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Rezumat: În ultimele decenii, la fel ca și în România, majoritatea sistemelor penale de justiție, inclusiv în 

domeniul criminalității juvenile se confruntă cu numeroase probleme, referitoare la întrebări ale căror răspunsuri sunt 

tot mai contradictorii, cum ar fi: care este scopul de bază al pedepsei? scopul pedepsei este condamnarea la 

incapacitare sau la eliminarea infractorului din societate? scopul pedepsei aplicate este menit să reabiliteze sau să 

schimbe comportamentul infractorului? sentințele penale sunt menite să descurajeze pe alții să comită infracțiuni?, etc. 

Dar cele mai importante probleme ale sistemelor de justiție penală sunt reprezentate de eșecul sancțiunilor cu caracter 

represiv și al sancțiunilor privative de libertate, precum și de problemele victimelor infracțiunilor, care se simt 

victimizate de două ori, prima dată de către autorul infracțiunii și a doua oară de către sistemul de justiție penală care 

le ignoră, ceea ce le face să fie tot mai frustrate și înstrăinate. Acest studiu își propune să analizeze succint sistemul 

justiției restaurative pentru minori din România, comparativ cu cel din unele țări ale Uniunii Europene, studiu ce se 

dorește a fi util autorităților publice în identificarea și aplicarea celor mai utile și eficiente soluții de rezolvare a 

conflictelor infractor - victimă, precum și a unor probleme specifice activităților de prevenire a criminalității juvenile. 

 

Cuvinte cheie: infractor minor; victimă; justiție restaurativă; mediere. 

 

 

Introducere 

 

Bazată pe noi concepte și proceduri particulare, justiția restaurativă [1] reprezintă o redescoperire și o 

rafinare a practicilor penale specifice „actelor de justiție”, prin care se caută să se dea un răspuns viabil și 

eficient infracțiunii și conflictului [2]. În acest scop, justiția restaurativă impune necesitatea de a permite 

victimei și infractorului să joace rolurile principale în luarea deciziei referitoare la rezolvarea conflictului 

dintre ele. 

Reprezentând un mod cu totul diferit de gândire despre criminalitate și victimizare și, în același timp, 

beneficiind de o puternică trăsătură de universalitate, justiția restaurativă este tot mai mult acceptată în 

interiorul sistemelor penale, aceasta fiind caracterizată printr-o tendință de puternică dezvoltare, dovedindu-

se o alternativă, tot mai viabilă, la pedepsele penale privative de libertate. Astfel, din punct de vedere 

conceptual, justiția restaurativă este aceea care oferă noi modalități de abordare și înțelegere a clasicelor 

concepte din domeniul dreptului penal, respectiv: infracțiune, infractor, victimă, proces penal, pedeapsă 

penală, închisoare, etc. Ca urmare, justiția restaurativă nu mai privește statul ca fiind victima principală în 

actele infracționale, ci recunoaște că infracțiunea este îndreptată în primul rând împotriva persoanelor 

individuale [3], care trebuie să aibă posibilitatea de a se implica activ în rezolvarea conflictului. În același 

timp, justiția restaurativă tratează infractorii cu respect, pentru a asigura un comportament legal din partea 

acestora și pentru reintegrarea lor în comunitate. 

Scopul justiției restaurative, în cadrul unui raport juridic de natură penală, este acela de a analiza și a 

pune în balanță, în vederea soluționării, toate problemele generate de acesta, respectiv probleme specifice 

victimei și nevoii de asistență a acesteia în procesul de recuperare, probleme ale comunității ce țin de nevoia 

de ordine și siguranță publică, probleme legate de restaurarea pierderilor cauzate prin asumarea 

responsabilității directe a infractorului, dar și probleme ale infractorului, cum ar fi nevoia acestuia de 

reintegrare socială. 

Luând în calcul necesitatea acordării tuturor părților, a dreptului de a fi prezente și a se implica activ 

în actul de justiție aferent unui raport juridic penal, justiția restaurativă are la bază trei principii 

fundamentale: responsabilitatea, restaurația și reintegrarea. 

