MEDIEREA IN PENAL
SEMINAR DE PREGATIRE
PENTRU MEDIATORII DIN TIMIS

INFRACTIUNEA
• Art. 15
• Infracţiunea este fapta prevăzută de legea
penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi
imputabilă persoanei care a săvârşit-o.
• Infracţiunea este singurul temei al răspunderii
penale.
• Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii

Părtile componente ale infracţiunii
(elemente constitutive)

• Obiectul : juridic generic, simplu, special si
material
• Subiectul : activi si pasivi
• Latura obiectiva - elementul material,
urmarea imediata si legatura de cauzalitate
• Latura subiectiva - mobil, scop avand formele:
intentie, culpa, praeter-intentie

MEDIEREA IN PENAL
- Medierea conflictelor de natura penala se aplica numai pentru faptele la
care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila sau la
care impacarea partilor inlatura raspunderea penala
• Retragerea plangerii prealabile este o cauza de inlaturare a raspunderii
penale numai in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a
actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile
(art. 158, alin. 1, Cod penal)
• In ceea ce priveste impacarea, aceasta institutie poate interveni in cazul in
care punerea in miscare a actiunii penale s-a facut din oficiu, daca legea o
prevede in mod expres (art. 159, alin. 1, Cod penal)
- Conform art. 16 lit. g din Noul Cod de Procedura Penala, actiunea penala nu
poate fi pusa in miscare, iar cand a fost pusa in miscare nu mai poate fi
exercitata, daca a intervenit impacarea ori a fost incheiat un acord de
mediere in conditiile legii (Legea medierii)

Conditiile de procedura a medierii
penale sunt:
1.Medierea penala poate fi desfasurata doar de un mediator autorizat si activ;
2.Medierea penala poate fi desfasurata doar in cadrul unei proceduri
profesionale ce incepe prin solicitarea medierii prin contractul de pregatire a
medierii, expedierea unei invitatii la mediere, discutarea despre mediere cu
toate persoanele implicate in conflictul penal, semnarea contractului de
mediere, intocmirea procesului-verbal de inchidere a medierii si, ulterior, daca
s-a ajuns la o intelegere, a acordului de mediere.
3.Medierea penala se poate desfasura doar cu respectarea drepturilor
persoanelor implicate. Dreptul la asistenta juridica ori la un interpret este
garantat de lege, acolo unde este obligatorie asistenta juridica, nerespectarea
acestiu drept, duce la nulitatea medierii si implicit a tuturor actelor de
mediere intocmite de mediator;4.
4.In urma medierii, mediatorul este obligat sa transmita procesul-verbal de
finalizare a medierii si acordul de mediere organului judicar unde se afla
dosarul penal in cauza.

MOD DE APLICARE
• Prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015, Inalta Curte de
Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit ca:
• 1. in aplicarea dispozitiilor art. 67 din Legea nr.
192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de
mediator, incheierea unui acord de mediere constituie
o cauza sui-generis care inlatura raspunderea penala,
distincta de impacare;
• 2. incheierea unui acord de mediere in conditiile Legii
nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei
de mediator poate interveni in tot cursul procesului
penal, pana la ramanerea definitiva a hotararii penale.

Contractul de mediere trebuie să
cuprindă:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Art. 45 din Legea nr. 192/2006 :
identitatea părţilor aflate în conflict sau, după caz, a reprezentanţilor lor;
menţionarea tipului sau a obiectului conflictului;
declaraţia părţilor că au fost informate de către mediator cu privire la mediere,
efectele acesteia şi regulile aplicabile
obligaţia mediatorului de a păstra confidenţialitatea şi decizia părţilor privind
păstrarea confidenţialităţii
angajamentul părţilor aflate în conflict de a respecta regulile aplicabile
medierii
obligaţia părţilor aflate în conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului şi
cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii în interesul părţilor
înţelegerea părţilor privind limba în care urmează să se desfăşoare medierea
Părţile aflate în conflict pot da procură specială unei alte persoane, în
condiţiile legii, pentru a încheia contractul de mediere

Acordul de mediere
• Prin acordul de mediere, persoanele nu isi retrag plangerea si nici nu se
impaca, prin acordul de mediere partile se inteleg, iar aceasta intelegere
dintre ele produce aceleasi efecte procesual penale ca si retragerea
plangerii ori impacarea penala.
• Acordul de mediere poate duce la revocarea masurii arestului preventiv,
fiind o conditie care nu mai justifica aceasta masura, conform art. 242 alin.
1 din Noul Cod Porcedura Penala
• Acordul de mediere produce efecte juridice civile si penale de la data
semnarii lui. Din acest moment, efectele sale juridice se produc si intre
parti – efectele civile ale intelegerii lor, dar si efectele procesual penale –
procurorul ori judecatorul luand act de intelegerea lor ca atare, cu
exceptia cand e ilegala ori contravine bunelor moravuri.

