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În data de 01 iulie 2015 între orele 14:00 – 17:00, a avut loc la Palatul Parlamentului conferința cu tema ”Rolul 
mediatorului în litigiile dintre consumatori și profesioniști în lumina Directivei 2013/11/UE și a Directivei 
2008/52/CE”, organizată de Consiliul de Mediere în parteneriat cu Comisia Juridică a Camerei Deputaților, în care s-
a dezbătut necesitatea corelării legislației interne la reglementările europene sub aspectul implementării Directivei 
2013/11/UE în domeniul SAL și al Regulamentului (UE) NR. 524/2013 privind SOL. 

La conferință a participat domnul Iordache Florin – vicepreședinte al Camerei Deputaților, care alături de declarația proprie 
de susținere a demersurilor efectuate de Consiliul de mediere, a prezentat și mesajul președintelui Camerei Deputaților, 
domnul Valeriu Zgonea, care de asemenea și-a declarat disponibilitatea în sprijinirea instituțională. 

Domnul Bogdan Ciucă, președintele Comisiei Juridice al Camerei Deputaților, în mesajul său, a accentuat necesitatea 
consolidării Corpului Profesional al Mediatorilor atât în relația directă cu sistemul judiciar, cât și cu celelalte instituți i din 
România. De asemenea a subliniat disponibilitatea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților în vederea completării 
legislației în domeniul medierii cât și dorința de a sprijini Consiliul de Mediere prin inițiativă legislativă.  

Domnul deputat Daniel Florea, membru în Comisia Juridica a Camerei Deputaților, a înțeles necesitatea implicării Corpului 
Profesional al Mediatorilor din România, în dezvoltarea legislației specifice prin transpunerea Directivei 2013/11/UE în 
domeniul SAL, reconfirmând deschiderea și sprijinul instituțional al Camerei Deputaților. 

În prima parte a conferinței au intervenit și mediatorii prezenți care au explicat mecanismul de funcționare a Directivei 
SAL. 

În a doua parte a conferinței membrii prezenți ai Consiliului de Mediere, domnul Mugur Bogdan Mitroi - președinte al 
Consiliului de Mediere, domnul Zeno Daniel Șuștac - vicepreședinte al Consiliului de Mediere și domnul Dedu Ion – 
membru al Consiliului de Mediere și membru în Comisia Permanentă, au dezvoltat aspectele menționate de către invitații 
la conferință punctând pe aspectele tehnice de organizare realizate în cadrul Corpului Profesional al Mediatorilor din 
România. Și-au manifestat dezaprobarea pentru inițiativele legislative în domeniul SAL, promovate de către Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consumatorilor, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
prezentând deficiențele majore de interpretare și aplicare a Directivei SAL. Membrii Consiliului de Mediere prezenți, au 
înaintat invitaților memoriul conținând observațiile cu privire la propunerea de proiect a instituțiilor mai sus menționate. 

Punctul de vedere sumarizat la finalul conferinței a concluzionat că se impune de urgență adoptarea unei legislații 
specifice în domeniul SAL, legislație în care să fie cuprinsă și activitatea de mediere ca o metodă alternativă de soluționare 
a disputelor, specifică procedurii SAL. 
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