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Consiliul de Mediere, conform reglementărilor legale în vigoare, are obligația de a efectua toate diligențele cerute de lege în vederea recuperării debitelor restante.

Până la acest moment, recuperarea debitelor reprezentând taxe anuale profesionale restante s-a realizat în proporție de 28%.

În vederea creșterii gradului de recuperare a debitelor au fost demarate acțiuni judiciare împotriva restanțierilor care nu au înțeles să-și îndeplinească obligația profesională a achitării taxei anuale.
Astfel, Departamentul juridic al Consiliului de Mediere  a promovat un număr de 223 acțiuni având ca obiect "pretenții" din care în 27 dintre acestea instanța s-a pronunțat prin obligarea la plata
sumelor restante cu cheltuieli de judecată, 35 dintre acestea au rămas fără obiect, ca urmare a efectuării plății până la pronunțarea hotărârii, urmând a fi achitate și cheltuielile de judecată, restul
urmându-și cursul procedural.

Reamintim faptul că, în conformitate cu Hotărârea Nr. 30/O/08.08.2016 mediatorii care înregistrează debite restante, împotriva cărora există o hotărâre judecătorească de obligare la plata taxei  (pronunțată chiar
și în primă instanță) și care nu înțeleg să-și îndeplinească obligația de plată, sunt pasibili de sancțiunea suspendării din profesia de mediator, iar debitele datorate vor face obiectul procedurii executării silite.
Menționăm că în cele 27 de cauze în care instanța a dispus obligarea la plata sumelor restante și în care colegii mediatori au înțeles să nu se conformeze dispozițiilor legale, sunt incidentale dispozițiile hotărârii
mai sus menționate.

Consiliul de Mediere mulțumește mediatorilor care au înțeles necesitatea îndeplinirii obligației profesionale a achitării taxei anuale, încurajând, totodată, și pe cei care înregistrează restanțe să-și execute
obligația profesională la timp, în acest mod arătând respect pentru profesie.

În link-ul de mai jos puteți regăsi câteva dintre hotărârile judecătorești pronunțate în vederea obligării mediatorilor la plata taxelor anuale profesionale restante - datorate către Consiliul de Mediere.
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