea Comisiei 2001/310/CE din 4 aprilie 2001 privind principiile pentru 
activitatea organelor extrajudiciare implicate în soluţionarea amiabilă a litigiilor în materie 
de consum (JO L 109, 19.4.2001, p. 56).
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(20) Conţinutul unui acord rezultat în urma medierii care a devenit executoriu într-un stat 

membru ar trebui recunoscut şi declarat executoriu în celelalte state membre în 

conformitate cu dreptul comunitar sau naţional aplicabil. Aceasta se poate realiza, de 

exemplu, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 

2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă

şi comercială1 sau al Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 2201/2003 din 27 noiembrie 

2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie 

matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti2.

(21) Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 prevede în mod expres că, pentru a fi executorii în alt 

stat membru, acordurile dintre părţi trebuie să fie executorii în statul membru în care au 

fost încheiate. În acest sens, în cazul în care conţinutul unui acord rezultat în urma medierii 

şi care priveşte aspecte de dreptul familiei nu este executoriu în statul membru în care a 

fost încheiat acordul şi în care este formulată cererea prin care se solicită conferirea 

caracterului executoriu, prezenta directivă nu ar trebui să încurajeze părţile să eludeze

legile acelui stat membru prin conferirea caracterului executoriu acordului într-un alt stat 

membru.

(22) Prezenta directivă nu ar trebui să afecteze normele din statele membre privind executarea 

acordurilor rezultate în urma medierii.

                                               

1 JO L 12, 16.1.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 
nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1). 

2 JO L 338, 23.12.2003, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2116/2004 
(JO L 367, 14.12.2004, p. 1).
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(23) Confidenţialitatea în procesul de mediere este importantă şi de aceea prezenta directivă ar 

trebui să asigure un grad minim de compatibilitate a normelor de procedură civilă în 

privinţa modului în care să se asigure protecţia confidenţialităţii medierii în cadrul tuturor

procedurilor judiciare în materie civilă şi comercială sau în cadrul procedurilor de arbitraj

desfăşurate ulterior.

(24) Pentru a încuraja părţile să recurgă la mediere, statele membre ar trebui să se asigure că 

normele lor privind decăderea şi prescripţia extinctivă nu împiedică părţile să facă apel la 

procedurile judiciare sau la arbitraj în caz de eşec al medierii. Statele membre ar trebui să 

garanteze obţinerea acestui rezultat, chiar dacă prezenta directivă nu armonizează normele 

de drept intern privind termenele de decădere şi de prescripţie. Dispoziţiile privind 

termenele de decădere şi de prescripţie din acordurile internaţionale, astfel cum au fost 

puse în aplicare în statele membre, de exemplu în domeniul dreptului transporturilor, nu ar 

trebui să fie afectate de dispoziţiile prezentei directive.

(25) Statele membre ar trebui să încurajeze distribuirea către publicul larg a informaţiilor 

privind modalităţile de contactare a mediatorilor şi a organizaţiilor care oferă servicii de 

mediere. De asemenea, statele membre ar trebui să încurajeze practicienii în domeniul 

dreptului să îşi informeze clienţii cu privire la posibilitatea recurgerii la mediere.

(26) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituţional pentru o mai bună legiferare1, 

statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele şi în interesul Comunităţii, 

propriile tabele de concordanţă care să ilustreze, pe cât posibil, corespondenţa dintre 

prezenta directivă şi măsurile de transpunere, şi să le facă publice.

                                               

1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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(27) Prezenta directivă vizează promovarea drepturilor fundamentale şi ţine seama de 

principiile care sunt recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene.

(28) Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către 

statele membre şi, având în vedere amploarea şi efectele acţiunii pot fi realizate mai bine la 

nivelul Comunităţii , aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul 

subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu 

principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezenta 

directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(29) În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei, 

anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii 

Europene, Regatul Unit şi Irlanda şi-au exprimat dorinţa de a participa la adoptarea şi 

aplicarea prezentei directive.

