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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare
a unor ajutoare b„ne∫ti popula˛iei cu venituri reduse care utilizeaz„ gaze naturale
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, Ón vederea cre∫terii eficien˛ei consumului, siguran˛ei ∫i calit„˛ii vie˛ii
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru
modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a
unor ajutoare b„ne∫ti popula˛iei cu venituri reduse care
utilizeaz„ gaze naturale pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, Ón
vederea cre∫terii eficien˛ei consumului, siguran˛ei ∫i calit„˛ii
vie˛ii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.171 din 23 decembrie 2005, cu urm„toarea
modificare:

— La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 4 va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — (1) Ajutorul b„nesc se acord„ numai Ón cazul
Ón care instalarea ∫i punerea Ón func˛iune a unei centrale
termice sau, dup„ caz, a arz„toarelor automatizate se
realizeaz„ prin firme autorizate Ón condi˛iile legii s„
efectueze aceste activit„˛i, denumite Ón continuare firme
autorizate.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 mai 2006.
Nr. 188.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 91/2005
privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare
b„ne∫ti popula˛iei cu venituri reduse care utilizeaz„
gaze naturale pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, Ón vederea cre∫terii
eficien˛ei consumului, siguran˛ei ∫i calit„˛ii vie˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor
ajutoare b„ne∫ti popula˛iei cu venituri reduse care utilizeaz„ gaze naturale
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, Ón vederea cre∫terii eficien˛ei consumului,
siguran˛ei ∫i calit„˛ii vie˛ii, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 15 mai 2006.
Nr. 734.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 4/2006 privind cre∫terile salariale ce se vor acorda
Ón anul 2006 personalului didactic din unit„˛ile ∫i institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt, salarizat
potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
îArt. 5. — (1) Pentru func˛ia didactic„ de profesor
universitar, pentru perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2006,
valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este prev„zut„
Ón anexa nr. 1c. Coeficien˛ii de multiplicare prev„zu˛i Ón
anexa nr. 1c se vor majora cu 2%, Óncep‚nd cu 1 ianuarie
2006, ∫i cu 3%, Óncep‚nd cu 1 septembrie 2006.
Coeficien˛ii nu cuprind sporul de stabilitate ∫i sporul pentru
suprasolicitare neuropsihic„, aceste sporuri urm‚nd a se
acorda profesorilor universitari care Óndeplinesc condi˛iile
prev„zute la art. 50 alin. (11) ∫i (13) din Legea
nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 4
din 12 ianuarie 2006 privind cre∫terile salariale ce se vor
acorda Ón anul 2006 personalului didactic din unit„˛ile ∫i
institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, adoptat„ Ón temeiul
art. 1 pct. X.8 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006,
cu urm„toarea modificare ∫i completare:
— La articolul 5, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 mai 2006.
Nr. 189.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 4/2006 privind cre∫terile salariale
ce se vor acorda Ón anul 2006 personalului didactic
din unit„˛ile ∫i institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt, salarizat potrivit
Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 4/2006 privind cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón
anul 2006 personalului didactic din unit„˛ile ∫i institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt,
salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 15 mai 2006.
Nr. 735.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 84/2001 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
serviciilor publice comunitare de eviden˛„ a persoanelor
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 16
din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 84/2001 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice comunitare de
eviden˛„ a persoanelor, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. VI.2
din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006, cu urm„toarea
modificare:

— La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 23
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 23. — (1) Materialele necesare producerii c„r˛ilor
de identitate, c„r˛ilor de identitate provizorii ∫i c„r˛ilor de
aleg„tor, precum ∫i elementele de particularizare aplicabile
prin ∫tan˛are pe cartea de identitate provizorie se
achizi˛ioneaz„, Ón condi˛iile legii, de c„tre Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor, prin Inspectorat, ∫i se distribuie
gratuit serviciilor publice comunitare de eviden˛„ a
persoanelor.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 mai 2006.
Nr. 190.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 84/2001 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice comunitare
de eviden˛„ a persoanelor
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 84/2001 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
serviciilor publice comunitare de eviden˛„ a persoanelor ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 15 mai 2006.
Nr. 736.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circula˛ii a cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 5
din 19 ianuarie 2006 pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circula˛ii a
cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate, adoptat„ Ón temeiul art. 1
pct. VI.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 71 din 26 ianuarie 2006,
cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul I punctul 3, alineatul (31) al articolului 15
va avea urm„torul cuprins:
î(31) Œn cazul Ón care se face dovada cu documente
corespunz„toare, emise sau avizate de autorit„˛ile rom‚ne,
c„ titularul urmeaz„ s„ se deplaseze Ón str„in„tate pentru
a urma un tratament medical f„r„ de care via˛a sau
s„n„tatea Ói este pus„ Ón pericol, prin derogare de la
prevederile alin. (2), cererile pentru eliberarea pa∫apoartelor
simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public
comunitar pentru eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor
simple.“
2. La articolul I punctul 7, alineatele (3) ∫i (4) ale
articolului 17 vor avea urm„torul cuprins:
î(3) Œn situa˛ia Ón care se solicit„, Ón conformitate cu
alin. (1) ∫i (2), eliberarea unui pa∫aport pentru un minor

sau, dup„ caz, includerea minorului Ón pa∫aportul unui
p„rinte ∫i nu exist„, dac„ legea o cere, acordul celuilalt
p„rinte, autorit„˛ile competente vor elibera pa∫aportul sau,
dup„ caz, vor include minorul Ón pa∫aportul p„rintelui
solicitant, dac„ se face dovada, cu documente
corespunz„toare, c„ minorul urmeaz„ s„ se deplaseze Ón
str„in„tate pentru studii ori pentru a participa la concursuri
oficiale.
(4) Œn cazul Ón care se face dovada cu documentele
corespunz„toare, emise ori avizate de autorit„˛ile medicale
rom‚ne, c„ minorul urmeaz„ s„ se deplaseze Ón str„in„tate
pentru a urma un tratament medical f„r„ de care via˛a sau
s„n„tatea Ói este pus„ Ón pericol, autorit„˛ile competente
vor elibera pa∫aportul chiar dac„ exist„ acordul doar al
unuia dintre p„rin˛i.“
3. La articolul I punctul 9, litera b) a alineatului (3) al
articolului 30 va avea urm„torul cuprins:
îb) Ón cazul Ón care Ónso˛itorul face dovada c„ minorul
se deplaseaz„ pentru studii sau concursuri oficiale, prin
prezentarea unor documente corespunz„toare, din care s„
rezulte perioada ∫i statul sau statele Ón care se vor
desf„∫ura aceste studii sau concursuri, chiar dac„ exist„
acordul doar al unuia dintre p„rin˛i.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 mai 2006.
Nr. 191.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circula˛ii
a cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 248/2005
privind regimul liberei circula˛ii a cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 15 mai 2006.
Nr. 737.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind medierea ∫i organizarea profesiei de mediator
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Medierea reprezint„ o modalitate
facultativ„ de solu˛ionare a conflictelor pe cale amiabil„, cu
ajutorul unei ter˛e persoane specializate Ón calitate de
mediator, Ón condi˛ii de neutralitate, impar˛ialitate ∫i
confiden˛ialitate.
(2) Medierea se bazeaz„ pe Óncrederea pe care p„r˛ile
o acord„ mediatorului, ca persoan„ apt„ s„ faciliteze
negocierile dintre ele ∫i s„ le sprijine pentru solu˛ionarea
conflictului, prin ob˛inerea unei solu˛ii reciproc convenabile,
eficiente ∫i durabile.
Art. 2. — (1) Dac„ legea nu prevede altfel, p„r˛ile,
persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la
mediere Ón mod voluntar, inclusiv dup„ declan∫area unui
proces Ón fa˛a instan˛elor competente, convenind s„
solu˛ioneze pe aceast„ cale orice conflicte Ón materie civil„,
comercial„, de familie, Ón materie penal„, precum ∫i Ón alte
materii, Ón condi˛iile prev„zute de prezenta lege.
(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile ∫i
conflictelor din domeniul protec˛iei consumatorilor, Ón cazul
Ón care consumatorul invoc„ existen˛a unui prejudiciu ca
urmare a achizi˛ion„rii unor produse sau servicii
defectuoase, a nerespect„rii clauzelor contractuale ori a
garan˛iilor acordate, a existen˛ei unor clauze abuzive
cuprinse Ón contractele Óncheiate Óntre consumatori ∫i agen˛ii
economici ori a Ónc„lc„rii altor drepturi prev„zute de
legisla˛ia na˛ional„ sau a Uniunii Europene Ón domeniul
protec˛iei consumatorilor.
(3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul
de a-∫i solu˛iona disputele prin mediere at‚t Ón afara, c‚t ∫i
Ón cadrul procedurilor obligatorii de solu˛ionare amiabil„ a
conflictelor prev„zute de lege.
(4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict
personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei,
precum ∫i orice alte drepturi de care p„r˛ile, potrivit legii,
nu pot dispune prin conven˛ie sau prin orice alt mod admis
de lege.
(5) Œn orice conven˛ie ce prive∫te drepturi asupra c„rora
p„r˛ile pot dispune, acestea pot introduce o clauz„ de
mediere, a c„rei validitate este independent„ de validitatea
contractului din care face parte.
Art. 3. — Activitatea de mediere se Ónf„ptuie∫te Ón mod
egal pentru toate persoanele, f„r„ deosebire de ras„,
culoare, na˛ionalitate, origine etnic„, limb„, religie, sex,
opinie, apartenen˛„ politic„, avere sau origine social„.
Art. 4. — (1) Medierea reprezint„ o activitate de interes
public.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, mediatorul nu are
putere de decizie Ón privin˛a con˛inutului Ón˛elegerii la care
vor ajunge p„r˛ile, dar le poate Óndruma s„ verifice
legalitatea acesteia, potrivit art. 59.
Art. 5. — (1) Medierea poate avea loc Óntre dou„ sau
mai multe p„r˛i.
(2) P„r˛ile au dreptul s„ Ó∫i aleag„ Ón mod liber
mediatorul.