Pe baza acestor trei principii, justiția restaurativă are ca principale obiective: - restaurarea 

prejudiciilor produse victimei, familiei acesteia și comunității din care face parte; - rezolvarea nevoilor 

emoționale și sociale ale victimelor și ale celor apropiați victimei, care pot fi afectați și ei; - creșterea 
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importanței implicării victimei în procesul de justiție penală; - creșterea responsabilității infractorilor față de 

persoana și comunitatea pe care le-a victimizat; - creșterea responsabilității comunității în implicarea pentru 

responsabilizarea infractorului și pentru identificarea de soluții la nevoile victimei și infractorului; - 

prevenirea recidivei, prin reintegrarea infractorilor în comunitate. 

Justiția restaurativă se realizează în cadrul unui program restaurativ, care folosește procese 

restaurative [4], și caută să obțină rezultate restaurative. Conform Rezoluţiei 2002/12 a ONU, procesele 

restaurative includ: medierea, reconsilierea, conferința și cercurile de verdict. 

În cadrul proceselor restaurative, fiind dominantă, medierea penală se regăsește consacrată legislativ, 

în cele mai multe țări. Un concept important care este strâns legat de mediere este cel de „diversiune”, care 

reprezintă măsuri luate, în funcție de legislația țării, după caz, de către polițist, procuror sau judecător. Prin 

asemenea măsuri de diversiune, are loc o deviere de la procedura penală clasică, astfel încât infractorul nu 

mai este inclus în sistemul de justiție penală ori, după caz, încetează orice procedură de urmărire penală sau 

de judecată împotriva acestuia. 

 

1. Reglementări internaționale și europene privind Justiția restaurativă  

 

Primele încercări de punere în practică a unor programe specifice justiției restaurative au fost în 

SUA, Canada, Australia și Noua Zeelandă, etc., țări în care în prezent sistemele de justiție restaurativă s-au 

dezvoltat puternic și se aplică pe scară largă, pentru infractorii majori și minori, și pentru un spectru larg de 

infracțiuni. În Europa implementarea unor programe de justiție restaurativă este de dată mai recentă, iar 

numărul cazurilor, deși în creștere, se află încă la un nivel destul de scăzut, raportat la cazurile de condamnări 

penale în justiția clasică. 

Interesul specialiştilor pentru implementarea ideilor justiţiei restaurative în practica judiciară din tot 

mai multe state din lume, precum şi introducerea unor practici restaurative care să corespundă unor exigenţe 

metodologice ridicate, dar care să ţină cont şi de particularităţile fiecărui stat, s-a concretizat și în elaborarea 

unor documente internaţionale și europene referitoare la principiile de bază ale justiţiei restaurative în materie 

penală. 

Unul dintre primele documente internaționale în domeniul justiției restaurative, îl reprezintă 

Rezoluţia 2002/12 a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind principiile fundamentale privind utilizarea 

programelor restaurative în materie penală, care conține precizări conceptuale referitoare la termenii utilizaţi 

mai des, atunci când se face referire la justiţia restaurativă, condiţiile de utilizare a programelor de justiţie 

restaurativă, principii şi standarde de implementare a practicilor de justiţie restaurativă şi recomandări privind 

dezvoltarea programelor de justiţie restaurativă. 

La nivel european există mai multe reglementări care privesc implementarea justiției restaurative în 

țările Uniunii Europene, dintre care menționez: Recomandarea  nr. R (99) 19 privind medierea în materie 

penală, Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 25 octombrie 2012 de 

stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de 

înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului. 

 

2. Sisteme de justiție restaurativă pentru minori în țări ale Uniunii Europene 

 

Prin luarea în considerare a reglementărilor menționate mai sus, toate țările Uniunii Europene au 

implementat reguli și prevederi proprii pentru tratarea și judecarea delincvenților minori în funcție de vârsta 

acestora [5]. 

Sediul materiei referitoare la implementarea conceptelor justiției restaurative pentru minori, inclusiv 

cu privire la mediere, se regăsește, de la o țară la alta, în diferite reglementări naționale, cum sunt Codul 

penal și Codul de procedură penală, situație valabilă pentru majoritatea țărilor Uniunii Europene, precum și 

în alte acte normative, cum sunt: - Legea privind justiția juvenilă și Legea privind introducerea medierii în 

cadrul procedurii penale în Germania; - Legea referitoare la mediere care completează Codul de procedură 

penală, în Luxemburg; - Legea privind justiția pentru minori, din Polonia; - Legea privind medierea și 

probațiunea, din Cehia; - Legea cu privire la probațiune și ofițerii de probațiune, din Slovacia; - Legea 

privind recomandările educaționale, inclusă în Codul penal al federației Bosnia și Herțegovina, etc. 