(30) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la 

Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 

Danemarca nu participă la adoptarea prezentei directive, care, prin urmare,nu este 

obligatorie pentru aceasta şi nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
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Articolul 1

Obiectivul şi domeniul de aplicare

1. Obiectivul prezentei directive este de a facilita accesul la soluţionarea alternativă a litigiilor 

şi de a promova soluţionarea pe cale amiabilă a acestora prin încurajarea utilizării medierii 

şi asigurarea unei relaţii echilibrate între mediere şi procedurile judiciare.

2. Prezenta directivă se aplică, în cazul litigiilor transfrontaliere, în materie civilă şi 

comercială, exceptând acele drepturi şi obligaţii de care părţile nu pot dispune în 

conformitate cu legislaţia aplicabilă corespunzătoare. Directiva nu se aplică, în special,

chestiunilor fiscale, vamale sau administrative şi nici răspunderii statului pentru actele sau 

omisiunile sale în exercitarea autorităţii publice („acta jure imperii”).

3. În prezenta directivă, termenul „stat membru” înseamnă statele membre cu excepţia 

Danemarcei.
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Articolul 2

Litigii transfrontaliere

1. În sensul prezentei directive, un litigiu transfrontalier este acela în care cel puţin una dintre 

părţi îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită într-un alt stat membru decât cel al oricărei 

alte părţi la data la care:

(a) părţile decid să recurgă la mediere după apariţia litigiului, 

(b) medierea este impusă de instanţă, 

(c) există o obligaţie de a recurge la mediere care reiese din dreptul naţional sau

(d) o invitaţie este adresată părţilor, în sensul articolului 5.

2. Fără a aduce atingere alineatului (1), în sensul articolelor 7 şi 8, un litigiu transfrontalier 

este în egală măsură cel în care procedurile judiciare sau arbitrale care au urmat medierii 

între părţi sunt iniţiate în alt stat membru decât cel în care părţile îşi au domiciliul sau 

reşedinţa obişnuită la data menţionată în alineatul (1) literele (a), (b) sau (c).

3. În sensul aplicării alineatelor (1) şi (2), domiciliul se determină în conformitate cu 

dispoziţiile articolelor 59 şi 60 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001.
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Articolul 3

Definiţii

În sensul prezentei directive se aplică următoarele definiţii:

(a) „Mediere” înseamnă un proces structurat, indiferent cum este denumit sau cum se face 

referire la acesta, în care două sau mai multe părţi într-un litigiu încearcă, din proprie 

iniţiativă, să ajungă la un acord privind soluţionarea litigiului dintre ele, cu asistenţa unui 

mediator. Acest proces poate fi iniţiat de către părţi, recomandat sau impus de instanţă, sau 

prevăzut de dreptul unui stat membru.

Aceasta include medierea efectuată de un judecător care nu este implicat în nicio procedură 

judiciară conexă litigiului în cauză. Medierea exclude demersurile instanţei sau ale 

judecătorului sesizat de a soluţiona litigiul pe parcursul procedurilor judiciare privind 

litigiul în cauză.

(b) „Mediator” înseamnă orice terţ chemat să conducă procesul de mediere intr-o manieră 

eficace, imparţială şi competentă, indiferent de denumirea sau de profesia terţului în statul 

membru respectiv şi de modul în care terţul a fost numit sau i s-a solicitat să efectueze 

medierea.

Articolul 4

Asigurarea calităţii medierii

1. Statele membre încurajează, prin orice mijloace pe care le consideră potrivite, elaborarea 

unor coduri voluntare de conduită şi acceptarea acestora de către mediatori şi organizaţiile 

care furnizează servicii de mediere, precum şi a altor mecanisme eficace de control al 

calităţii privind furnizarea serviciilor de mediere.
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2. Statele membre încurajează formarea iniţială şi continuă a mediatorilor pentru a asigura 

efectuarea unei medieri eficace, imparţiale şi competente faţă de părţi.

