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Rezumat: Acordul de mediere în cauzele penale este necesar să aibă forma scrisă, formă ad probationem, 
pentru a putea fi opozabil terților și a putea fi transmis organelor judiciare. Natura juridică a acestui acord este cea de 
contract între părți. Acordul ar trebui să acopere câteva elemente minime de conținut. În ce privește clauzele convenite 
între părți, conținutul acordului de mediere diferă în funcție de modalitatea înțelegerii dintre acestea: acord complet, 
atât pe latura penală, cât și pe latura civilă a cauzei penale, sau acord parțial, pe latura penală sau pe latura civilă a 
cauzei penale. În oricare dintre cazuri, prevederea expresă asupra modului în care vor fi achitate cheltuielile judiciare, 
înlătură cazurile în care, în lipsa acestei prevederi, persoana vătămată ar ajunge să fie obligată, în virtutea Codului de 
procedură penală, la plata unei părți din cheltuielile judiciare, deși a manifestat clemență față de făptuitor sau a 
rezolvat extrajudiciar pretențiile sale civile. Acordul de mediere se dovedește o componentă importantă a procedurii 
penale, necesitând, totodată, respectarea și îndeplinirea unor condiții de formă și procedurale impuse de lege. 
 

Cuvinte cheie: acord de mediere; cauze penale; mediere penală; latura civilă a procesului penal; cheltuieli 
judiciare. 
 
 

Introducere 
 

Legea nr. 192/2006 [1] conține reglementări generale cu privire la desfășurarea medierii. Cea de-a 
doua secțiune din cadrul Capitolului VI, intitulat „Dispoziții speciale privind medierea unor conflicte”, se 
referă la medierea în cauzele penale. 

Procedura medierii are drept scop căutarea unor soluții amiabile la litigiile aduse în fața 
mediatorului. Odată găsită o soluție reciproc convenabilă, părțile vor încheia un acord. Acesta poate conține 
o achiesare la pretențiile celeilalte părți, o desistare ori se poate materializa într-o tranzacție. 

Până la modificarea Codului de procedură penală din anul 1968, prin Legea nr. 202 din 25 octombrie 
2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, publicată în Monitorul Oficial nr. 714 
din 26 octombrie 2010, acordul de mediere producea efecte cu privire la latura penală, doar dacă în 
conținutul său era cuprinsă o clauză ce exprima voința persoanei vătămate de a nu formula plângere 
prealabilă, de a-și retrage plângerea prealabilă sau voința ambelor părți de a se împăca. Prin urmare, acordul 
de mediere era văzut doar ca un mijloc de realizare a unora dintre aceste trei impedimente. 

Prin legea mai sus menționată, a fost completat conținutul art. 10 alin. (1) lit. h) din Codul de 
procedură penală din 1968, cu un nou caz care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale, și 
anume prin acordul de mediere, modalitate distinctă și alternativă la lipsa plângerii prealabile, retragerea 
plângerii prealabile sau împăcarea părților. Acest caz s-a menținut și în actualul Cod de procedură penală, în 
art. 16 alin. (1) lit. g) astfel: „a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea 
acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în 
condiţiile legii”. 
 

1. Acordul de mediere - forma scrisă a înțelegerii părților  
 
Prima opțiune, oferită de Legea nr. 192/2006, ca modalitate de închidere a unei medieri, este „prin 

încheierea unei înțelegeri între părți în urma soluționării conflictului” (art. 56, alin. 1). Întrucât legea 
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specială, dar și Codul civil, lasă posibilitatea părților de a face înțelegerea și în formă nescrisă, acordul scris 
este doar una dintre formele de înțelegere care pot interveni ca finalizare a medierii.  

Introducerea formei scrise a înțelegerii ca alternativă, a fost făcută de Legea nr. 370/2009 [2]. 
Anterior, forma inițială a Legii nr. 192/2006 prevedea, la art. 58, alin. (1), exclusiv forma scrisă a acestei 
înțelegeri: „Când părţile aflate în conflict au ajuns la o înţelegere, se redactează un acord care va cuprinde 
toate clauzele consimţite de acestea şi care are valoarea unui înscris sub semnătură privată”. Modificarea 
adusă de art. 27 al Legii nr. 370/2009, constă în stabilirea formei scrise a acordului, ca una dintre formele 
posibile și acceptate: „Când părțile aflate în conflict au ajuns la o înțelegere, se poate redacta un acord 
scris, care va cuprinde toate clauzele consimțite de acestea și care are valoarea unui înscris sub semnătură 
privată”. 