(3) Medierea se poate realiza de c„tre unul sau mai
mul˛i mediatori.
Art. 6. — Organele judiciare ∫i arbitrale, precum ∫i alte
autorit„˛i cu atribu˛ii jurisdic˛ionale vor informa p„r˛ile asupra
posibilit„˛ii ∫i avantajelor folosirii procedurii medierii ∫i le pot
Óndruma s„ recurg„ la aceasta pentru solu˛ionarea
conflictelor dintre ele.
CAPITOLUL II
Profesia de mediator
SECﬁIUNEA 1
Dob‚ndirea, suspendarea ∫i Óncetarea calit„˛ii de mediator

Art. 7. — Poate fi mediator persoana care Óndepline∫te
urm„toarele condi˛ii:
a) are capacitate deplin„ de exerci˛iu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime Ón munc„ de cel pu˛in 3 ani sau a
absolvit un program postuniversitar de nivel master Ón
domeniu, acreditat conform legii ∫i avizat de Consiliul de
mediere;
d) este apt„, din punct de vedere medical, pentru
exercitarea acestei activit„˛i;
e) se bucur„ de o bun„ reputa˛ie ∫i nu a fost
condamnat„ definitiv pentru s„v‚r∫irea unei infrac˛iuni
inten˛ionate, de natur„ s„ aduc„ atingere prestigiului
profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, Ón
condi˛iile legii, cu excep˛ia absolven˛ilor de programe
postuniversitare de nivel master Ón domeniu, acreditate
conform legii ∫i avizate de Consiliul de mediere;
g) a fost autorizat„ ca mediator, Ón condi˛iile prezentei
legi.
Art. 8.— (1) Persoanele care Óndeplinesc condi˛iile
prev„zute la art. 7 vor fi autorizate ca mediatori de c„tre
Consiliul de mediere, dup„ achitarea taxei de autorizare, al
c„rei cuantum va fi stabilit prin regulamentul prev„zut la
art. 17 alin. (2).
(2) Cet„˛enii statelor membre ale Uniunii Europene sau
ale Spa˛iului Economic European, posesori ai unui
document de calificare Ón profesia de mediator, ob˛inut Ón
unul dintre aceste state, dob‚ndesc, Ón contextul dreptului
de stabilire, accesul la profesie Ón Rom‚nia, dup„
recunoa∫terea acestor documente de c„tre Consiliul de
mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoa∫terea
diplomelor ∫i calific„rilor profesionale pentru profesiile
reglementate din Rom‚nia, cu modific„rile ulterioare.
(3) Documentele de calificare ob˛inute Ón profesia de
mediator, Ón alt stat dec‚t Rom‚nia ori Óntr-un stat membru
al Uniunii Europene sau al Spa˛iului Economic European,
de c„tre persoanele prev„zute la alin. (2), se recunosc Ón
condi˛iile prev„zute la alin. (5), care se aplic„ Ón mod
corespunz„tor. Dac„ abilit„˛ile ∫i cuno∫tin˛ele nu corespund
cerin˛elor de calificare prev„zute de legea rom‚n„, Consiliul
de mediere ia Ón considerare ∫i experien˛a profesional„
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dob‚ndit„ de solicitant ∫i Ói poate cere s„ dovedeasc„
faptul c„ Óndepline∫te toate aceste cerin˛e.
(4) Prevederile alin. (2) ∫i (3) se aplic„ ∫i cet„˛enilor
rom‚ni, posesori ai documentelor de calificare Ón profesia
de mediator, ob˛inute Óntr-un stat membru al Uniunii
Europene sau al Spa˛iului Economic European ori, dup„
caz, Óntr-un stat ter˛.
(5) Cet„˛eanul unui stat ter˛, care a absolvit cursurile
pentru formarea mediatorilor Ón str„in„tate sau care a
dob‚ndit calitatea de mediator Ón str„in„tate ∫i dore∫te s„
desf„∫oare activitate de mediere cu caracter permanent Ón
Rom‚nia, dob‚nde∫te acces la profesie Ón urm„toarele
condi˛ii:
a) prezint„ titlul de studii, Ónso˛it de atestatul de
echivalare eliberat de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii;
b) prezint„ con˛inutul programei de formare parcurse,
inclusiv durata preg„tirii ∫i, dup„ caz, documentele care
atest„ dob‚ndirea calit„˛ii de mediator. Consiliul de mediere
evalueaz„ con˛inutul programei de formare prezentate,
inclusiv durata preg„tirii, compar‚nd cuno∫tin˛ele ∫i
abilit„˛ile atestate de aceste documente cu cerin˛ele
stabilite conform legii rom‚ne, ∫i hot„r„∫te, dac„ este
cazul, accesul Ón profesie. Condi˛iile de echivalare ori
compensare a calific„rii, Ón situa˛ia Ón care cuno∫tin˛ele ∫i
abilit„˛ile atestate nu corespund cerin˛elor de calificare
prev„zute de legea rom‚n„, vor fi stabilite prin
regulamentul prev„zut la art. 17 alin. (2).
(6) Mediatorul str„in poate desf„∫ura Ón Rom‚nia
activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma
prest„rii de servicii, Ón baza documentului care atest„ c„
exercit„ legal aceast„ profesie Ón statul de origine sau de
provenien˛„, fiind exceptat de la cerin˛ele de autorizare ∫i
de Ónscriere prev„zute Ón lege, av‚nd Óns„ obliga˛ia
Ón∫tiin˛„rii, Ón scris, a Consiliului de mediere cu privire la
desf„∫urarea acestei activit„˛i.
Art. 9. — (1) Formarea profesional„ a mediatorilor se
asigur„ prin organizarea cursurilor de specialitate de c„tre
furnizorii de formare care au fost autoriza˛i conform
legisla˛iei Ón materia form„rii profesionale a adul˛ilor ∫i de
c„tre institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior acreditate.
(2) Programele de formare Ón domeniul medierii vor fi
Óntocmite pe baza criteriilor cuprinse Ón standardele de
formare Ón domeniu, elaborate de Consiliul de mediere, ∫i
vor fi avizate Ón prealabil de c„tre acesta.
Art. 10. — Institu˛iile ∫i celelalte persoane juridice care
desf„∫oar„, conform art. 9, programe de formare a
mediatorilor se Ónscriu de c„tre Consiliul de mediere pe o
list„, care va fi pus„ la dispozi˛ie celor interesa˛i la sediul
s„u, al instan˛elor judec„tore∫ti ∫i al autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, precum ∫i la sediul Ministerului
Justi˛iei ∫i pe pagina de Internet a acestuia.
Art. 11. — (1) Consiliul de mediere are dreptul s„
verifice modul de organizare ∫i desf„∫urare a cursurilor ∫i
de aplicare a standardelor de formare ini˛ial„ ∫i continu„ ∫i
poate solicita, dac„ este cazul, retragerea autoriza˛iei,
potrivit legisla˛iei Ón materia form„rii profesionale a adul˛ilor.
(2) Retragerea autoriza˛iei ori expirarea perioadei pentru
care a fost acordat„ atrage radierea de pe lista prev„zut„
la art. 10.
Art. 12. — (1) Mediatorii autoriza˛i sunt Ónscri∫i Ón
Tabloul mediatorilor, Óntocmit de Consiliul de mediere ∫i
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) Œn tabloul prev„zut la alin. (1) se men˛ioneaz„
urm„toarele date:
a) numele ∫i prenumele mediatorului;
b) sediul profesional;
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c) preg„tirea de baz„ a mediatorului, institu˛iile la care
s-a format ∫i titlurile cu care le-a absolvit;
d) domeniul medierii Ón care acesta este specializat;
e) durata experien˛ei practice Ón activitatea de mediere;
f) limba str„in„ Ón care este capabil s„ desf„∫oare
medierea;
g) calitatea de membru al unei asocia˛ii profesionale Ón
domeniul medierii, precum ∫i, dup„ caz, al altor organiza˛ii;
h) existen˛a unei cauze de suspendare.
(3) Consiliul de mediere are obliga˛ia s„ actualizeze
periodic ∫i cel pu˛in o dat„ pe an Tabloul mediatorilor ∫i
s„ Ól pun„ la dispozi˛ie celor interesa˛i la sediul s„u, al
instan˛elor judec„tore∫ti, al autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale, precum ∫i la sediul Ministerului Justi˛iei ∫i pe pagina
de Internet a acestuia.
Art. 13. — Exercitarea profesiei de mediator este
compatibil„ cu orice alt„ activitate sau profesie, cu excep˛ia
incompatibilit„˛ilor prev„zute prin legi speciale.
Art. 14. — (1) Exercitarea calit„˛ii de mediator se
suspend„:
a) Ón cazul unei incompatibilit„˛i prev„zute de lege; Ón
acest caz, mediatorul este obligat s„ Óncuno∫tin˛eze, Ón
termen de 3 zile, Consiliul de mediere, Ón leg„tur„ cu
aceast„ incompatibilitate;
b) la cerere, f„cut„ Ón scris de c„tre mediator;
c) ca sanc˛iune disciplinar„, Ón condi˛iile stabilite la
art. 39 alin. (1) lit. c).
(2) Exercitarea calit„˛ii de mediator se suspend„ de
drept, Ón cazul Ón care Ómpotriva mediatorului s-a luat
m„sura arest„rii preventive, p‚n„ la solu˛ionarea procesului
penal, potrivit legii.
Art. 15. — Calitatea de mediator Ónceteaz„:
a) la cerere, prin renun˛are f„cut„ Ón scris de c„tre
mediator;
b) prin deces;
c) Ón cazul Ón care nu mai Óndepline∫te condi˛iile
prev„zute la art. 7 lit. a) ∫i d);
d) ca sanc˛iune disciplinar„, Ón condi˛iile stabilite la
art. 39 alin. (1) lit. d);
e) Ón cazul condamn„rii definitive pentru s„v‚r∫irea cu
inten˛ie a unei infrac˛iuni, care Ól face nedemn de a mai
exercita aceast„ profesie.
Art. 16. — (1) Suspendarea, precum ∫i Óncetarea
calit„˛ii de mediator se dispun sau, dup„ caz, se constat„
de c„tre Consiliul de mediere.
(2) Œn caz de Óncetare a calit„˛ii de mediator, numele
acestuia se radiaz„ din tabloul mediatorilor.
SECﬁIUNEA a 2-a
Consiliul de mediere

