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Hotărârea nr. 263/19.03.2010  

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/13.05.2007  

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279/ 29.IV.2010 

 

În temeiul art. 17 alin. (2) şi art. 71 alin. (1) din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea 

profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de mediere adoptă 

prezenta hotărâre.  

Articol unic  

Articolul 61 din Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/13.05.2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 505/27 iulie 

2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

„art. 61. (1) Consiliul hotărăşte ca, ori de câte ori este nevoie, să se constituie o Comisie de 

disciplină din care fac parte în mod obligatoriu un membru al Consiliului anume desemnat 

prin hotărâre a Consiliului de mediere în calitate de preşedinte al Comisiei de disciplină, doi 

reprezentanţi ai mediatorilor şi un secretar. 

(2) Procedura de numire a celor doi reprezentanţi ai mediatorilor, ca membrii în Comisia de 

disciplină, este următoarea: 

(i) Fiecare asociaţie, înregistrată de Consiliul de mediere ca Asociaţie Profesională a 

Mediatorilor, poate desemna anual, până la data de 31 martie, maxim doi mediatori 

autorizaţi din rândul membrilor săi, care sunt înscrişi într-o listă, pentru o perioadă 

de maxim un an calendaristic.  

(ii) Ordinea înscrierii în listă se stabileşte prin tragere la sorţi de către Secretariatul 

tehnic, sub coordonarea preşedintelui Comisiei de disciplină. 

(iii)Desemnarea pentru cercetarea unei cauze se va face prin rotaţie, începând cu primii 

doi mediatori de pe lista rezultată în urma tragerii la sorţi de către Secretariatul 

tehnic. În măsura în care din motive întemeiate mediatorul desemnat în ordine 
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cronologică nu poate face parte din Comisia de disciplină, se va numi următorul de 

pe listă, iar după epuizarea listei, aceasta se va relua de la primul mediator înscris 

în listă. 

(iv) Numirea  în Comisia de disciplină a celor doi reprezentanţi ai mediatorilor se face 

prin decizie a preşedintelui Consiliului de mediere, în care se va preciza totodată 

obiectul cercetării şi perioada pentru care  Comisia a fost investită. 

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

de disciplină.” 

 

Preşedinte Consiliul de mediere, 

Anca Elisabeta Ciucă 

 

 

Bucureşti, 19 martie 2010. 

Nr. 263. 

 

 

 

 

 