Articolul 5

Recurgerea la mediere

1. O instanţă la care a fost introdusă o acţiune poate, atunci când este cazul şi având în vedere 

toate circumstanţele cazului respectiv, să invite părţile să recurgă la mediere pentru a 

soluţiona litigiul. Instanţa poate, de asemenea, invita părţile să participe la o sesiune de 

informare privind recurgerea la mediere dacă astfel de sesiuni sunt organizate şi sunt uşor 

accesibile.

2. Prezenta directivă nu aduce atingere legislaţiei naţionale conform căreia recurgerea la 

mediere, înainte sau după începerea procedurii judiciare, este obligatorie sau face obiectul 

unor stimulente sau sancţiuni cu condiţia ca o astfel de legislaţie să nu împiedice părţile să

îşi exercite dreptul de acces la sistemul judiciar.
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Articolul 6

Caracterul executoriu al acordurilor rezultate în urma medierii

1. Statele membre asigură părţilor, sau uneia dintre părţi cu consimţământul expres al 

celorlalte, posibilitatea de a solicita dobândirea caracterului executoriu al conţinutului

acordului scris rezultat în urma medierii. Conţinutul unui astfel de acord dobândeşte forţă

executorie, cu excepţia cazului în care, fie conţinutul acordului este contrar dreptului

statului membru în care este făcută solicitarea, fie dreptul acelui stat membru nu prevede 

posibilitatea conferirii acestuia un caracter executoriu.

2. Conţinutul acordului poate dobândi caracter executoriu printr-o hotărâre, decizie sau act 

autentic emise de o instanţă sau de o altă autoritate competentă în conformitate cu dreptul

statului membru în care a fost făcută solicitarea.

3. Statele membre comunică Comisiei denumirile instanţelor judecătoreşti sau ale altor 

autorităţi competente să primească cereri în conformitate cu alineatele (1) şi (2).

4. Nicio dispoziţie a prezentului articol nu aduce atingere normelor aplicabile recunoaşterii şi 

executării în alt stat membru a unui acord al cărui conţinut a dobândit caracter executoriu

în conformitate cu alineatul (1).
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Articolul 7

Confidenţialitatea medierii

1. Dat fiind că este de dorit ca medierea să aibă loc într-un mod care respectă 

confidenţialitatea, statele membre se asigură că, cu excepţia cazului în care părţile hotărăsc 

altfel, nici mediatorii, nici cei implicaţi în administrarea procesului de mediere, să nu fie 

obligaţi să aducă probe în cursul procedurilor judiciare civile şi comerciale sau în cursul 

procedurilor arbitrale privind informaţii rezultate din sau în legătură cu procesul de 

mediere, cu excepţia cazului în care:

(a) acest lucru este necesar pentru considerente imperioase de ordine publică ale statului 

membru respectiv, în special pentru a asigura protecţia interesului superior al 

copilului sau pentru a împiedica vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unei

persoane, sau

(b) divulgarea conţinutului acordului rezultat în urma medierii este necesară punerii în 

aplicare sau executării acestuia.

2. Nicio prevedere din alineatul (1) nu împiedică statele membre să adopte măsuri mai stricte 

pentru a proteja confidenţialitatea medierii.

Articolul 8

Efectul medierii asupra termenelor de decădere şi de prescripţie

1. Statele membre se asigură că părţile care aleg medierea în vederea soluţionării unui litigiu 

nu vor fi ulterior împiedicate să iniţieze o procedură judiciară sau arbitrală privind 

respectivul litigiu ca urmare a împlinirii unor termene de decădere sau de prescripţie 

extinctive pe durata procesului de mediere.