Art. 17. — (1) Œn vederea organiz„rii activit„˛ii de
mediere se Ónfiin˛eaz„ Consiliul de mediere, organism
autonom cu personalitate juridic„, de interes public, cu
sediul Ón municipiul Bucure∫ti.
(2) Consiliul de mediere se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„
potrivit prevederilor prezentei legi, precum ∫i ale
regulamentului s„u de organizare ∫i func˛ionare.
(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri, ale∫i
prin vot direct sau prin reprezentare de c„tre mediatorii
autoriza˛i, Ón condi˛iile prev„zute Ón Regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a Consiliului de mediere.
(4) Membrii Consiliului de mediere sunt valida˛i de
ministrul justi˛iei, pe o durat„ de 2 ani. Mandatul oric„ruia
dintre membrii Consiliului de mediere poate fi prelungit
pentru aceea∫i durat„ o singur„ dat„.
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(5) Situa˛iile Ón care calitatea de membru al Consiliului
de mediere Ónceteaz„ Ón timpul exercit„rii mandatului,
precum ∫i procedura revoc„rii sunt stabilite prin
regulamentul prev„zut la alin. (2).
(6) Pot face parte din Consiliul de mediere numai
persoanele care dispun de cuno∫tin˛e teoretice ∫i de
experien˛„ practic„ Ón domeniul medierii. Dispozi˛iile art. 7
se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(7) Consiliul de mediere Ó∫i exercit„ mandatul p‚n„ la
data valid„rii membrilor unui nou Consiliu de mediere.
Art. 18. — (1) Consiliul de mediere va alege un
pre∫edinte ∫i un vicepre∫edinte ∫i va desemna dintre
membrii s„i o comisie cu activitate permanent„, care
preg„te∫te lucr„rile Consiliului de mediere. Durata
mandatului membrilor comisiei este de un an.
(2) Œn structura Consiliului de mediere func˛ioneaz„ un
secretariat tehnic, alc„tuit din cel mult 3 persoane
Óncadrate ∫i salarizate ca personal contractual, potrivit
nr. crt. 18 al lit. B din cap. I al anexei nr. I la Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de baz„ pentru personalul contractual
din sectorul bugetar, aprobat„ prin Legea nr. 383/2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Structura ∫i atribu˛iile comisiei prev„zute la alin. (1)
∫i ale secretariatului tehnic prev„zut la alin. (2) se stabilesc
prin regulamentul prev„zut la art. 17 alin. (2).
(4) Pentru activitatea depus„, membrii Consiliului de
mediere au dreptul la o indemniza˛ie lunar„, Ón condi˛iile
stabilite prin regulamentul prev„zut la art. 17 alin. (2).
Art. 19. — (1) Consiliul de mediere se Óntrune∫te lunar
sau ori de c‚te ori este necesar, la convocarea
pre∫edintelui.
(2) ™edin˛ele Consiliului de mediere sunt publice, cu
excep˛ia cazului Ón care membrii s„i hot„r„sc altfel.
(3) Lucr„rile Consiliului de mediere se desf„∫oar„ Ón
prezen˛a a cel pu˛in 7 membri.
(4) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, Consiliul de mediere
adopt„ hot„r‚ri cu votul majorit„˛ii membrilor care Ól
compun. Opiniile diferite se motiveaz„ ∫i se consemneaz„
separat Ón cuprinsul hot„r‚rii.
(5) La lucr„rile Consiliului de mediere pot fi invitate s„
participe persoane din orice alte institu˛ii sau organisme
profesionale, a c„ror consultare este necesar„ pentru
luarea m„surilor sau pentru adoptarea hot„r‚rilor Consiliului
de mediere.
Art. 20. — Consiliul de mediere are urm„toarele atribu˛ii
principale:
a) promoveaz„ activitatea de mediere ∫i reprezint„
interesele mediatorilor autoriza˛i;
b) elaboreaz„ standardele de formare Ón domeniul
medierii, pe baza celor mai bune practici interna˛ionale Ón
materie;
c) avizeaz„ programele de formare profesional„ a
mediatorilor, conform art. 9 alin. (2);
d) Óntocme∫te ∫i actualizeaz„ lista furnizorilor de formare
a mediatorilor care au ob˛inut autorizarea Ón conformitate
cu cadrul legal existent Ón domeniul form„rii profesionale a
adul˛ilor;
e) autorizeaz„ mediatorii, Ón condi˛iile prev„zute de
prezenta lege;
f) Óntocme∫te ∫i actualizeaz„ tabloul mediatorilor
autoriza˛i;
g) ˛ine eviden˛a birourilor mediatorilor autoriza˛i;
h) supravegheaz„ respectarea standardelor de formare
Ón domeniul medierii;
i) ia m„suri pentru aplicarea Ón practic„ a dispozi˛iilor
art. 26 alin. (2);

j) adopt„ Codul de etic„ ∫i deontologie profesional„ a
mediatorilor autoriza˛i, precum ∫i normele de r„spundere
disciplinar„ a acestora;
k) ia m„suri pentru respectarea prevederilor con˛inute
de Codul de etic„ ∫i deontologie profesional„ a mediatorilor
autoriza˛i ∫i aplic„ normele privind r„spunderea disciplinar„
a acestora;
l) face propuneri pentru completarea sau, dup„ caz,
corelarea legisla˛iei privind medierea;
m) adopt„ regulamentul privind organizarea ∫i
func˛ionarea sa;
n) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii prev„zute de lege ∫i
de regulament.
Art. 21. — Consiliul de mediere Ó∫i acoper„ cheltuielile
de organizare ∫i func˛ionare din venituri proprii, dup„ cum
urmeaz„:
a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;
b) dona˛ii, sponsoriz„ri, finan˛„ri ∫i alte surse de venit,
dob‚ndite Ón condi˛iile legii;
c) Óncas„ri din v‚nzarea publica˛iilor proprii;
d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sanc˛iuni
disciplinare;
e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de
mediere, stabilite prin regulament.
CAPITOLUL III
Organizarea ∫i exercitarea activit„˛ii mediatorilor
Art. 22. — (1) Mediatorii Ó∫i pot desf„∫ura activitatea Ón
cadrul unei societ„˛i civile profesionale, al unui birou Ón
care pot func˛iona unul sau mai mul˛i mediatori asocia˛i, cu
personalul auxiliar corespunz„tor, sau Ón cadrul unei
organiza˛ii neguvernamentale, cu respectarea condi˛iilor
prev„zute de lege.
(2) Mediatorul sau mediatorii asocia˛i, titulari ai unui
birou, pot angaja traduc„tori, juri∫ti, alt personal de
specialitate, precum ∫i personal administrativ ∫i de serviciu
necesar activit„˛ii de mediere.
(3) Mediatorii autoriza˛i pot fi angaja˛i cu contract
individual de munc„, Ón condi˛iile prev„zute de Legea
nr. 53/2003 — Codul muncii.
Art. 23. — Œn desf„∫urarea activit„˛ii sale, mediatorul
autorizat este obligat s„ ˛in„ arhiv„ ∫i registre proprii,
precum ∫i o eviden˛„ financiar-contabil„.
Art. 24. — Mediatorii pot constitui asocia˛ii profesionale
locale ∫i na˛ionale, av‚nd drept scop promovarea
intereselor profesionale ∫i protejarea statutului lor ∫i pot
adera la asocia˛ii profesionale interna˛ionale Ón condi˛iile legii.
CAPITOLUL IV
Drepturile ∫i obliga˛iile mediatorului
SECﬁIUNEA 1
Drepturile mediatorului

Art. 25. — Mediatorul are dreptul de a informa publicul
cu privire la exercitarea activit„˛ii sale, cu respectarea
principiului confiden˛ialit„˛ii. Condi˛iile Ón care se poate face
publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de
regulament.
Art. 26. — (1) Mediatorul are dreptul la plata unui
onorariu stabilit prin negociere cu p„r˛ile, precum ∫i la
restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.
(2) Onorariul trebuie s„ fie rezonabil ∫i s„ ˛in„ cont de
natura ∫i de obiectul conflictului.
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Art. 27. — Fiecare mediator are dreptul s„ aplice un
model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu
respectarea dispozi˛iilor ∫i principiilor statuate Ón prezenta
lege.
Art. 28. — (1) Sediul profesional al mediatorului este
inviolabil.
(2) Perchezi˛ia sediului profesional al mediatorului poate
fi dispus„ numai de judec„tor ∫i se efectueaz„ de procuror
sau de organul de cercetare penal„, Ón condi˛iile prev„zute
de Codul de procedur„ penal„.
SECﬁIUNEA a 2-a
Obliga˛iile mediatorului