Alternativele la forma scrisă a acordului de mediere ar fi, în conformitate cu art. 1240 din Codul 
civil, înțelegerea verbală sau un comportament care, potrivit legii, convenției părților, practicilor reciproce 
sau uzanțelor, nu lasă nicio îndoială asupra intenției de a produce efecte juridice corespunzătoare.  

Flexibilitatea formei înțelegerii dintre părți concordă cu caracterul flexibil al medierii, definit de 
specialiști [3] ca o caracteristică definitorie a acestei proceduri. Cu caracter general, susținem aprecierea 
specialiștilor că forma scrisă este preferabilă pentru a înlătura orice îndoială cu privire la conținutul 
înțelegerii [4]. Pentru a căpăta un caracter opozabil terților, forma înțelegerii din mediere se impune a fi cea 
scrisă. Forma scrisă este impusă și de procedura descrisă de Legea medierii în privința comunicării 
acordului de mediere de către mediator către instanță (art. 61, alin. 2) sau către organele judiciare (art. 70, 
alin. 5), pentru litigii care au fost deja deduse instanței, respectiv fac obiectul unei cercetări penale. De 
asemenea, forma scrisă a acordului se impune și în cazul în care acesta urmează să fie prezentat instanței sau 
notarului. 

În consecință, în cauzele penale, acordul de mediere necesită respectarea unei condiții minime de 
formă - de a fi în formă scrisă, care este, în acest caz, o formă ad probationem. De regulă, dacă părțile nu 
optează pentru altă variantă, acordul de mediere este redactat de mediator, dar acesta are doar o obligație de 
diligență, de a rezuma corect și clar înțelegerea dintre părți, pe cât posibil verificând și legalitatea 
convențiilor stabilite, fără a putea fi făcut răspunzător de acestea. Acordul de mediere are, în temeiul legii 
(art. 58, alin. 1), valoarea unui înscris sub semnătură privată. 

 
2. Elementele acordului de mediere în cauzele penale 

 
2.1. Natura juridică a acordului de mediere în cauzele penale. Acordul de mediere este rezultatul 

eforturilor comune dintre părțile aflate în litigiu, în prezența mediatorului, care, la rândul lui, a depus toate 
diligențele pentru a se ajunge la un acord [5]. Fără ca legea să prevadă expres acest lucru, o parte dintre 
specialiști apreciază că acordul de mediere are caracterul unui contract, în condițiile Codului civil [6], pe 
când alții semnalează unele excepții justificate de natura conflictului dintre părți, care nu este întotdeauna 
contractuală (de exemplu, în conflicte intra-organizaționale sau cele școlare, etc.) [7]. În cauzele penale, 
putem aprecia că, deși nu privesc o situație de natură contractuală (nu se poate identifica o relație 
contractuală, în cele mai multe cazuri, între făptuitor și persoana vătămată), acordurile de mediere se 
încadrează în sfera convențiilor, având caracterul juridic al unui contract, conținând angajamente între părți 
cu efecte juridice.  

 
2.2. Conținutul acordului de mediere în cauzele penale. Legea specială nu stabilește elemente 

obligatorii ale acordului de mediere, în concordanță cu caracterul liber al contractării, stipulat de art. 1169 
din Codul civil, potrivit căruia părțile sunt libere să încheie orice contracte și să determine conținutul 
acestora, cu condiția ca acestea să respecte legea, bunele moravuri și ordinea publică, art. 1170 adăugând și 
obligația de bună-credință în negocierea contractului. 