2. Alineatul (1) nu aduce atingere dispoziţiilor privind termenele de decădere şi de prescripţie 

din acordurile internaţionale la care sunt părţi statele membre.
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Articolul 9

Informarea publicului larg

Statele membre încurajează, prin orice mijloace pe care le consideră potrivite, punerea la dispoziţia 

publicului larg, în special pe internet, a informaţiilor privind modalităţile de contactare a 

mediatorilor şi a organizaţiilor care oferă servicii de mediere.

Articolul 10

Informaţii referitoare la autorităţile şi instanţele competente

Comisia face publice, prin orice mijloace corespunzătoare, informaţiile referitoare la instanţele sau 

autorităţile competente comunicate de către statele membre în conformitate cu articolul 6 alineatul 

(3).

Articolul 11

Revizuirea

În termen de…,Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului şi Comitetului Economic şi 

Social European un raport privind aplicarea prezentei directive. Acest raport analizează evoluţia 

medierii în Uniunea Europeană şi impactul prezentei directive în statele membre. Dacă este necesar, 

raportul este însoţit de propuneri în vederea adaptării prezentei directive.

                                               

 JO - A se introduce data - 8 ani de la data adoptării prezentei directive.
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Articolul 12

Transpunerea

1. Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la …, cu excepţia 

articolului 10, pentru care asigurarea conformităţii trebuie să aibă loc în termen de ….

Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conţin o trimitere la prezenta directivă 

sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre 

stabilesc modalităţile de efectuare a acestei trimiteri.

2. Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care 

le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

                                               

 JO - A se introduce data - 3 ani de la data adoptării prezentei directive.
 JO - A se introduce data - 30 de luni de la data adoptării prezentei directive.
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Articolul 14

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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I. Introducere

1. La 22 octombrie 2004, Comisia a înaintat propunerea sa de directivă a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială.

2. La reuniunea sa din 1 şi 2 decembrie 2005, Consiliul (Justiţie şi Afaceri Interne) a luat notă de 

acordul la care s-a ajuns în cadrul Comitetului pentru chestiuni de drept civil (soluţionarea 

alternativă a litigiilor)1.

3. La 29 martie 2007, Parlamentul European şi-a dat avizul la prima lectură cu privire la 

propunere2.

4. La 13 aprilie 2007, Comitetul pentru chestiuni de drept civil (soluţionarea alternativă a 

litigiilor) a examinat amendamentele Parlamentului European. În lumina acelei examinări, a 

fost pregătită o versiune consolidată a propunerii, care a fost discutată ulterior în cadrul mai 

multor reuniuni, o serie de aspecte fiind reformulate.

5. La 3 octombrie 2007, Coreper a aprobat un text de compromis3, rezultat în urma discuţiilor 

Comitetului, ca punct de plecare pentru negocierile cu Parlamentul European în vederea 

ajungerii la un acord la a doua lectură.

6. În timpul contactelor ulterioare cu Parlamentul European au fost convenite anumite 

amendamente la textul de compromis. La reuniunea sa din 8 şi 9 noiembrie 2007, Consiliul 

(Justiţie şi Afaceri Interne) a ajuns la un acord politic cu privire la forma nouă a textului4. 

Parlamentul European a confirmat cu această ocazie că ar putea accepta textul.

7. La 28 februarie 2008, Consiliul a adoptat poziţia sa comună în unanimitate. 

                                               
1 15043/05 JUSTCIV 217 CODEC 1102.
2 8117/1/07 REV 1 CODEC 312 JUSTCIV 76.
3 13290/07 JUSTCIV 243 CODEC 1000.
4 14316/07 JUSTCIV 278 CODEC 1130.
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II. Analiza poziţiei comune

8. Poziţia comună a Consiliului corespunde textului acordului politic din noiembrie 2007 care 

a reflectat rezultatul negocierilor dintre Consiliu, Comisie şi Parlamentul European în urma 

adoptării avizului la prima lectură al Parlamentului European.