Art. 29. — (1) Mediatorul are obliga˛ia s„ dea orice
explica˛ii p„r˛ilor cu privire la activitatea de mediere, pentru
ca acestea s„ Ón˛eleag„ scopul, limitele ∫i efectele medierii,
Ón special asupra raporturilor ce constituie obiectul
conflictului.
(2) Mediatorul trebuie s„ asigure ca medierea s„ se
realizeze cu respectarea libert„˛ii, demnit„˛ii ∫i a vie˛ii
private a p„r˛ilor.
Art. 30. — (1) Mediatorul are Óndatorirea s„ depun„
toate diligen˛ele pentru ca p„r˛ile s„ ajung„ la un acord
reciproc convenabil, Óntr-un termen rezonabil.
(2) Mediatorul trebuie s„ conduc„ procesul de mediere
Ón mod nep„rtinitor ∫i s„ asigure un permanent echilibru
Óntre p„r˛i.
Art. 31. — Mediatorul are obliga˛ia s„ refuze preluarea
unui caz, dac„ are cuno∫tin˛„ despre orice Ómprejurare ce
l-ar Ómpiedica s„ fie neutru ∫i impar˛ial, precum ∫i Ón cazul
Ón care constat„ c„ drepturile Ón discu˛ie nu pot face
obiectul medierii, potrivit art. 2.
Art. 32. — Mediatorul este obligat s„ p„streze
confiden˛ialitatea informa˛iilor de care ia cuno∫tin˛„ Ón cursul
activit„˛ii sale de mediere, precum ∫i cu privire la
documentele Óntocmite sau care i-au fost predate de c„tre
p„r˛i pe parcursul medierii, chiar ∫i dup„ Óncetarea func˛iei
sale.
Art. 33. — (1) Mediatorul este obligat s„ respecte
normele de deontologie ∫i s„ r„spund„, cu respectarea
dispozi˛iilor art. 32, cererilor formulate de autorit„˛ile
judiciare.
(2) Mediatorul este obligat s„ comunice Consiliului de
mediere orice modificare a condi˛iilor, care face necesar„
actualizarea men˛iunilor prev„zute la art. 12 alin. (2).
Art. 34. — Mediatorul are obliga˛ia de a-∫i Ómbun„t„˛i
permanent cuno∫tin˛ele teoretice ∫i tehnicile de mediere,
urm‚nd Ón acest scop cursuri de formare continu„, Ón
condi˛iile stabilite de Consiliul de mediere.
Art. 35. — Mediatorul este obligat s„ restituie
Ónscrisurile ce i-au fost Óncredin˛ate de p„r˛i pe parcursul
procedurii de mediere.
Art. 36. — Mediatorul nu poate reprezenta sau asista
vreuna dintre p„r˛i Óntr-o procedur„ judiciar„ ori arbitral„
av‚nd ca obiect conflictul supus medierii.
Art. 37. — (1) Mediatorul nu poate fi audiat ca martor
Ón leg„tur„ cu faptele sau cu actele de care a luat
cuno∫tin˛„ Ón cadrul procedurii de mediere. Œn cauzele
penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai Ón cazul
Ón care are dezlegarea prealabil„, expres„ ∫i scris„ a
p„r˛ilor ∫i, dac„ este cazul, a celorlalte persoane interesate.
(2) Calitatea de martor are Ónt‚ietate fa˛„ de aceea de
mediator, cu privire la faptele ∫i Ómprejur„rile pe care le-a
cunoscut Ónainte de a fi devenit mediator Ón acel caz.
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(3) Œn toate cazurile, dup„ ce a fost audiat ca martor,
mediatorul nu mai poate desf„∫ura activitatea de mediere
Ón cauza respectiv„.
SECﬁIUNEA a 3-a
R„spunderea mediatorului

Art. 38. — R„spunderea disciplinar„ a mediatorului
intervine pentru urm„toarele abateri:
a) Ónc„lcarea obliga˛iei de confiden˛ialitate, impar˛ialitate
∫i neutralitate;
b) refuzul de a r„spunde cererilor formulate de
autorit„˛ile judiciare, Ón cazurile prev„zute de lege;
c) refuzul de a restitui Ónscrisurile Óncredin˛ate de p„r˛ile
aflate Ón conflict;
d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre p„r˛i Óntr-o
procedur„ judiciar„ sau arbitral„ av‚nd ca obiect conflictul
supus medierii;
e) s„v‚r∫irea altor fapte care aduc atingere probit„˛ii
profesionale.
Art. 39. — (1) Sanc˛iunile disciplinare se aplic„ Ón raport
cu gravitatea abaterii ∫i constau Ón:
a) observa˛ie scris„;
b) amend„ de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON);
c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durat„
de la o lun„ la 6 luni;
d) Óncetarea calit„˛ii de mediator.
(2) Limitele amenzii prev„zute la alin. (1) lit. b) se
actualizeaz„ periodic de c„tre Consiliul de mediere, Ón
func˛ie de rata infla˛iei.
Art. 40. — (1) Orice persoan„ interesat„ poate sesiza
Consiliul de mediere, Ón scris ∫i sub semn„tur„, Ón leg„tur„
cu s„v‚r∫irea unei abateri dintre cele prev„zute la art. 38.
(2) Cercetarea abaterii se efectueaz„ Ón termen de cel
mult 60 de zile de la data Ónregistr„rii sesiz„rii, de c„tre o
comisie de disciplin„ alc„tuit„ dintr-un membru al
Consiliului de mediere ∫i 2 reprezentan˛i ai madiatorilor,
desemna˛i prin tragere la sor˛i din Tabloul mediatorilor.
Membrii comisiei de disciplin„ sunt numi˛i prin hot„r‚re a
Consiliului de mediere. Invitarea celui Ón cauz„ Ón vederea
audierii este obligatorie. Mediatorul cercetat este Óndrept„˛it
s„ ia cuno∫tin˛„ de con˛inutul dosarului ∫i s„ Ó∫i formuleze
ap„rarea. Œn caz de neprezentare, se va Óncheia un
proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care s„
reias„ faptul c„ mediatorul a fost invitat ∫i nu s-a prezentat
la termenul stabilit.
(3) Dosarul de cercetare cu propunere de sanc˛ionare
sau de neaplicare a unei sanc˛iuni disciplinare se
Ónainteaz„ Consiliului de mediere, care hot„r„∫te, Ón termen
de 30 de zile, cu privire la r„spunderea disciplinar„ a
mediatorului.
Art. 41. — (1) Hot„r‚rea Consiliului de mediere de
aplicare a sanc˛iunilor prev„zute la art. 39 alin. (1) poate fi
atacat„ la instan˛a de contencios administrativ competent„,
Ón termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.
(2) Ac˛iunea exercitat„ potrivit alin. (1) suspend„
executarea hot„r‚rii atacate.
(3) Hot„r‚rea de aplicare a amenzii prev„zute la art. 39
alin. (1) lit. b), r„mas„ definitiv„ potrivit legii, constituie titlu
executoriu. Neachitarea acestei amenzi Ón termen de 30 de
zile de la data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii de
sanc˛ionare atrage de drept suspendarea din calitatea de
mediator, p‚n„ la achitarea sumei.
Art. 42. — R„spunderea civil„ a mediatorului poate fi
angajat„, Ón condi˛iile legii civile, pentru cauzarea de
prejudicii, prin Ónc„lcarea obliga˛iilor sale profesionale.
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CAPITOLUL V
Procedura de mediere
SECﬁIUNEA 1

Procedura prealabil„ Óncheierii contractului de mediere

Art. 43. — (1) P„r˛ile aflate Ón conflict se prezint„
Ómpreun„ la mediator. Œn cazul Ón care se prezint„ numai
una dintre p„r˛i, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa
celeilalte p„r˛i invita˛ia scris„, Ón vederea accept„rii medierii
∫i Óncheierii contractului de mediere, stabilind un termen de
cel mult 15 zile. Invita˛ia se transmite prin orice mijloace
care asigur„ confirmarea primirii textului.
(2) Œn cazul imposibilit„˛ii de prezentare a p„r˛ii
convocate, mediatorul poate stabili, la cerere, o nou„ dat„
pentru prezentarea la mediere, cu acordul ambelor p„r˛i.
(3) Dac„ cealalt„ parte refuz„ Ón mod explicit medierea
sau nu se prezint„ de dou„ ori la r‚nd la datele fixate
pentru semnarea contractului de mediere, medierea se
consider„ neacceptat„.
(4) Mediatorul poate face ∫i alte demersuri legale pe
care le consider„ necesare pentru invitarea p„r˛ilor la
mediere, cu respectarea dispozi˛iilor prezentei legi.
Art. 44. — (1) Este interzis„ desf„∫urarea ∫edin˛elor de
mediere Ónainte de Óncheierea contractului de mediere.
(2) Contractul de mediere se Óncheie Óntre mediator, pe
de o parte, ∫i p„r˛ile aflate Ón conflict, pe de alt„ parte,
dup„ prezentarea acestora din urm„ Ómpreun„ la mediator
sau dup„ acceptarea medierii de c„tre partea invitat„.
SECﬁIUNEA A 2-a
Contractul de mediere