Chiar dacă sunt diferite în parte de la o țară la alta, în multe țări aplicarea prevederilor legale proprii 

are loc începând cu implicarea organelor de poliție, care au numai puteri discreționare reduse. 
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În aproape toate țările, după caz, sunt urmate trei căi de soluționare a cazurilor de delincvență 

juvenilă, respectiv: - calea asistenței sociale; - calea justiției de natură punitiv-penală; - o cale mixtă, care 

are în vedere realizarea unui compromis între cele două căi [6]. Infracțiunea este motivul principal al 

intervenției pe calea justiției care garantează legalitatea și proporționalitatea, iar nevoile persoanei, de a fi un 

individ corect și independent, este scopul intervenției pe calea asistenței sociale, prin măsuri specifice și 

educative. 

Astfel, ținând cont de vârsta minorului delincvent, de gravitatea faptelor antisociale și infracționale 

comise, de potențialul de recuperare a acestuia și de instituțiile implicate în activitățile de prevenire și 

combatere a delincvenței juvenile, în cadrul sistemelor de justiție restaurativă din țările europene, se pot 

distinge cinci tipuri de intervenție: - intervenție penală, ca sistem punitiv propriu-zis; - intervenție penală cu 

diferite excepții din considerente educative; - intervenție penală, ca sistem specific al legii penale juvenile; - 

intervenție prin asistența socială, cu unele excepții pentru intervenții penale; - intervenție prin asistența 

socială propriu-zisă. 

În cadrul sistemelor de justiție restaurativă europene, principalele instituții implicate în prevenirea 

delincvenței juvenile și a protejării intereselor majore ale copilului sunt poliția și serviciile de asistență 

socială, iar în activitățile de natură coercitivă și de combatere a delincvenței juvenile sunt implicate parchetul 

și instanța de judecată, iar principalele reguli organizatorice și procedurale se referă la: 

- înregistrarea, anchetarea și clasificarea cazurilor de delincvență juvenilă de către organele de 

poliție, urmate de o serie de măsuri, după caz, precum [7]: - aplicarea unui avertisment neoficial urmat de 

pronunțarea unui avertisment oficial; - referirea minorilor unor programe de diversiune sau programe de 

legătură cu minorii; - trimiterea unui raport oficial procuraturii, etc. Ancheta reprezintă o activitate 

preliminară, pentru a se decide dacă se continuă acuzarea sau nu. Având în vedere circumstanțele sociale și 

psihologice ale delincvenților minori, pe timpul anchetei preliminare pot fi impuse și măsuri alternative la 

detenție, precum amenda și semi-detenția. În Germania, opțiunea pentru procedura de diversiune aparține 

procurorului, care astfel are puteri sporite constând, după caz, în posibilitatea: - propunerii condițiilor 

educaționale a delincvenților juvenili; - stabilirii modului de pregătire a delincvenților pentru anumite 

aptitudini sociale; - stabilirii pedepsei delincvenților cu munca în folosul comunității sau amendă; - medierii 

între delincvenți și victime, etc. 

- aplicarea arestului preventiv, care în cazul minorilor delincvenți se realizează în condiții mult mai 

stricte decât cele aplicate adulților și într-o limită de timp foarte strictă, ca măsură de excepție asupra 

delincventului minor, în cazul faptelor infracționale considerate mai grave și care implică siguranța persoanei 

și a comunității. 

- acuzarea minorilor delincvenți este făcută efectiv numai de procuror, iar aplicarea pedepselor 

coercitive de instanța de judecată. 

- înființarea instanțelor speciale pentru minori, care au organizare și autoritate diferită de la o țară la 

alta [8]. În cadrul acestor instanțe activează judecători profesioniști, dar există și situații în care în 

compunerea lor sunt neprofesioniști, instruiți de către funcționari calificați din punct de vedere legal. 

Asemenea instanțe, în unele țări, precum Franța, Olanda, Belgia sau Italia, în asigurarea protecției la 

delincvență pot impune măsuri de protejare a educației minorilor. În aceste țări obiectivele legii penale pentru 

minori sunt de natură educativă, astfel încât orice pedeapsă aplicată minorilor are ca scop reeducarea. 