A. Amendamentele 1-11 privind considerentele

9. Consiliul a preluat substanţa amendamentelor 1-11 în măsura în care aceste lucru a fost 

posibil, dar multe dintre amendamente au fost reformulate şi introduse într-o ordine diferită 

pentru a reflecta, în redactare şi structură, forma finală a proiectului de directivă.

10. Consiliul nu a acceptat amendamentul 2, dar a păstrat în considerentul 18 o trimitere la 

recomandarea Comisiei menţionată în amendament.  Amendamentul 4 este reflectat în 

considerentul 8, dar într-o formă mai succintă. Ultima teză a amendamentului 6 nu fost 

inclusă, deoarece Consiliul a menţinut textul articolului 7a din acordul din decembrie 2005 

(articolul 8 al poziţiei comune). Amendamentul 10 a fost încorporat în considerentul 17, dar 

trimiterile specifice la recomandările Comisiei nu au fost incluse şi acelaşi lucru se aplică 

trimiterii la publicarea Codului european de conduită pentru mediatori.

11. Consiliul a introdus considerente noi pentru a aduce explicaţii suplimentare la anumite 

aspecte ale proiectului de directivă. Consiliul a dorit să recunoască necesitatea utilizării tot 

mai frecvente a tehnologiile moderne ale comunicării în procesul de mediere şi, ca urmare, a 

introdus considerentul 9 consacrat acestui aspect. Consiliul a dorit de asemenea să indice în 

mod clar faptul că directiva nu stabileşte norme privind executarea şi nu aduce atingere, prin 

urmare, normelor în vigoare în statele membre privind executarea (considerentul 22). În cele 

din urmă, în vederea asigurării conformităţii cu Acordul interinstituţional pentru o legiferare 

mai bună, Consiliul a introdus considerentul 26 care încurajează statele membre să 

întocmească tabele de corespondenţă la punerea în aplicare a directivei.
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B. Amendamentele 12-34 privind articolele

12. Consiliul a acceptat amendamentele 12, 13 şi 14 cu privire la articolul 1, care într-o mare 

măsură au reflectat textul acordului din decembrie 2005. Sugestia privind eliminarea unei 

părţi din prima teză a alineatului (2) nu a fost totuşi acceptată, dar excepţia a fost formulată 

într-un mod diferit, textul poziţiei comune având acum următorul cuprins: „exceptând acele 

drepturi şi obligaţii de care părţile nu pot dispune în conformitate cu dreptul aplicabil 

corespunzător”. În afară de aceasta, considerentul 10 aduce o clarificare la respectiva 

dispoziţie.

13. Consiliul a încorporat substanţa amendamentului 15 referitor la un nou articol privind 

caracterul transfrontalier al directivei, dar a reformulat într-o anumită măsură dispoziţia. 

Consiliul a introdus de asemenea un nou considerent (considerentul 15) pentru a aduce 

clarificări suplimentare la alineatul (1).

14. Amendamentele 16 şi 17 sunt reflectate în textul actualului articol 3.

Consiliul a acceptat să specifice în text faptul că procesul de mediere are un caracter 

voluntar şi a subliniat aceasta şi în considerentul 13. Prin urmare, Consiliul a considerat 

necesară introducerea unui nou alineat cu privire la acest aspect, aşa cum a fost sugerat de 

Parlamentul European în amendamentul 21. În ceea ce priveşte litera (b) din actualul articol

(3), Consiliul a decis să menţină textul acordului din decembrie 2005, considerând că acesta 

redă suficient de clar cerinţele pe care un mediator trebuie să le îndeplinească la efectuarea 

medierii.

15. Consiliul a încorporat amendamentul 18 în articolul 4 al poziţiei comune cu excepţia 

alineatului (3) sugerat, pe care Consiliul nu a putut sa îl accepte.

