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Curtea Constituțională a României confințește constituționalitatea principalelor texte de lege ce vin în sprijinul medierii și
mediatorilor
[ Data ultimei modificări: 19.09.2018 ]

Dragi  colegi mediatori,

Consiliul de Mediere, întrunit în ședință extraordinară în data de 19 septembrie 2018, a luat act de pronunțarea Curții Constituționale din data de 18 septembrie 2018 cu privire la obiecția de neconstituționalitate
invocată de către Președintele României, Partidul Național  Liberal și Uniunea Salvați România la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei
de mediator.

Din studiul comunicatului de presă publicat de către Curtea Constituțională,  Consiliul de Mediere constată că profesia a dobândit, odată cu verificarea constituționalității proiectului de lege adoptat de
Parlament, maturitatea necesară oricărei profesii de prestigiu. 

Ca urmare a verificării constituționalității articolelor contestate, Consiliul de Mediere remarcă faptul că, prevederile declarate constituționale reprezintă un progres cert pentru profesia noastră.

Astfel, „instanța, (...) ,va solicita atât reclamantului, cât și pârâtului, să depună dovada că au încercat soluționarea pe cale amiabilă a litigiului, (...)” (art. 61 alin. 3)

și „în cazul în care până la data la care judecătorul fixează prin rezoluție, (...), primul termen de judecată, (...) niciuna dintre părți nu comunică instanței dovada prevăzută la alin. (2), instanța va solicita părților
depuneera acesteia până la primul termen de judecată” ( art. 61 alin.4). 

De asemenea, „Acordul de Mediere verificat și atestat de către avocații părților, de către notarul public (...), este titlu executoriu” (art. 58, alin.3).

Vă reamintim că legea adoptată de către Parlamentul României prevede că „odată cu pronunțarea hotărârii,instanța va dispune, la cererea părții interesate, restituirea taxei judiciare de timbru (...)” (art. 63, alin. 2).

Avem încredere că odată devenită funcțională legea, profesioniștii medierii vor avea cadrul și instrumentele necesare furnizării unui serviciu de mediere eficent societății românești.
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