Totuși, din analiza textului art. 58, alin. (1) din Legea nr. 192/2006, desprindem necesitatea ca părțile 
să cuprindă în contract „toate clauzele consimțite de acestea”. Prevederea care poate fi interpretată, pe de o 
parte, ca obligația de a rezuma în acordul scris toate clauzele discutate și agreate de către părți, iar pe de altă 
parte, ca un criteriu de selecție pentru clauzele care vor fi incluse în acord - și anume, în doar cele care sunt 
egal consimțite de toate părțile. Această ultimă interpretare este în acord și cu posibilitatea de a încheia o 
înțelegere, respectiv un acord, cu caracter parțial - doar pentru o parte dintre subiectele în dispută, așa cum 
reiese și din formularea art. 57, alin. (2) din Legea nr. 192/2006, dar și din practica mediatorilor.  

În cauzele penale, înțelegerea dintre părți poate privi atât latura penală, cât și latura civilă a cauzei 
născute de o faptă incriminată de legea penală. Consecința analizei de mai sus este posibilitatea de a încheia 
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un acord de mediere care să privească fie doar latura penală, fie doar latura civilă, fie ambele laturi - penală 
și civilă - ale cauzei, alegere care rămâne la latitudinea părților, ceea ce este în concordanță și cu prevederile 
Codului de procedură penală.  

Conținutul acordului, deși la libera alegere a părților, trebuie să conțină câteva elemente minime [8]: 
- datele de identificare ale părților; - descrierea obiectului înțelegerii (conflictul supus medierii); - clauzele 
asupra cărora părțile au convenit; - mențiunea expresă a înțelegerii complete sau parțiale asupra stingerii 
litigiului; - întinderea și termenele obligațiilor asumate de către părți.  

 
2.2.1. Acordurile de mediere complete în cauzele penale. Acordurile de mediere complete în 

cauzele penale, sunt acordurile care formalizează înțelegeri, atât în latura penală, cât și în latura civilă a 
cauzelor. Conform prevederilor Legii nr. 192/2006, art. 67, alin. (2), medierea este posibilă doar pentru 
cauzele privind infracțiuni pentru care legea prevede posibilitatea ca, prin retragerea plângerii prealabile sau 
prin împăcarea părților, să se înlăture răspunderea penală. 

Un astfel de acord de mediere va stabili:  
a) împăcarea părților (cu angajamentul de a retrage, respectiv de a renunța de a mai depune, o 

plângere penală prealabilă, sau cu angajamentul de a susține în fața instanței acordul de împăcare - după caz), 
având drept consecință înlăturarea răspunderii penale, odată cu luarea în considerare a acordului de mediere 
de către organul judiciar; 

b) modalitatea prin care făptuitorul repară prejudiciile materiale și/sau morale ale persoanei 
vătămate; 

De regulă, în acordul de mediere, părțile stabilesc: 
- împăcarea, cu angajamentul persoanei vătămate, fie de a renunța la depunerea unei plângeri 

prealabile, fie de a retrage o plângere prealabilă deja depusă, fie de a susține în fața instanței împăcarea cu 
făptuitorul - după caz; 

- recunoașterea pretențiilor civile ale persoanei vătămate, din partea făptuitorului; 
- modul în care făptuitorul (sau partea responsabilă civilmente) repară prejudiciul suferit de persoana 

vătămată; 
- renunțarea la pretenții (dacă este cazul); 
- modul în care vor fi achitate cheltuielile de judecată; 
 
2.2.2. Acordul de mediere parțial privitor la latura penală a cauzei penale. Într-o cauză penală, 

privitoare la fapte pentru care legea prevede posibilitatea ca, prin retragerea plângerii prealabile sau prin 
împăcarea părților, să se înlăture răspunderea penală, persoana vătămată poate accepta să convină cu 
făptuitorul o împăcare, care să înlăture răspunderea penală a acestuia, însă fără a conveni asupra modului de 
reparare a prejudiciilor suferite.   

Vizând doar împăcarea părților, un astfel de acord parțial de mediere va descrie împăcarea, cu 
angajamentul persoanei vătămate, fie de a renunța la depunerea unei plângeri prealabile, fie de a retrage o 
plângere prealabilă deja depusă, fie de a susține în fața instanței împăcarea cu făptuitorul - după caz.  