Art. 45. — Contractul de mediere trebuie s„ cuprind„,
sub sanc˛iunea nulit„˛ii absolute, urm„toarele clauze:
a) identitatea p„r˛ilor aflate Ón conflict sau, dup„ caz, a
reprezentan˛ilor lor;
b) men˛ionarea obiectului conflictului;
c) obliga˛ia mediatorului de a da explica˛ii p„r˛ilor cu
privire la principiile medierii, la efectele acesteia ∫i la
regulile aplicabile;
d) declara˛ia p„r˛ilor, Ón sensul c„ doresc declan∫area
medierii ∫i c„ sunt decise s„ coopereze Ón acest scop;
e) angajamentul p„r˛ilor aflate Ón conflict de a respecta
regulile aplicabile medierii;
f) obliga˛ia p„r˛ilor aflate Ón conflict de a achita onorariul
cuvenit mediatorului ∫i cheltuielile efectuate de acesta pe
parcursul medierii in interesul p„r˛ilor, precum ∫i
modalit„˛ile de avansare ∫i de plat„ a acestor sume,
inclusiv Ón caz de renun˛are la mediere sau de e∫uare a
procedurii, precum ∫i propor˛ia care va fi suportat„ de
c„tre p„r˛i, ˛in‚ndu-se cont, dac„ este cazul, de situa˛ia lor
social„. Dac„ nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi
suportate de c„tre p„r˛i Ón mod egal;
g) Ón˛elegerea p„r˛ilor privind limba Ón care urmeaz„ s„
se desf„∫oare medierea.
Art. 46. — (1) Œn contractul de mediere pot fi prev„zute
∫i alte clauze, Ón condi˛iile legii.
(2) Sub sanc˛iunea nulit„˛ii absolute, contractul de
mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau
ordinii publice.
(3) Dac„, pe parcursul procedurii de mediere, apar
cheltuieli neprev„zute, efectuate Ón interesul p„r˛ilor ∫i cu

acordul acestora, se va Óncheia o anex„ la contractul de
mediere.
Art. 47. — (1) Contractul de mediere se Óncheie Ón
form„ scris„, sub sanc˛iunea nulit„˛ii absolute. Acesta se
semneaz„ de c„tre p„r˛ile aflate Ón conflict ∫i de mediator
∫i se Óntocme∫te Ón at‚tea exemplare originale c‚˛i
semnatari sunt.
(2) P„r˛ile aflate Ón conflict pot da procur„ special„ unei
alte persoane, Ón condi˛iile legii, pentru a Óncheia contractul
de mediere.
Art. 48. — Contractul de mediere constituie titlu
executoriu cu privire la obliga˛ia p„r˛ilor de a achita
onorariul scadent cuvenit mediatorului.
Art. 49. — Termenul de prescrip˛ie a dreptului la
ac˛iune pentru dreptul litigios supus medierii se suspend„
Óncep‚nd cu data semn„rii contractului de mediere, p‚n„ la
Ónchiderea procedurii de mediere Ón oricare dintre modurile
prev„zute de prezenta lege.
SECﬁIUNEA a 3-a
Desf„∫urarea medierii

Art. 50. — (1) Medierea se bazeaz„ pe cooperarea
p„r˛ilor ∫i utilizarea, de c„tre mediator, a unor metode ∫i
tehnici specifice, bazate pe comunicare ∫i negociere.
(2) Metodele ∫i tehnicile utilizate de c„tre mediator
trebuie s„ serveasc„ exclusiv intereselor legitime ∫i
obiectivelor urm„rite de p„r˛ile aflate Ón conflict.
(3) Mediatorul nu poate impune p„r˛ilor o solu˛ie cu
privire la conflictul supus medierii.
Art. 51. — Medierea are loc, de regul„, la sediul
mediatorului. Dac„ este cazul, medierea se poate
desf„∫ura ∫i Ón alte locuri convenite de mediator ∫i de
p„r˛ile aflate Ón conflict.
Art. 52. — (1) P„r˛ile aflate Ón conflict au dreptul s„ fie
asistate de avocat sau de alte persoane, Ón condi˛iile
stabilite de comun acord.
(2) Œn cursul medierii p„r˛ile pot fi reprezentate de alte
persoane, care pot face acte de dispozi˛ie, Ón condi˛iile
legii.
Art. 53. — Sus˛inerile f„cute pe parcursul medierii de
c„tre p„r˛ile aflate Ón conflict, de persoanele prev„zute la
art. 52 ∫i la art. 55 alin. (1), precum ∫i de c„tre mediator
au caracter confiden˛ial fa˛„ de ter˛i ∫i nu pot fi folosite ca
probe Ón cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu
excep˛ia cazului Ón care p„r˛ile convin altfel ori legea
prevede contrariul. Mediatorul va atrage aten˛ia persoanelor
care particip„ la mediere Ón condi˛iile art. 52 asupra
obliga˛iei de p„strare a confiden˛ialit„˛ii ∫i le va putea
solicita semnarea unui acord de confiden˛ialitate.
Art. 54. — (1) Dac„, pe parcursul medierii, apare o
situa˛ie de natur„ s„ afecteze scopul acesteia, neutralitatea
sau impar˛ialitatea mediatorului, acesta este obligat s„ o
aduc„ la cuno∫tin˛a p„r˛ilor, care vor decide asupra
men˛inerii sau denun˛„rii contractului de mediere.
(2) Mediatorul are dreptul s„ se ab˛in„ ∫i s„ Ónchid„
procedura de mediere, proced‚nd potrivit dispozi˛iilor
art. 56, care se aplic„ Ón mod corespunz„tor. Œn aceast„
situa˛ie mediatorul este obligat s„ restituie onorariul
propor˛ional cu etapele de mediere neparcurse sau, dup„
caz, s„ asigure continuarea procedurii de mediere, Ón
condi˛iile stabilite prin contractul de mediere.
Art. 55. — (1) Œn cazul Ón care conflictul supus medierii
prezint„ aspecte dificile sau controversate de natur„
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juridic„ ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu
acordul p„r˛ilor, poate s„ solicite punctul de vedere al unui
specialist din domeniul respectiv.
(2) Atunci c‚nd solicit„ punctul de vedere al unui
specialist din afara biroului s„u, mediatorul va eviden˛ia
doar problemele controversate, f„r„ a dezv„lui identitatea
p„r˛ilor.
SECﬁIUNEA a 4-a
Œnchiderea procedurii de mediere

Art. 56. — (1) Procedura de mediere se Ónchide, dup„
caz:
a) prin Óncheierea unei Ón˛elegeri Óntre p„r˛i Ón urma
solu˛ion„rii conflictului;
b) prin constatarea de c„tre mediator a e∫u„rii medierii;
c) prin depunerea contractului de mediere de c„tre una
dintre p„r˛i.
(2) Œn cazul Ón care p„r˛ile au Óncheiat numai o
Ón˛elegere par˛ial„, precum ∫i Ón cazurile prev„zute la
alin. (1) lit. b) ∫i c), orice parte se poate adresa instan˛ei
judec„tore∫ti sau arbitrale competente.
Art. 57. — La Ónchiderea procedurii de mediere, Ón
oricare dintre cazurile prev„zute la art. 56 alin. (1),
mediatorul va Óntocmi un proces-verbal care se semneaz„
de c„tre p„r˛i, personal sau prin reprezentant, ∫i de
mediator. P„r˛ile primesc c‚te un exemplar original al
procesului-verbal.
Art. 58. — (1) C‚nd p„r˛ile aflate Ón conflict au ajuns la
o Ón˛elegere, se redacteaz„ un acord care va cuprinde
toate clauzele consim˛ite de acestea ∫i care are valoarea
unui Ónscris sub semn„tur„ privat„.
(2) Œn˛elegerea p„r˛ilor nu trebuie s„ cuprind„ prevederi
care aduc atingere legii ∫i ordinii publice, dispozi˛iile art. 2
fiind aplicabile.
(3) Œn˛elegerea p„r˛ilor poate fi afectat„, Ón condi˛iile
legii, de termene ∫i condi˛ii.
Art. 59. — Œn˛elegerea p„r˛ilor poate fi supus„ verific„rii
notarului public Ón vederea autentific„rii ori, dup„ caz,
Óncuviin˛„rii instan˛ei de judecat„, Ón condi˛iile prev„zute la
art. 63.
Art. 60. — (1) Œn orice faz„ a procedurii de mediere,
oricare dintre p„r˛ile aflate Ón conflict are dreptul de a
denun˛a contractul de mediere, Óncuno∫tin˛‚nd, Ón scris,
cealalt„ parte ∫i mediatorul.
(2) Mediatorul ia act de denun˛area unilateral„ a
contractului de mediere ∫i, Ón cel mult 48 de ore de la
data primirii Óncuno∫tin˛„rii, Óntocme∫te un proces-verbal de
Ónchidere a procedurii de mediere.
(3) Dac„ una dintre p„r˛ile aflate Ón conflict nu se mai
prezint„ la mediere, f„r„ a denun˛a contractul de mediere
Ón condi˛iile alin. (1), mediatorul este obligat s„ fac„ toate
demersurile necesare pentru a stabili inten˛ia real„ a p„r˛ii
respective ∫i, dup„ caz, va continua sau va Ónchide
procedura de mediere.
SECﬁIUNEA a 5-a
Medierea Ón cazul unui litigiu civil pe rolul instan˛elor
de judecat„

