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Către
Preşedinţii curţilor de apel şi ai tribunalelor,
Stimate domnule preşedinte,
Începând cu data de 21 ian. 2010, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România desfăşoară
campania naţională „Judecătorii susţin medierea” cu scopul de a promova şi încuraja utilizarea
medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor dintre cetăţeni,. Acesteia i s-a alăturat în data
de 25 ian. 2010 Uniunea Naţională a Mediatorilor din România şi în data de 27 ian. 2010
Federaţia Naţională Sindicală ProJust a Personalului din Justiţie.
În acest context, credem că medierea poate fi o soluţie viabilă pentru rezolvarea problemei
supraîncărcării cu dosare a instanţelor judecătoreşti. Pentru funcţionarea acestei instituţii, vă
reamintim că prin Legea nr. 370/2009 s-a modificat Legea nr. 192/2006 privind medierea şi
profesia de mediator, astfel încât art. 6 prevede acum că judecătorul are obligaţia de a informa
părţile asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii medierii şi de a le îndruma să recurgă la
aceasta pentru soluţionarea conflictelor dintre ele. Această dispoziţie este aplicabilă începând cu
3.03.2010.
Pentru implementarea medierii, trebuie ca judecătorii, grefierii, justiţiabilii, avocaţii să accepte
medierea ca o modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor în care implicarea instanţei de
judecată are loc numai pentru validarea acordului de mediere, hotărârea judecătorească fiind
executorie. De asemenea, e necesară crearea unor bune practici care să permită afişarea,
identificarea şi diseminarea informaţiilor cu privire la mediere şi mediator.
Pentru familiarizarea magistraţilor cu noua instituţie, vă punem la dispoziţie un ghid în care sunt
explicate noţiuni de bază privind medierea şi moduri practice de implicare a magistraţilor în
funcţionarea acesteia. Până la data de 3.03.2010, vă vom propune un model de protocol ce poate
fi încheiat între instanţe şi asociaţiile de mediatori, precum şi modalităţi de informare pentru afişare
la intrarea în sălile de judecată şi la avizierele instanţelor.
Vă rugăm să distribuiţi acest material şi judecătoriilor din circumscripţia instanţei pe care
cu onoare o conduceţi.
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