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Art. I. — Codul de procedura civila, republicat in Monitorul Oficial nr. 45 din 24 februarie 
1948, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum 
urmeaza: 
9. La articolul 108^1 alineatul 1 punctul 1, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), 
cu urmatorul cuprins:  
"f) refuzul partii de a se prezenta la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, 
in situatiile in care a acceptat, potrivit legii."  
 
15. Articolul 131 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 131 
In tot cursul procesului, judecatorul va incerca impacarea partilor, dandu-le indrumarile 
necesare, potrivit legii.  
In acest scop, el va solicita infatisarea personala a partilor, chiar daca acestea sunt 
reprezentate. Dispozitiile art. 132^1 alin. 2 sunt aplicabile.  
In litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecatorul poate 
invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avantajele folosirii acestei 
proceduri.  
Cand considera necesar, tinand seama de circumstantele cauzei, judecatorul va recomanda 
partilor sa recurga la mediere, in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila, in orice 
faza a judecatii. Medierea nu este obligatorie pentru parti.  
Daca, in conditiile alin. 1 sau 2, partile se impaca, judecatorul va constata invoiala lor in 
cuprinsul hotararii pe care o va da.  
Dispozitiile art. 271—273 sunt aplicabile." 
 
32. Articolul 329 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 329 
Pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre toate instantele 
judecatoresti, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si 
Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, colegiul de conducere al Inaltei Curti 
de Casatie si Justitie, colegiile de conducere ale curtilor de apel, precum si Avocatul 
Poporului au indatorirea sa ceara Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra 
problemelor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti." 
 
40. Dupa articolul 614 se introduce un nou articol, articolul 614^1, cu urmatorul cuprins:  
"Art. 614^1 
In fata instantei de fond, aceasta va starui pentru solutionarea divortului prin intelegerea 
partilor.  



In cazul in care judecatorul recomanda medierea, iar partile o accepta, acestea se vor 
prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. 
Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor. Dupa informare, 
partile decid daca accepta sau nu solutionarea divortului prin mediere.  
Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun 
procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare.  
Prevederile alin. 2 si 3 nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat solutionarea 
divortului prin mediere anterior introducerii actiunii." 
42. La articolul 720^1, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 720^1 
In procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, inainte de introducerea 
cererii de chemare in judecata, reclamantul va incerca solutionarea litigiului fie prin 
mediere, fie prin conciliere directa."  
 
43. La articolul 720^1, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 1^1, cu 
urmatorul cuprins: "Termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru dreptul litigios 
supus medierii se suspenda pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult de 3 luni de la 
inceperea ei."  
 
47. Articolul 720^7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 720^7 
In cursul judecatii asupra fondului procesului, instanta va starui pentru solutionarea lui, 
in tot sau in parte, prin intelegerea partilor.  
In cazul in care judecatorul recomanda medierea, iar partile o accepta, acestea se vor 
prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. 
Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor. Dupa informare, 
partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere.  
Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun 
procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare.  
Prevederile alin. 2 si 3 nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat solutionarea 
litigiului prin mediere anterior introducerii actiunii.  
Intelegerea partilor se constata prin hotarare irevocabila si executorie." 
 
Art. XV 
La articolul 26 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de 
mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (3), cu urmatorul cuprins:  
"(3) Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii 
si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului de mediere, 
mediatorul nu poate pretinde onorariu." 
 
Art. XVIII. — Codul de procedura penala, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si 
se completeaza dupa cum urmeaza:  
 
1. La articolul 10 alineatul 1, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:  



"h) a fost retrasa plangerea prealabila ori partile s-au impacat ori a fost incheiat un acord 
de mediere in conditiile legii, in cazul infractiunilor pentru care retragerea plangerii sau 
impacarea partilor inlatura raspunderea penala."  
 
2. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmatorul cuprins:  
"Tranzactia, medierea si recunoasterea pretentiilor civile - Art. 16^1  
In cursul procesului penal, cu privire la pretentiile civile, inculpatul, partea civila si partea 
responsabila civilmente pot incheia o tranzactie sau un acord de mediere, potrivit legii.  
Inculpatul, cu acordul partii responsabile civilmente, poate recunoaste, in tot sau in parte, 
pretentiile partii civile.  
In cazul recunoasterii pretentiilor civile, instanta obliga la despagubiri in masura 
recunoasterii. Cu privire la pretentiile civile nerecunoscute, pot fi administrate probe." 
 
Art. XXII 
(1) Procesele in materie civila in curs de judecata la data schimbarii, potrivit prevederilor 
prezentei legi, a competentei instantelor legal investite vor continua sa fie judecate de 
acele instante. In caz de desfiintare, anulare sau casare cu trimitere spre rejudecare, 
dispozitiile prezentei legi privitoare la competenta sunt aplicabile.  
(2) Dispozitiile art. 20, art. 105 alin. 1, art. 129 alin. 5 si 5^1, art. 136, art. 158 alin. 3, art. 159, 
art. 159^1, art. 281^2a, art. 297 alin. 1, art. 304 pct. 3, art. 312 alin. 61, art. 315 alin. 3^1, 
precum si ale art. 329—330^7 din Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica numai 
proceselor, cererilor si sesizarilor privind recursul in interesul legii, incepute, respectiv 
formulate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.  
(3) Dispozitiile art. 373 alin. 1 din Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica numai 
executarilor silite incepute dupa intrarea in vigoare a acesteia.  
(4) In cazul litigiilor in materie comerciala, aflate in procedura concilierii la data intrarii in 
vigoare a prezentei legi, partile pot conveni fie sa continue aceasta procedura, fie sa 
recurga la procedura medierii. 
 