Art. 61. — (1) Œn cazul Ón care conflictul a fost dedus
judec„˛ii, solu˛ionarea acestuia prin mediere poate avea loc
din ini˛iativa p„r˛ilor ori la recomandarea instan˛ei,
acceptat„ de p„r˛i, cu privire la drepturi asupra c„rora
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p„r˛ile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca
obiect solu˛ionarea Ón tot sau Ón parte a litigiului.
(2) La Ónchiderea procedurii de mediere, mediatorul este
obligat, Ón toate cazurile, s„ informeze Ón scris instan˛a de
judecat„ dac„ p„r˛ile au ajuns sau nu la o Ón˛elegere Ón
urma procesului de mediere.
Art. 62. — (1) Pentru desf„∫urarea procedurii de
mediere, judecarea cauzelor civile de c„tre instan˛ele
judec„tore∫ti sau arbitrale va fi suspendat„ la cererea
p„r˛ilor, Ón condi˛iile prev„zute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din
Codul de procedur„ civil„.
(2) Cursul termenului perim„rii este suspendat pe durata
desf„∫ur„rii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3
luni de la data semn„rii contractului de mediere.
(3) Cererea de repunere pe rol este scutit„ de taxa
judiciar„ de timbru.
Art. 63. — (1) Œn cazul Ón care conflictul a fost
solu˛ionat pe calea medierii, instan˛a va pronun˛a, la
cererea p„r˛ilor, o hot„r‚re, potrivit dispozi˛iilor art. 271 din
Codul de procedur„ civil„.
(2) Odat„ cu pronun˛area hot„r‚rii, instan˛a va dispune,
la cererea p„r˛ii interesate, restituirea taxei judiciare de
timbru pl„tite pentru Ónvestirea acesteia.
CAPITOLUL VI
Dispozi˛ii speciale privind medierea unor conflicte
SECﬁIUNEA 1
Dispozi˛ii speciale privind conflictele de familie

Art. 64. — (1) Pot fi rezolvate prin mediere
neÓn˛elegerile dintre so˛i privind continuarea c„s„toriei,
exerci˛iul drepturilor p„rinte∫ti, stabilirea domiciliului copiilor,
contribu˛ia p„rin˛ilor la Óntre˛inerea copiilor, precum ∫i orice
alte neÓn˛elegeri care apar Ón raporturile dintre so˛i cu
privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.
(2) Œn˛elegerea so˛ilor cu privire la desfacerea c„s„toriei
∫i la rezolvarea aspectelor accesorii divor˛ului se depune
de c„tre p„r˛i la instan˛a competent„ s„ pronun˛e divor˛ul.
Art. 65. — Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii
s„ nu contravin„ interesului superior al copilului, va
Óncuraja p„rin˛ii s„ se concentreze Ón primul r‚nd asupra
nevoilor copilului, iar asumarea responsabilit„˛ii p„rinte∫ti,
separa˛ia Ón fapt sau divor˛ul s„ nu impieteze asupra
cre∫terii ∫i dezvolt„rii acestuia.
Art. 66. — (1) Œnainte de Óncheierea contractului de
mediere sau, dup„ caz, pe parcursul procedurii, mediatorul
va depune toate diligen˛ele pentru a verifica dac„ Óntre
p„r˛i exist„ o rela˛ie abuziv„ ori violent„, iar efectele unei
astfel de situa˛ii sunt de natur„ s„ influen˛eze medierea ∫i
va decide dac„, Ón asemenea circumstan˛e, solu˛ionarea
prin mediere este potrivit„. Dispozi˛iile art. 54 sunt
aplicabile Ón mod corespunz„tor.
(2) Dac„, Ón cursul medierii, mediatorul ia cuno∫tin˛„ de
existen˛a unor fapte ce pun Ón pericol cre∫terea sau
dezvoltarea normal„ a copilului ori prejudiciaz„ grav
interesul superior al acestuia, este obligat s„ sesizeze
autoritatea competent„.
SECﬁIUNEA a 2-a
Dispozi˛ii speciale privind medierea Ón cauzele penale

Art. 67. — (1) Dispozi˛iile din prezenta lege se aplic„
Ón mod corespunz„tor ∫i Ón cauzele penale care privesc

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006

infrac˛iuni pentru care, potrivit legii, retragerea pl‚ngerii
prealabile sau Ómp„carea p„r˛ilor Ónl„tur„ r„spunderea
penal„.
(2) Nici persoana v„t„mat„ ∫i nici f„ptuitorul nu pot fi
constr‚n∫i s„ accepte procedura medierii.
Art. 68. — (1) Œn cauzele penale medierea trebuie s„
se desf„∫oare astfel Ónc‚t s„ fie garantat dreptul fiec„rei
p„r˛i la asisten˛„ juridic„ ∫i, dac„ este cazul, la serviciile
unui interpret. Procesul-verbal Óntocmit potrivit prezentei
legi, prin care se Ónchide procedura medierii, trebuie s„
arate dac„ p„r˛ile au beneficiat de asisten˛a unui avocat ∫i
de serviciile unui interpret ori, dup„ caz, s„ men˛ioneze
faptul c„ au renun˛at expres la acestea.
(2) Œn cazul minorilor, garan˛iile prev„zute de lege
pentru desf„∫urarea procesului penal trebuie asigurate, Ón
mod corespunz„tor, ∫i Ón cadrul procedurii de mediere.
Art. 69. — (1) Œn cazul Ón care procedura de mediere
se desf„∫oar„ Ónaintea Ónceperii procesului penal ∫i aceasta
se Ónchide prin Ómp„carea p„r˛ilor, persoana v„t„mat„ nu
mai poate sesiza, pentru aceea∫i fapt„, organul de
urm„rire penal„ sau, dup„ caz, instan˛a de judecat„.
(2) Dac„ procedura de mediere a fost declan∫at„ Ón
termenul prev„zut de lege pentru introducerea pl‚ngerii
prealabile, acest termen se suspend„ pe durata
desf„∫ur„rii medierii. Dac„ p„r˛ile aflate Ón conflict nu s-au
Ómp„cat, persoana v„t„mat„ poate introduce pl‚ngerea
prealabil„ Ón acela∫i termen, care Ó∫i va relua cursul de la
data Óntocmirii procesului-verbal de Ónchidere a procedurii
de mediere, socotindu-se ∫i timpul scurs Ónainte de
suspendare.
Art. 70. — (1) Œn cazul Ón care medierea se desf„∫oar„
dup„ Ónceperea procesului penal, urm„rirea penal„ sau,
dup„ caz, judecata se suspend„, Ón temeiul prezent„rii de
c„tre p„r˛i a contractului de mediere.
(2) Suspendarea dureaz„ p‚n„ c‚nd procedura medierii
se Ónchide prin oricare dintre modurile prev„zute de
prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data
semn„rii contractului de mediere.
(3) Mediatorul are obliga˛ia s„ comunice organului
judiciar o copie de pe procesul-verbal de Ónchidere a
procedurii de mediere.
(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat dup„
primirea procesului-verbal prin care se constat„ c„ p„r˛ile
nu s-au Ómp„cat, sau, dac„ acesta nu se comunic„, la
expirarea termenului prev„zut la alin. (2).
CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 71. — (1) Œn termen de 4 luni de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei legi, se Ónfiin˛eaz„ Consiliul de
mediere, care va elabora regulamentul privind organizarea
∫i func˛ionarea sa, precum ∫i standardele de formare Ón

domeniul medierii, ce vor fi publicate Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
(2) Œn vederea constituirii primului consiliu de mediere,
membrii acestuia vor fi desemna˛i de comun acord de
c„tre organiza˛iile legal constituite din domeniul medierii,
av‚ndu-se Ón vedere criteriile cumulative privitoare la
vechimea activit„˛ii organiza˛iei Ón acest domeniu conform
prevederilor statutului, num„rul de membri specializa˛i,
precum ∫i preg„tirea ∫i experien˛a practic„ Ón mediere ale
reprezentan˛ilor acestor organiza˛ii.
(3) Pentru organizarea ∫i func˛ionarea primului consiliu
de mediere, Ón primul an de la Ónceperea activit„˛ii se
aloc„ de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Justi˛iei, fondurile aferente urm„toarelor categorii de
cheltuieli:
a) cheltuielile de Óntre˛inere ∫i func˛ionare;
b) salariile secretariatului tehnic al acestuia.
(4) Dup„ expirarea perioadei de un an de la data
constituirii Consiliului de mediere, finan˛area sa se asigur„
Ón condi˛iile art. 21.
Art. 72. — (1) Œn termen de o lun„ de la data public„rii
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a Regulamentului
privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului de mediere,
Óncepe procedura de autorizare a mediatorilor.
(2) Persoanele care au absolvit sau care, la intrarea Ón
vigoare a prezentei legi, urmeaz„ un curs de formare a
mediatorilor Ón ˛ar„ ori Ón str„in„tate, dac„ Óndeplinesc
condi˛iile prev„zute la art. 7 lit. a)—e), pot solicita
autorizarea ca mediator, Ón condi˛iile prezentei legi, av‚nd
obliga˛ia prezent„rii documentelor care atest„ programa de
formare parcurs„. Consiliul de mediere va decide
autorizarea dup„ evaluarea con˛inutului programei de
formare prezentate, inclusiv a duratei preg„tirii. Dispozi˛iile
art. 8 alin. (5) se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
Art. 73. — (1) Dispozi˛iile prezentei legi privind
medierea conflictelor devin aplicabile Ón termen de o lun„
de la data Óntocmirii tabloului mediatorilor autoriza˛i.
(2) Medierea conflictelor de munc„ r„m‚ne supus„
dispozi˛iilor prev„zute de legile speciale.
Art. 74. — (1) Institu˛iile ∫i celelalte persoane juridice
care, la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi, au Ón
derulare cursuri de formare a mediatorilor le pot finaliza Ón
conformitate cu reglement„rile Ón vigoare la momentul
Ónceperii cursurilor.
(2) Acordarea avizului prev„zut la art. 9 de c„tre
Consiliul de mediere devine aplicabil„ de la data public„rii
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a standardelor
de formare Ón domeniul medierii.
Art. 75. — Avoca˛ii, notarii publici ∫i consilierii juridici
care dob‚ndesc calitatea de mediator potrivit prezentei legi
pot desf„∫ura activitatea de mediere Ón cadrul formelor de
exercitare a profesiei lor.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 mai 2006.
Nr. 192.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind medierea ∫i organizarea
profesiei de mediator
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind medierea ∫i organizarea
profesiei de mediator ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 15 mai 2006.
Nr. 738.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea diferen˛ei de venituri reglementate,
Ón condi˛iile limit„rii reglementate a tarifelor pentru serviciul de distribu˛ie a energiei electrice
Œn temeiul art. 9 alin. (6) ∫i (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) ∫i e), al art. 56 alin. (1), al art. 58 alin. (3) din Legea
energiei electrice nr. 318/2003, al Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
nr. 31/2004 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribu˛ie a energiei electrice ∫i al
art. 2 din Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 59/2005 pentru stabilirea
valorilor maxime ale tarifelor specifice de distribu˛ie a energiei electrice,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul pre˛uri ∫i tarife,
Ón conformitate cu prevederile procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de Reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei din 12 mai 2006,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Procedura pentru stabilirea
diferen˛ei de venituri reglementate, Ón condi˛iile limit„rii
reglementate a tarifelor pentru serviciul de distribu˛ie a
energiei electrice, prev„zut„ Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Departamentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei ∫i
agen˛ii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor
asigura ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫
Bucure∫ti, 12 mai 2006.
Nr. 10.