Înțelegerea parțială, doar asupra laturii penale a unei cauze penale, poate avea justificări variate, atât 
din partea persoanei vătămate, cât și din partea făptuitorului, însă ea va conține prevederea expresă privitoare 
la nerenunțarea la pretențiile civile de către persoana vătămată, pe care urmează să și le recupereze, fie 
printr-o acțiune civilă ulterioară, fie printr-o nouă mediere privitoare doar la pretențiile sale.  

Și în cazul acestui tip de acord de mediere, recomandăm menționarea modului în care vor fi achitate 
cheltuielile de judecată. În lipsa unei astfel de prevederi, partea vătămată se poate găsi în situația paradoxală 
de a fi obligată, în virtutea prevederilor Codului de Procedura penală, la plata unor cheltuieli judiciare, deși a 
manifestat clemență față de făptuitor.  

 
2.2.3. Acordul de mediere parțial privitor la latura civilă a cauzei penale. Independent de 

posibilitatea unei medieri în cauza penală, părțile dintr-un proces penal au posibilitatea de a derula o mediere 
privind pretențiile civile, care să stabilească modul de reparare a prejudiciului cauzat de fapta penală, în 
temeiul art. 23, alin. (1) din Noul Cod de procedură penală, respectiv art. 161, alin. 1 din vechiul Cod de 
procedură penală. Înțelegerea cu privire la pretențiile civile poate interveni, înainte de începerea, în timpul 
derulării sau după finalizarea procesului penal. 

Într-un acord de mediere în latura civilă, dacă natura cauzei o impune, trebuie să intervină și 
persoana responsabilă civilmente, ca parte a acordului, voința făptuitorului nefiind suficientă pentru a stabili 
modul de reparare a prejudiciului, daca aceasta implică și partea responsabilă civilmente.  
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Un astfel de acord va conține clauze cu privire, la pretențiile civile ale persoanei vătămate, modul în 
care acestea sunt recunoscute și satisfăcute și termenul în care făptuitorul și/sau persoana responsabilă 
civilmente se angajează să le satisfacă. În cazurile în care persoana vătămată își manifestă această opțiune, 
acordul poate prevedea expres, renunțarea de către aceasta la pretențiile civile, în acord cu art. 22, alin. (1) 
din Noul Cod de procedură penală, acordând totuşi atenție asupra ireversibilității acestei decizii, conform 
alin. (3) din același articol de cod.  

În condițiile în care este necesară introducerea părții responsabile civilmente în procesul penal, 
acordul de mediere va avea ca parte și această parte responsabilă civilmente. Mediatorul trebuie să fie 
pregătit pentru o situație mai complexă: negocierile care apar în acest gen de mediere se pot derula, atât între 
persoana vătămată, pe de o parte și partea responsabilă civilmente și făptuitor, pe de altă parte, dar și între 
făptuitor, pe de o parte, și partea responsabilă civilmente, pe de altă parte, pentru a-și armoniza pozițiile în ce 
privește pretențiile civile ale persoanei vătămate. Nu este exclus ca, autoritatea negocierii în aceste cazuri să 
fie preluată, în cea mai mare parte, de către partea responsabilă civilmente, conținutul acordului fiind 
influențat de poziția acestei părți.  

De asemenea, și în cazul acestui tip de acord de mediere, recomandăm menționarea modului în care 
vor fi achitate cheltuielile de judecată, vizând în special cazul în care acestea sunt asumate de către făptuitor, 
ca mijloc de compensație a prejudiciului suferit de persoana vătămată. 

 
2.2.4. Prevederile exprese asupra modului în care vor fi achitate cheltuielile judiciare în 

cauzele penale. Modul de plată al cheltuielilor judiciare, este un detaliu care este foarte util să fie stabilit clar 
în acordul de mediere, în special în interesul persoanei vătămate, care, în lipsa unui acord expres, poate să 
ajungă în situația de a plăti cheltuieli judiciare în urma încetării procesului penal, chiar dacă nu a avut nicio 
culpă, așa cum consemnează practica în materie [9]. 

Noul Cod de procedură penală prevede, la art. 275, alin. (1), pct. 2), că cheltuielile judiciare avansate 
de stat se plătesc, în cazurile infracțiunilor pentru care se poate face mediere penală: 

- de persoana vătămată, în cazul retragerii plângerii prealabile (art. 275, alin. (2), lit. b); 
- de inculpat și partea vătămată, în caz de împăcare (art. 275, alin. (2), lit. d); 
- de partea prevăzută în acordul de mediere, în cazul în care a intervenit medierea penală (art. 