16. Amendamentele 19 şi 20 cu privire la articolul 3 (articolul 5 din poziţia comună) care 

corespund textului acordului din decembrie 2005 au fost acceptate în totalitate. Acelaşi lucru 

se aplică şi amendamentelor 22 şi 22 referitoare la eliminarea unor dispoziţii.

17. Amendamentele 23 şi 26 cu privire la articolul 5 (articolul 6 din poziţia comună) au fost 

acceptate de Consiliu cu o uşoară reformulare la alineatul (1) pentru a da textului mai multă 

claritate.
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18. În ceea ce priveşte amendamentul 28, Consiliul a acceptat partea de fond care se reflectă în 

textul articolului 7 din poziţia comună. Cu toate acestea, Consiliul a decis să menţină 

dispoziţia astfel cum a fost formulată în acordul din decembrie 2005. Aceasta înseamnă că 

Consiliul nu a acceptat că nici părţile la mediere nu ar trebui să poată divulga informaţii 

referitoare la procesul de mediere şi că interdicţia cu privire la divulgare ar trebui să includă 

şi divulgarea către părţile terţe. Prin menţinerea textului acordului, Consiliul a decis, de 

asemenea, să nu supună statele membre obligaţiei de a se asigura că persoanele implicate în 

procesul de mediere nu ar avea nici dreptul de a aduce probe.

19. Consiliul nu a putut accepta amendamentul 29 care, în opinia sa, include dispoziţii prea 

detaliate pentru o directivă. Ca urmare, Consiliul a menţinut textul acordului din decembrie 

2005 în cadrul articolului 8 al poziţiei comune. Cu toate acestea, pentru a sublinia 

importanţa acestei dispoziţii şi pentru a răspunde preocupărilor Parlamentului European, 

Consiliul a introdus un considerent nou (considerentul 24) care indică suficient de clar faptul 

că, în conformitate cu dispoziţia în cauză, statele membre sunt supuse unei obligaţii de 

rezultat. Amendamentul 30 cu privire la alineatul (2) al aceluiaşi articol a fost acceptat de 

Consiliu, dar ultima parte a dispoziţiei nu a fost considerată necesară şi, prin urmare, nu a 

fost inclusă în textul final.

20. Consiliul a acceptat amendamentul 31 care se reflectă în noul articol 9 din poziţia comună şi 

în considerentul aferent (considerentul 25).

21. Amendamentul 32 a fost respins de Consiliul în temeiul faptului că publicarea Codului 

european de conduită al mediatorilor în Jurnalul Oficial nu ar fi posibilă deoarece codul de 

conduită nu este un text adoptat oficial. Cu toate acestea, astfel cum se menţionează la 

alineatul (10), Consiliul a introdus o trimitere la codul de conduită în considerentul 17.
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22. Consiliul a acceptat substanţa amendamentul 33, care include o clauză de revizuire, iar 

dispoziţia este cuprinsă în prezent în articolul 11 din poziţia comună, deşi într-o formulare 

diferită.  Consiliul nu a putut accepta ultima parte a clauzei de revizuire sugerate cu privire 

la armonizarea termenelor de decădere şi de prescripţie, după cum nu a putut accepta nici 

amendamentul 29 privind articolul cu acelaşi obiect. Această dispoziţie specială a fost parte 

a negocierilor cu Parlamentul European şi textul actual a fost, prin urmare, deja convenit.

23. Consiliul nu a putut acceptat amendamentul 34, deoarece punerea în aplicare sugerată, prin 

acorduri voluntare, nu ar fi posibilă din motive juridice. Cu toate acestea, pentru a indica 

clar că sistemele existente de autoreglementare în domeniul medierii pot fi menţinute dacă 

acestea tratează aspecte care nu sunt reglementate de directivă, la considerentul 14 a fost 

introdusă o teză în acest sens. În ceea ce priveşte termenele pentru asigurarea conformităţii 

cu directiva, sugerate în amendamentul 34, Consiliul a stabilit perioade diferite. Statele 

membre vor dispune în prezent de 36 de luni de la data adoptării pentru a asigura 

conformitatea cu directiva, dar acestea trebuie să transmită Comisiei informaţii cu privire la 

instanţa judecătorească sau autorităţile competente în termen de 30 de luni.