*) Anexa la prezentul ordin se public„ pe pagina web a Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei la adresa www.anre.ro.
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MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI

ORDIN
pentru aprobarea Contractului de concesiune a re˛elei electrice de transport al energiei electrice
∫i a terenurilor pe care aceasta este amplasat„, precum ∫i a actelor adi˛ionale Óncheiate
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 23 din Legea energiei electrice nr. 318/2003,
Ón temeiul art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Contractul de concesiune nr. 1 din
29 iunie 2004 a re˛elei de transport al energiei electrice ∫i
a terenurilor pe care aceasta este amplasat„, Óncheiat Óntre
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului ∫i Compania Na˛ional„
de Transport al Energiei Electrice îTranselectrica“ — S.A.,

Actul adi˛ional nr. 1, Óncheiat la 21 aprilie 2005, ∫i,
respectiv, Actul adi˛ional nr. 2, Óncheiat la 23 martie 2006,
la acest contract.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 9 mai 2006.
Nr. 328.
MINISTERUL EDUCAﬁIEI ™I CERCET√RII

ORDIN
privind modul de plat„ a personalului care face parte din comisiile organizate
pentru admiterea absolven˛ilor clasei a VIII-a Ón Ónv„˛„m‚ntul liceal ∫i profesional de stat
pentru anul ∫colar 2006—2007
Œn conformitate cu prevederile Legii Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
Art. 1. — Cadrele didactice care fac parte din comisia
de Ónscriere din unitatea de Ónv„˛„m‚nt gimnazial sunt
pl„tite pentru instruirea elevilor ∫i p„rin˛ilor cu privire la
metodologia de admitere ∫i pentru participarea la ∫edin˛ele
de completare a op˛iunilor elevilor dup„ cum urmeaz„:
a) pre∫edintele, vicepre∫edintele, secretarul sunt pl„ti˛i
cu:
— 35 lei (RON) pentru 1—2 clase;
— 45 lei (RON) pentru 3—4 clase;
— 55 lei (RON) pentru 5 clase ∫i peste;
b) membrii sunt pl„ti˛i cu 1,5 lei (RON)/candidat care
completeaz„ op˛iuni.
Art. 2. — (1) Pre∫edintele, vicepre∫edintele ∫i secretarul
din comisiile centrelor de Ónscriere sunt pl„ti˛i cu:
— 450 lei (RON)/persoan„ p‚n„ la 1.000 de candida˛i
inclusiv;
— 500 lei (RON)/persoan„ peste 1.000 de candida˛i.
(2) Operatorii din centrele de Ónscriere, stabilite de
inspectoratele ∫colare, sunt pl„ti˛i cu 1,4 lei (RON) pentru
fiecare fi∫„ de Ónscriere introdus„ Ón calculator.
Art. 3. — Pentru personalul didactic care efectueaz„
activit„˛ile men˛ionate la art. 2 plata se face de c„tre
unitatea de Ónv„˛„m‚nt la care cadrul didactic este
Óncadrat, Ón baza adeverin˛ei eliberate de centrul de
Ónscriere ∫i semnate de pre∫edintele acestuia.
Art. 4. — (1) Œn cazul Ón care inspectoratele ∫colare
utilizeaz„ speciali∫ti din afara sistemului de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar, ace∫tia beneficiaz„ de drepturi b„ne∫ti
calculate conform art. 2, Ón baza deciziei inspectorului
general, emis„ Ón conformitate cu Ordonan˛a Guvernului

nr. 114/1999 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea
nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Pre∫edintelui ∫i
Guvernului Rom‚niei, precum ∫i a personalului Pre∫edin˛iei,
Guvernului ∫i al celorlalte organe ale puterii executive,
republicat„, aprobat„ prin Legea nr. 176/2001.
(2) Plata drepturilor men˛ionate la alin. (1) se face de
c„tre inspectoratul ∫colar.
Art. 5. — (1) Cadrele didactice care fac parte din
comisia de admitere jude˛ean„/a municipiului Bucure∫ti, Ón
calitate de pre∫edinte, vicepre∫edinte ∫i secretar, sunt
pl„tite cu:
— pre∫edinte — 210 lei (RON);
— vicepre∫edinte ∫i secretar — 200 lei (RON)/persoan„.
(2) Membrii comisiei jude˛ene de admitere, precum ∫i
personalul din centrul jude˛ean de admitere, care particip„
la activit„˛ile de repartizare computerizat„, sunt pl„ti˛i cu
200 lei (RON)/persoan„.
Art. 6. — (1) Cadrele didactice care fac parte din
comisiile pentru sus˛inerea probelor de aptitudini pentru
admiterea Ón Ónv„˛„m‚ntul voca˛ional sau din comisiile
pentru sus˛inerea probelor de verificare a cuno∫tin˛elor de
limb„ modern„ sau matern„ sunt pl„tite cu 1,4 lei
(RON)/candidat examinat la fiecare prob„.
(2) Cadrele didactice care fac parte din comisiile de
contesta˛ii pentru probele de aptitudini pentru admiterea Ón
Ónv„˛„m‚ntul voca˛ional (acolo unde metodologia prevede
contesta˛ii) ori din comisiile de contesta˛ii pentru probele
scrise de verificare a cuno∫tin˛elor de limb„ modern„ sau
matern„ vor fi pl„tite cu 1,5 lei (RON)/lucrare scris„
reevaluat„.
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(3) Plata cadrelor didactice men˛ionate la alin. (1) ∫i (2)
se face de c„tre unitatea de Ónv„˛„m‚nt la care cadrul
didactic este Óncadrat, Ón baza adeverin˛ei semnate de
pre∫edintele centrului Ón care s-au sus˛inut probele de
aptitudini, respectiv probele de verificare a cuno∫tin˛elor de
limb„ modern„ sau matern„.
Art. 7. — (1) Cheltuielile de transport — transportul
fi∫elor de Ónscriere de la centrul de Ónscriere la centrul
jude˛ean de admitere, transportul listelor cu elevii declara˛i
admi∫i la liceele voca˛ionale pentru validare ∫i alte cheltuieli —
pentru persoanele care particip„ Ón comisiile organizate
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pentru admiterea Ón Ónv„˛„m‚ntul liceal ∫i profesional sunt
achitate din bugetul unit„˛ii ∫colare/inspectoratului ∫colar,
prev„zut pentru deplas„ri.
(2) Plata cheltuielilor men˛ionate la alin. (1) se face de
c„tre unitatea la care este Óncadrat„ persoana respectiv„.
Art. 8. — Direc˛ia general„ Ónv„˛„m‚nt preuniversitar,
Direc˛ia general„ Ónv„˛„m‚nt Ón limbile minorit„˛ilor, Direc˛ia
general„ buget-finan˛e, patrimoniu ∫i investi˛ii, inspectoratele
∫colare jude˛ene/al municipiului Bucure∫ti, precum ∫i
conducerile unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt gimnazial ∫i liceal vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Bucure∫ti, 15 mai 2006.
Nr. 3.915.
MINISTERUL EDUCAﬁIEI ™I CERCET√RII