275, alin. 2, lit. c); 
- de partea care își retrage apelul, recursul în casație, contestația sau cererea (art. 275, alin. (2), lit. b); 
În cazurile enumerate, instanța hotărăște partea din cheltuieli datorate de fiecare dintre părți, în cazul 

existenței mai multor persoane sau al obligației egale de plată.  
De asemenea, același Cod de procedură penală prevede în privința cheltuielilor judiciare făcute de 

părți, ce sunt stabilite de instanță, în cauze stinse în baza unor medieri penale sau în cazul încetării procesului 
penal urmare a unui acord de mediere, că plata acestora se face:  

- de către inculpat către persoana vătămată și partea civilă, în cazul renunțării la urmărire penală (art. 
276, alin. 1), situație posibilă în condițiile în care procurorul dispune, în temeiul art. 316, alin. (3), lit. a) sau 
b), coroborat cu alin. (4), Noul Cod de procedură penală, caz în care, conform alin. (5) din același articol, va 
stabili prin ordonanță și cheltuielile judiciare; 

- de către inculpat, dacă acțiunea civilă din procesul penal este admisă în totalitate (art. 276, alin. 2); 
- de către inculpat și persoana vătămată, dacă acțiunea civilă din procesul penal este admisă în parte, 

iar instanța decide în sarcina inculpatului doar obligația parțială a plății cheltuielilor judiciare, iar între părți 
nu există o înțelegere privind plata acestor cheltuieli (consecință a art. 276, alin. (2) corelat cu alin. 3); 

- de către persoanele stabilite de legea civilă, în cazul retragerii plângerii prealabile sau al împăcării, 
dacă în acordul de mediere nu este specificat modul în care părțile se înțeleg asupra cheltuielilor judiciare 
făcute de ele (art. 276, alin. (6) corelat cu alin. 3); 

- de părțile prevăzute în înțelegerea din acordul de mediere care are mențiuni în acest sens, în 
cazul unei medieri penale (art. 276, alin. 3); 

Prin urmare, legea impune organului judiciar să accepte înțelegerea părților în ceea ce privește 
modul de plată a cheltuielilor judiciare, atât a celor avansate de stat, cât și al celor făcute de părți, însă, în 
lipsa unui acord pe acest subiect, stabilește atribuiri clare ale acestor obligații către fiecare dintre subiecții 
procesului penal.  
  

2.3. Data, locul și semnătura acordului de mediere în materie penală. Menționarea datei în 
acordul de mediere, este o practică firească redactării unui document de către mediator. În privința 
menționării locului, aceeași practică a generat cutuma de a se menționa, pe lângă localitatea în care se 
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semnează acordul, și locul specific în care acesta este redactat (de regulă, sediul biroului de mediator, sau 
mai rar un alt loc convenit de către părți și mediator). În multe cazuri, practica mediatorului conduce și la 
înregistrarea acordului dintre părți, într-un registru al mediatorului, dându-i-se cu acest prilej și o dată de 
înregistrare. Înregistrarea în registrul mediatorului a unui acord care aparține exclusiv unor terți (spre 
deosebire de contractul de mediere, în care și mediatorul este parte) este mai degrabă un act de semi-
formalizare a acordului de mediere, care nu este impus de lege.  

Cu toate acestea, data acordului de mediere, chiar și în urma înregistrării într-un registru al 
mediatorului, nu este opozabilă terților. Opiniile specialiștilor converg spre constatarea că, mediatorul 
nefiind funcționar public, nu are posibilitatea de a acorda datarea certă a contractului dintre părți. 
Opozabilitatea datei se poate obține în cazul prezentării în fața unui notar public, funcționar public, avocat, 
personal al misiunilor diplomatice sau consulare etc. [10]. 