Printre principalele măsuri specifice de natură preventivă în domeniul delincvenței juvenile, aplicate 

de instanțele speciale pentru minori, menționez: - supravegherea, în anumite condiții și limite de timp; 

calitatea și eficiența supravegherii fiind dependente de mijloacele locale disponibile, precum și de gradul de 

dezvoltare a activităților și tradițiilor în asistența socială; - plasarea în familii adoptive sau instituții; este 

vorba de luarea minorilor delincvenți din mediul lor familial și plasarea spre îngrijire în medii educative mai 

adecvate scopului preventiv urmărit; - plasarea în instituții închise, speciale pentru minori; scopul unui 

asemenea plasament este pur educativ [9]. 

În prezent, cel mai nou model de reacție împotriva criminalității juvenile, ca „alternativă la 

pedeapsă”, îl constituie medierea dintre victimă și infractor, munca în folosul comunității [10], precum și 

tendința spre o „justiție de despăgubire” [11]. Considerând infracțiunile ca fiind daune față de victime și 

societate, după comiterea unei infracțiuni, principalul obiectiv al justiției de despăgubire nu este pedepsirea și 

nici reeducarea, ci stabilirea condițiilor pentru despăgubirea daunelor cauzate prin infracțiune. Astfel, ideea 

de bază a justiției de despăgubire este aceea că minorii infractori trebuie să răspundă pentru faptele lor, însă 

pedeapsa trebuie să fie constructivă și semnificativă pentru toate părțile implicate. 
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3. Sistemul justiției restaurative pentru minori din România 

 

Prezentul studiu se dorește a fi un argument viabil pentru promovarea sistematică și consecventă a 

practicilor de justiție restaurativă și în România. 

Constatările efectuate pe baza acestui studiu, îmi permit să fiu de acord cu specialiștii în domeniu, 

conform cărora „conectarea României la realitățile Uniunii Europene reprezintă o nevoie și o realitate 

generală, în directă legătură cu sistemul de justiție penală în general și al celui pentru minori, în special” 
[12]. În acest sens, ținând cont de noile realități, se are în vedere și faptul că, dincolo de reglementările 

penale, sancționarea minorilor delincvenți reclamă și o abordare multi și interdisciplinară, în care psihologia, 

sociologia, psihiatria și multe alte ramuri ale științelor sociale, să aibă un aport semnificativ în abordarea 

integrată a minorului delincvent. 

Ȋn România, concepte privind justiția restaurativă și principalele măsuri pentru reducerea delincvenţei 

juvenile sunt reglementate prin Noul Cod Penal (NCP) [13] și Noul Cod de Procedură Penală (NCPP) [14],  

coduri care au fost supuse în ultimii ani, unui proces de reformă profundă, având ca punct de plecare 

tratatele, convenţiile şi reglementările europene.  

Conform NCP, faţă de minorii care au săvârşit infracţiuni se pot lua numai măsuri educative, 

sistemul lor fiind unul mixt [15], respectiv: măsuri educative neprivative de libertate, constând în: stagiul de 

formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână și asistarea zilnică și măsuri educative 

privative de libertate [16], constând în: internarea într-un centru educativ și internarea într-un centru de 

detenție. Regula o reprezintă măsurile neprivative de libertate, la alegerea măsurii educative urmând a se ține 

cont de mai multe criterii, respectiv: împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, starea de pericol creată 

pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, motivul 

săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, antecedentele penale ale infractorului minor, conduita după săvârșirea 

infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și 

socială a delincventului minor. 

Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, minorului i se pot impune și câteva 

obligaţii în plus, pe care acesta trebuie să le respecte. Mai exact, instanţa poate dispune ca minorul: - să 

urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională; - să nu depăşească, fără acordul serviciului de 

probaţiune, limita teritorială stabilită de instanţă; - să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări 

sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanţă; - să nu se apropie şi să nu comunice cu 

victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanţii la săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane 

stabilite de instanţă; - să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta; - să se supună 

măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală. 

În realizarea măsurilor educative neprivative de libertate, un rol important îl are Direcția Națională de 

Probațiune, structură organizată în cadrul Ministerului Justiției [17], precum și cele 42 de structuri teritoriale 

ale acesteia, denumite servicii de probațiune. Astfel, pentru analiza și evaluarea criteriilor necesare alegerii 

măsurii educative, la solicitarea organelor judiciare Serviciul de probațiune efectuează evaluarea minorului 

infractor, pe care o consemnează într-un referat de evaluare. Referatul de evaluare conține date privind 

mediul familial și social al minorului, situația educațională și profesională, conduita generală și analiza 

comportamentului infracțional, riscul de săvârșire a unor noi infracțiuni, precum și propuneri motivate 

referitoare la natura și durata programelor de reintegrare socială pe care minorul va trebui să le urmeze, 

precum și alte obligații ce pot fi impuse acestuia de către instanță. 