III. Concluzie

24. Consiliul consideră că poziţia sa comună este un text echilibrat, care reflectă cu fidelitate 

acordul stabilit cu Parlamentul European în cadrul negocierilor din octombrie 2007.

_________________
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- Declaraţii

DECLARAŢIA REPUBLICII SLOVACE

PRIVIND ARTICOLUL 6 ALINEATUL (1)

Republica Slovacă ia notă de faptul că articolul 6 alineatul (1) nu poate aduce atingere nici normelor 

privind conflictul de legi, nici normelor în materie de competenţă aflate în vigoare la nivel 

comunitar sau naţional.
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DECLARAŢIA BELGIEI

De manieră generală, Belgia este favorabilă unui instrument european privind medierea în materie 
civilă şi comercială. 

În acelaşi timp, aceasta consideră că textul propunerii de directivă nu rezolvă în mod satisfăcător, pe 
de o parte, problematica domeniului de aplicare a instrumentului şi, pe de altă parte, procedura de 
învestire cu formulă executorie a acordului de mediere. 

1. Domeniul de aplicare

Belgia îşi exprimă regretul privind limitarea actuală a domeniului de aplicare a propunerii de 
directivă: ar trebui ca aceasta să poată fi aplicată atât litigiilor transfrontaliere cât şi litigiilor interne.

Altfel, aceasta n-ar avea decât un impact relativ în ţările care nu cunosc procedura medierii.

Dacă se doreşte într-adevăr stimularea soluţionării extrajudiciare a litigiilor, este indispensabilă o 
apropiere între legislaţiile din acest domeniu.

2. Procedura de declarare a forţei executorii în ce priveşte conţinutul acordului de mediere

În ce priveşte procedura de învestire cu formulă executorie a conţinutului acordurilor rezultate în 
urma medierii în statul în care acestea au fost încheiate, Belgia ţine să evidenţieze legislaţia sa 
internă, care permite învestirea cu formulă executorie a unor astfel de acorduri la cererea doar a 
uneia dintre părţi, pentru a se evita procedurile dilatorii.

3. În concluzie, Belgia nu se opune adoptării propunerii de directivă şi consideră că aceasta 
constituie numai un prim jalon pus de Europa în domeniul medierii.

În acest context, va fi deosebit de important să se facă o evaluare a modului de aplicare a acestei 
directive în scopul efectuării ulterioare a adaptărilor constatate ca fiind necesare.

______________
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2004/0251 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
în temeiul articolului 251 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE 

 
privind 

poziţia comună a Consiliului în ceea ce priveşte adoptarea unei directive a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie 

civilă şi comercială 

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European şi Consiliu 
[document COM(2004) 718 final – 2004/0251 COD]: 22.10.2004 

Data avizului Comitetului Economic şi Social European: 9.6.2005 

Data avizului Parlamentului European, prima lectură: 29.3.2007 

Data adoptării poziţiei comune: 28.2.2008 

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 

La 22 octombrie 2004, Comisia a adoptat o propunere de directivă a Parlamentului European 
şi a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială. Scopul 
directivei propuse este de a facilita accesul la procedurile de soluţionare a litigiilor şi de a 
promova rezolvarea acestora pe cale amiabilă prin încurajarea folosirii medierii şi prin 
asigurarea unei relaţii adecvate între procedurile de mediere şi cele judiciare. Propunerea 
reprezintă una din acţiunile care au urmat Cărţii verzi privind soluţionarea alternativă a 
litigiilor prezentată de către Comisie în 2002, cealaltă acţiune în acest sens fiind Codul 
european de conduită pentru mediatori, instituit de un grup de părţi interesate cu sprijinul 
Comisiei şi lansat în iulie 2004. 

3. OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA POZIŢIA COMUNĂ 

Propunerea Comisiei a avut ca obiect folosirea medierii atât în litigiile interne cât şi în cele cu 
caracter transfrontalier, întrucât a considerat ca nu ar fi nici de dorit si nici fezabilă 
promovarea medierii doar în raport cu disputele care prezintă un element transfrontalier.  

Cu toate acestea, textul poziţiei comune a Consiliului este rezultatul negocierilor între cele trei 
instituţii, atât majoritatea din Consiliu, cât şi din Parlamentul European pronunţându-se în 
favoarea limitării domeniului de aplicare al directivei la cazurile cu caracter transfrontalier, 
urmare a unei interpretări restrictive a articolului 65 din Tratatul CE. Având în vedere aceste 
circumstanţe şi din spirit de compromis, Comisia acceptă definiţia domeniului de aplicare al 
directivei în forma prezentată în cadrul poziţiei comune, sub rezerva unei definiţii a cazurilor 
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cu caracter transfrontalier cât mai largă cu putinţă. Comisia consideră că poziţia comună 
extinde definiţia cazurilor cu caracter transfrontalier în ceea ce priveşte cele mai importante 
două articole ale directivei, şi anume articolul 7 (confidenţialitatea) şi articolul 8 (limitarea şi 
termenele de prescripţie).  

În ceea ce priveşte dispoziţiile privind limitarea şi termenele de prescripţie prevăzute la 
articolul 8, poziţia comună nu armonizează normele naţionale privind limitarea şi termenele 
de prescripţie, însă obligă statele membre să garanteze că normele naţionale privind limitarea 
şi termenele de prescripţie nu împiedică părţile să se adreseze instanţelor sau curţilor de 
arbitraj, în cazul în care medierea acestora eşuează. Un considerent clarifică faptul că acest 
rezultat trebuie atins în pofida diferenţelor existente dintre legislaţiile naţionale. Prin urmare, 
poziţia comună răspunde aceloraşi obiective ca şi propunerea iniţială a Comisiei. 

Poziţia comună a Consiliului diferă de avizul Parlamentului European în primă lectură, în 
special în ceea ce priveşte propunerile de modificare expuse în continuare. 

Poziţia comună nu permite punerea în aplicare a directivei prin acorduri voluntare între părţi. 
Comisia este în totalitate de acord cu acest fapt, întrucât directiva influenţează normele 
privind procedurile judiciare din statele membre care nu pot fi modificate întotdeauna prin 
acordurile părţilor. 

Obligaţia de publicare a Codului european de conduită pentru mediatori în Jurnalul Oficial, 
care nu a fost posibilă întrucât acesta nu reprezintă un act al instituţiilor, a fost înlocuită cu 
obligaţia de a publica respectivul cod de conduită pe internet. În plus, Comisia se angajează o 
să includă în Buletinul UE o trimitere la codul de conduită atunci când va informa despre 
adoptarea directivei. Aceste obligaţii sunt acceptabile pentru Comisie. 

În ceea ce priveşte clauza de revizuire prevăzută la articolul 11, poziţia comună solicită ca 
raportul Comisiei să ia în considerare evoluţia procesului de mediere în ansamblul Uniunii 
Europene, fapt acceptabil pentru Comisie. 

În ansamblu, Comisia poate accepta poziţia comună care, deşi modică anumite elemente ale 
propunerii iniţiale a Comisiei, rămâne fidelă obiectivului de a facilita accesul la procedurile 
de soluţionare a litigiilor şi de a promova rezolvarea amiabilă a litigiilor prin încurajarea 
folosirii medierii şi prin asigurarea unei corelări adecvate între mediere şi procedurile 
judiciare. 

4. CONCLUZII 

Comisia acceptă poziţia comună întrucât aceasta include elementele esenţiale ale propunerii 
iniţiale.  
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