ORDIN
privind modul de plat„ a personalului didactic care face parte din comisiile
pentru testele na˛ionale, bacalaureat ∫i absolvire a Ónv„˛„m‚ntului profesional ∫i postliceal —
sesiunile anului 2006
Œn baza prevederilor Legii Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile ordinelor ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii nr. 4.871/2005 cu privire la aprobarea
Calendarului ∫i a Metodologiei de organizare ∫i desf„∫urare a testelor na˛ionale, sus˛inute Ón vederea accesului
absolven˛ilor clasei a VIII-a Ón clasa a IX-a a anului ∫colar 2006—2007, nr. 4.872/2005 privind aprobarea Calendarului
examenului de bacalaureat — 2006 ∫i a Metodologiei de organizare ∫i desf„∫urare a examenului de bacalaureat — 2006,
ale Ordinului ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii ∫i al ministrului muncii ∫i solidarit„˛ii sociale nr. 4.330/534/2002 privind
aprobarea Metodologiei de organizare ∫i desf„∫urare a examenului pentru certificarea competen˛elor profesionale Ón
Ónv„˛„m‚ntul liceal, filierele tehnologic„ ∫i voca˛ional„, ale Ordinului ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii nr. 5.419/2005 privind
aprobarea Metodologiei de organizare ∫i desf„∫urare a examenului de certificare a competen˛elor profesionale pentru
ob˛inerea certificatului de calificare profesional„ nivel 1 ∫i 2, precum ∫i Ordinul ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii ∫i al
ministrului muncii ∫i solidarit„˛ii sociale nr. 3.176/137/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare ∫i desf„∫urare a
examenelor de absolvire a Ónv„˛„m‚ntului profesional ∫i postliceal,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
Art. 1. — Cadrele didactice care fac parte din comisiile
pentru testele na˛ionale din centrele de testare ∫i din
centrele zonale de evaluare sunt pl„tite dup„ cum
urmeaz„:
— pre∫edintele comisiei din centrul de testare/examen —
500 lei (RON);
— secretarul ∫i membrii comisiei din centrul de
testare/examen — 400 lei (RON);
— cadre didactice — supraveghetori — 40 lei (RON)/zi
(5 ore de supraveghere pe zi);
— informatician (un informatician pe centru):
• la centrul de testare/examen — 1 leu (RON)/candidat;
• la centrul de evaluare — 0,4 lei (RON)/candidat;
— pre∫edintele, secretarul ∫i membrii comisiei din
centrul zonal de evaluare:
• 500 lei (RON) pentru pre∫edinte;
• 400 lei (RON) pentru secretar ∫i membrii comisiei;
• 3,75 lei (RON)/lucrare evaluat„, pentru profesorii
evaluatori.
Art. 2. — Cadrele didactice care fac parte din comisiile
jude˛ene/a municipiului Bucure∫ti de organizare a test„rii
na˛ionale sunt pl„tite dup„ cum urmeaz„:
— pre∫edinte — 400 lei (RON);
— vicepre∫edinte, secretar — 350 lei (RON);
— membri — 200 lei (RON)/persoan„.

Art. 3. — Cadrele didactice care fac parte din comisiile
de contesta˛ii din centrele regionale de contesta˛ii pentru
testarea na˛ional„ sunt pl„tite dup„ cum urmeaz„:
— pre∫edinte, secretari — 250 lei (RON);
— profesori evaluatori — 3,75 lei (RON)/lucrare
evaluat„.
Art. 4. — Cadrele didactice care fac parte din comisiile
de bacalaureat din centrele de examen ∫i din centrele
zonale de evaluare sunt pl„tite dup„ cum urmeaz„:
— pre∫edintele comisiei de bacalaureat*):
• la o comisie de p‚n„ la 400 de candida˛i (inclusiv)
este pl„tit cu 700 lei (RON), dar nu mai mult de 50% din
salariul de baz„ al func˛iei didactice Ón care este Óncadrat;
• la o comisie de peste 400 de candida˛i este pl„tit cu
1.200 lei (RON), dar nu mai mult de 100% din salariul de
baz„ al func˛iei didactice Ón care este Óncadrat;
— vicepre∫edinte — 600 lei (RON);
— secretarul, membrii comisiei din centrele de examen —
425 lei (RON);
— informatician — 1,2 lei (RON)/candidat;
— pre∫edintele comisiei din centrele zonale de evaluare —
500 lei (RON);
— vicepre∫edintele ∫i secretarul comisiei (cadru didactic)
din centrele zonale de evaluare — 450 lei (RON);
— informatician — 0,5 lei (RON)/candidat;

*) Pre∫edintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care de˛ine titlu ∫tiin˛ific de doctor, inspector ∫colar, director de liceu,
cu gradul didactic I.
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— profesor examinator (oral) — 3 lei (RON)/candidat;
— profesor evaluator — 5 lei (RON)/lucrare corectat„;
— cadre didactice — supraveghetori — 45 lei (RON)/zi
(6 ore de supraveghere pe zi).
Art. 5. — Cadrele didactice care asigur„ traducerea
subiectelor Ón limbile minorit„˛ilor na˛ionale sunt pl„tite cu
50 lei (RON)/profesor.
Art. 6. — Cadrele didactice care fac parte din comisiile
jude˛ene de bacalaureat sunt pl„tite dup„ cum urmeaz„:
— pre∫edinte — 400 lei (RON);
— vicepre∫edinte, secretar — 325 lei (RON);
— membri — 225 lei (RON).
Art. 7. — Cadrele didactice care fac parte din comisiile
de contesta˛ii din centrele regionale de contesta˛ii pentru
examenul de bacalaureat sunt pl„tite dup„ cum urmeaz„:
— pre∫edinte, vicepre∫edinte ∫i secretar — 300 lei
(RON);
— profesori evaluatori — 5 lei (RON)/lucrare corectat„.
Art. 8. — Cadrele didactice care fac parte din comisiile
de examinare pentru ob˛inerea certificatului de competen˛e
profesionale/atestatului profesional sunt pl„tite dup„ cum
urmeaz„:
— 1 leu (RON)/candidat examinat, pentru fiecare cadru
didactic.
Œndrum„torii proiectului/lucr„rii de specialitate sunt pl„ti˛i
dup„ cum urmeaz„:
— 12 lei (RON)/proiect coordonat ∫i avizat favorabil
pentru sus˛inere.
Art. 9. — (1) Unit„˛ile ∫colare Ón care se organizeaz„
centre de examen ∫i centre zonale de evaluare vor elibera
fiec„rui membru al comisiilor de testare, respectiv de
bacalaureat, o adeverin˛„ care cuprinde informa˛iile
necesare pentru plata activit„˛ii depuse. Adeverin˛a va fi
semnat„ de directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt, pe baza listei
alc„tuite ∫i semnate de pre∫edintele comisiei respective.
Pentru cadrele didactice care fac parte din comisia
jude˛ean„ de contesta˛ii, adeverin˛ele sunt eliberate de
inspectoratul ∫colar.
(2) Drepturile prev„zute la art. 1—8 vor fi achitate de
unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar/inspectoratul ∫colar Ón
care membrii comisiilor au carnetul de munc„. Pentru
pre∫edin˛ii comisiilor de bacalaureat din centrele de
examen ∫i din centrele zonale de evaluare, cadre didactice
universitare, drepturile prev„zute la art. 4 se achit„ de
c„tre unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar Ón care este
organizat centrul de examen/centrul zonal de evaluare
respectiv.
Art. 10. — Cheltuielile de deplasare Ón afara localit„˛ii,
ocazionate de participarea cadrelor didactice la comisiile
pentru testarea na˛ional„, respectiv de bacalaureat, vor fi
suportate de inspectoratele ∫colare jude˛ene/al municipiului
Bucure∫ti, Ón conformitate cu Hot„r‚rea Guvernului
nr. 543/1995 privind drepturile b„ne∫ti ale salaria˛ilor

institu˛iilor publice ∫i regiilor autonome cu specific deosebit
pe perioada deleg„rii, deta∫„rii Ón alt„ localitate, precum ∫i
Ón cazul deplas„rii Ón cadrul localit„˛ii, Ón interesul
serviciului, cu modific„rile ulterioare (pct. 44 al cap. VII din
anex„).
Art. 11. — Cadrele didactice care fac parte din comisiile
de examinare din centrele de examen organizate pentru
absolvirea Ónv„˛„m‚ntului profesional ∫i postliceal sunt
pl„tite dup„ cum urmeaz„:
— pre∫edinte — 325 lei (RON);
— vicepre∫edinte,
secretar,
evaluator
extern,
monitorizator de calitate — 250 lei (RON);
— membrii subcomisiei la ∫coala de arte ∫i
meserii/∫coala de ucenici — 3 lei (RON)/absolvent;
— membrii subcomisiei la anul de completare/∫cola
profesional„, ∫coala postliceal„ ∫i de mai∫tri:
• 3 lei (RON)/lucrare scris„ corectat„;
• 3 lei (RON)/lucrare practic„ evaluat„;
• 2,25 lei (RON)/candidat pentru sus˛inerea proiectului;
• 25 lei (RON)/proiect coordonat ∫i avizat favorabil
pentru sus˛inere (pentru Óndrum„torii de proiect la anul de
completare/∫coala profesional„, ∫coala postliceal„ ∫i ∫coala
de mai∫tri);
— cadre didactice — supraveghetori — 40 lei (RON)/zi
(5 ore de supraveghere pe zi).
Art. 12. — Cadrele didactice care fac parte din comisiile
jude˛ene/a municipiului Bucure∫ti de evaluare pentru
absolvirea Ónv„˛„m‚ntului profesional ∫i postliceal sunt
pl„tite dup„ cum urmeaz„:
— pre∫edinte — 150 lei (RON);
— vicepre∫edin˛ii ∫i secretarii comisiei — 100 lei (RON).
Art. 13. — Cadrele didactice care fac parte din comisiile
jude˛ene/a municipiului Bucure∫ti de contesta˛ii pentru
examenul de absolvire a Ónv„˛„m‚ntului profesional ∫i
postliceal sunt pl„tite dup„ cum urmeaz„:
— pre∫edinte — 150 lei (RON);
— vicepre∫edintele ∫i secretarii comisiei — 100 lei
(RON);
— profesori corectori — 3 lei (RON)/lucrare scris„
corectat„.
Art. 14. — Direc˛ia general„ Ónv„˛„m‚nt preuniversitar,
Direc˛ia general„ buget-finan˛e, patrimoniu ∫i investi˛ii,
Direc˛ia general„ Ónv„˛„m‚nt Ón limbile minorit„˛ilor,
inspectoratele ∫colare jude˛ene, respectiv al municipiului
Bucure∫ti, precum ∫i conducerile unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt
vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Bucure∫ti, 15 mai 2006.
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