Conform NCPP, reţinerea şi arestarea preventivă a inculpatului minor este o măsură de excepție și se 

execută într-un regim special de detenţie, având în vedere particularităţile vârstei, astfel încât privarea de 

libertate să nu prejudicieze dezvoltarea fizică, psihică sau morală a acestor persoane [18]. 

Potrivit art. 37 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, pentru cauzele cu minori și 

familie se pot înființa tribunale specializate. Cu toate acestea, în România există, din anul 2004, numai o 

singură instanță specializată pentru minori, și aceea este Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov [19], 

care a fost înființat în cadrul unui program pilot prin Ordin al Ministrului Justiției [20], în celelalte județe 

existând doar complete și secții specializate pentru minori și familie. 

Elemente ale justiției restaurative în România, se regăsesc în mai multe acte normative adoptate în 

domeniul justiției penale, unul dintre acestea fiind și Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru 

asigurarea protecției victimelor. Prin această lege sunt stabilite patru categorii de măsuri care răspund 
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nevoilor victimei, respectiv: a) informarea victimei cu privire la drepturile pe care le are, informare furnizată 

de către judecător, procuror sau ofiţerul de poliţie; b) consilierea psihologică a victimei, acordată de către 

Serviciile de protecţie a victimelor actelor de violenţă sau abuz, precum şi de către Serviciile de reintegrare 

socială a infractorilor; c) asistenţa juridică gratuită victimelor unor infracţiuni, furnizată la cerere 

persoanelor asupra cărora a fost săvârşită o tentativă de omor, omor calificat şi omor deosebit de grav, o 

infracţiune de vătămare corporală gravă, viol, act sexual cu un minor şi perversiune sexuală; d) compensarea 

financiară de către stat a victimelor unor infracţiuni, care se acordă, la cerere, victimelor directe ale 

infracţiunilor grave săvârşite cu violenţă sau ale infracţiunilor grave privitoare la viaţa sexuală şi victimelor 

indirecte ale infracţiunilor de omor şi ale infracţiunilor intenţionate, care au avut ca urmare moartea persoanei 

(soţ, copii şi persoane aflate în întreţinere). 

 

Experimentarea efectivă a unor practici de justiție restaurativă prin mediere în România au avut loc 

în perioada 2002-2003, când prin Ordinele Ministrului Justiţiei nr. 1075C/2002, au fost înfiinţate două Centre 

experimentale de justiţie restaurativă, la Bucureşti şi la Craiova, sub denumirea „Justiția Restaurativă - un 

posibil răspuns la infracționalitatea juvenilă” [21]. Activitățile defășurate în cadrul celor două Centre au fost 

continuate și dezvoltate în anul 2004, în cadrul unui nou program intitulat „Îmbunătățirea sistemului de 

justiție juvenilă și de protecție a victimelor infracțiunii” [22]. În program au fost incluși doar minorii 

infractori și victime, care au fost implicați în infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la 

plângerea prealabilă a victimei, și infracțiuni de furt. Aceștia beneficiau de servicii de mediere, precum și de 

servicii de suport, îndrumare, asistență și informare, prin care să le fie satisfăcute toate trebuințele. De 

asemenea, alături de medierea între victimă şi făptuitor, în programe au fost incluse diverse alte intervenţii, 

printre care: consiliere psihosocială şi juridică, servicii de asistenţă socială şi psihologică, îndrumarea către 

alte servicii, etc. În anii care au urmat, cu toate că aceste proiecte pilot s-au dovedit utile și eficiente, au fost 

abandonate datorită lipsei de finanțare, nefiind generalizate la nivelul întregii țări. Rapoartele de evaluare a 

activității celor două centre, pe lângă aspectele pozitive au subliniat și mai multe dificultăți întâmpinate în 

derularea programelor, cum ar fi: lipsa de autoritate și legitimitate a centrelor, slaba implicare a comunității, 

colaborare dificilă cu unele dintre instituțiile implicate în programe, cadrul legislativ restrictiv care nu a 

permis includerea în program decât a unor infracțiuni [23], etc. 

 

La fel ca în multe alte țări din Uniunea Europeană, și în România, prin adoptarea Legii nr. 192/2006 

privind medierea și organizarea profesiei de mediator, au fost create importante premise pentru 

implementarea adecvată a tuturor principiilor justiției restaurative. În condițiile acestei legi, medierea în 

cauzele penale se adresează atât adulților cât și minorilor, infractori și victime, și se efectuează de către 

mediatori profesioniști autorizați, cu respectarea tuturor garanțiilor procesuale, atât în latura penală, cât și în 

latura civilă, numai în cauzele privind infracțiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau 

împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Medierea se finalizează prin încheierea unui proces-verbal de 

încheiere a medierii, însoțit de un acord de mediere, dacă părțile au ajuns la o înțelegere. În cazul în care 

procedura de mediere se închide printr-un acord de mediere care soluționează conflictul, infracțiunea comisă 

nu mai atrage răspunderea penală pentru făptuitorul cu privire la care conflictul s-a încheiat prin mediere. 

 

Concluzii 

 

Spre deosebire de țările cu un sistem de common law, SUA, Canada, Australia, etc., unde justiția 

restaurativă se aplică inclusiv infracțiunilor foarte grave, în România, la fel ca în țările Uniunii Europene, 

justiția restaurativă se adresează infracțiunilor cu un grad scăzut de periculozitate, cum sunt infracțiunile 

pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângere prealabilă, ori, după cum este cazul doar a unor 

țări, se aplică și infracțiunilor de furt simplu sau calificat, după caz. 

Cu toate acestea, în unele țări europene măsurile stabilite prin reglementările internaționale și 

naționale, referitoare la justiția restaurativă, nu se aplică consistent și sistematic, astfel că numai simpla 

existență a unor măsuri legislative ce corespund standardelor europene nu este suficientă. De altfel, mai mulți 

specialiști europeni au constatat că schimbările înregistrate prin aplicarea noilor concepte de justiție 

restaurativă, nu fac altceva decât să cosmetizeze justiția penală, și nu să opereze schimbări de substanță. În 

acest fel apare o altă problemă, în sensul că, adoptarea și existența unor legi în domeniu este necesară, dar nu 

este și suficientă, atât timp cât prin implementarea ei, acea lege nu funcționează în condiții optime [24]. 
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Situația este asemănătoare și în România care, după aderarea la Uniunea Europeană, în anul 2007, 

angajându-se pe calea îndeplinirii convențiilor și tratatelor internaționale, a directivelor europene și a 

recomandărilor, a realizat un „boom” legislativ, caracterizat printr-o perioadă de creștere a producției de acte 

normative, multe dintre ele contestabile și chiar contestate la Curtea Constituțională din România. Ca urmare, 

deși cadrul legislativ specific justiției restaurative din România, există în limitele celui existent în Uniunea 

Europeană, acesta nu se dovedește a fi utilizat în mod eficace și eficient, având în vedere legislația internă 

stufoasă și complicată, precum și a unor instituții prin excelență birocratice, greoaie și ineficiente.  

Pentru a fi mai optimiști, consider însă că putem fi de acord cu profesioniștii din mediere, conform 

cărora, „pornind de la certitudinea că medierea este un succes în SUA, şi că majoritatea litigiilor se 

soluţionează înainte de a se ajunge în sala de judecată, putem privi cu optimism impactul viitor al medierii și 

în România; primii paşi au avut loc, însă nu trebuie să cădem în capcana raportării rezultatelor ce se obțin în 

România, la cele care se realizează în prezent în SUA, deoarece decalajul dintre sistemul de drept românesc 

şi cel american este considerabil” [25]. Pentru aceasta însă, este foarte important ca mediul juridic și judiciar 

românesc, să aibă deschiderea necesară şi să încurajeze soluţionarea conflictelor pe calea amiabilă a justiției 

restaurative.  

Concluzia finală constă în aceea că, implementarea perfectă în sistemul judiciar românesc a medierii 

și a tuturor conceptelor specifice justiției restaurative nu este uşoară, aceasta reprezentând doar una dintre 

premisele necesare obţinerii, în timp, a unor rezultate pozitive. O altă premisă importantă, în acest sens, 

considerăm că o constituie și necesitatea unei schimbări obligatorii de atitudine și mentalitate, la nivel 

național, în general, și la nivel judiciar, în special. 
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