Legea definește acordul de mediere ca având valoarea unui înscris sub semnătură privată. Semnarea 
acordului de mediere se face de către părțile mediate. Semnătura mediatorului pe acest înscris nu poate privi 
decât o eventuală mențiune, cu privire la redactarea lui de către mediator sau în cadrul biroului de mediator, 
fără consecințe juridice pentru părți în ce privește autentificarea acordului. Acordul poate căpăta valoare 
autentică, în măsura în care părțile îl prezintă unui notar spre autentificare.  

 
3. Acordul de mediere - componentă a procedurii penale 
 
Efectele acordului de mediere, din punct de vedere procesual penal, sunt condiționate de încadrarea 

faptei în categoria infracțiunilor care se pot media (adică a infracțiunilor pentru care legea prevede 
posibilitatea ca, prin retragerea plângerii prealabile sau prin împăcarea părților, să se înlăture răspunderea 
penală) și de respectarea condițiilor impuse de lege privitor la acordul de mediere. Practica generează, însă, o 
dificultate în a stabili încadrarea juridică a faptei, singurele care o pot face cu certitudine fiind organele de 
urmărire penală [11], și în măsură redusă mediatorul sau persoanele aflate în litigiu.  

Pentru a îndeplini condițiile care reies din lege (art. 16, alin. (1), lit. g) din Noul Cod de procedură 
penală, respectiv art. 10, alin. (1), lit. h) din vechiul Cod de procedură penală) privitoare la acordul de 
mediere în cauzele penale, acordul de mediere trebuie respecte o serie de condiții, pentru a deveni un 
impediment pentru exercitarea acțiunii penale:  

i) să reprezinte înțelegerea finală dintr-o mediere; 
ii) să fie încheiat în condițiile legii (care prevede, pe lângă condiții de formă - scrisă, și condiții de 

asistență avocațială - facultative în mediere, reprezentare prin mandatar - ca opțiune alternativă, sau de 
asistență a minorilor); 

iii) să vizeze infracțiunile prevăzute de legea penală și de legea specială a medierii [12]; 
Acordul existent va conduce la încetarea acțiunii penale și înlăturarea răspunderii penale, pentru 

infracțiunea privitoare la cauza pentru care s-a făcut medierea. Dacă făptuitorul este implicat în mai multe 
fapte de natură penală, rezultatul și efectul medierii privește doar cauza mediată și doar infracțiunile pentru 
care legea prevede posibilitatea înlăturării răspunderii penale urmare a împăcării părților sau retragerii 
plângerii prealabile 

În cazul în care, procedura de mediere se desfășoară înaintea începerii procesului penal, iar medierea 
se încheie prin împăcarea părților, acordul de mediere semnat de părți înlătură dreptul persoanei vătămate de 
a mai sesiza, pentru aceeași faptă, organele de urmărire penală [13]. 

În cazul succesului medierii, într-o cauză în care s-a declanșat deja acțiunea penală, mediatorul, în 
temeiul art. 70, alin. (4), din Legea 192/2006 completată și modificată, va depune la organului judiciar, 
acordul de mediere și procesul verbal de închidere a medierii, în original și în format electronic. 

Acordul de mediere semnat de părți, în latura civilă a acțiunii penale, impune aceeași obligație a 
mediatorului, de a transmite în original și în format electronic acordul și procesul verbal de închidere a 
medierii, fie către organul judiciar, dacă acțiunea civilă este exercitată în cadrul procesului penal, fie către 
instanța de judecată, dacă acțiunea civilă este exercitată la instanța civilă.  

Pentru a putea fi supus încuviințării instanței, acordul de mediere trebuie susținut de toate părțile, fie 
direct, în persoană sau prin mandatar special, fie prin depunerea sa în forma autentică, după prezentarea la 
notar a părților din acordul din mediere [14]. 

 
Concluzii 
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Medierea în cauze penale, este un demers al justiției restaurative. Justiția restaurativă are în vedere 
repararea răului produs de infracțiune asupra victimei, comunității şi chiar infractorului, care primesc “ceea 
ce este nevoie”, printre practicile restaurative, care se bucură de o popularitate în creștere în țara noastră, 
situându-se medierea [15]. Dezvoltarea aplicării medierii în cauzele penale, ar trebui să fie încurajată de 
sistemul judiciar român.  

Acordul de mediere, rezultatul formal al medierii, joacă un rol esențial în procedura penală. Practica 
mediatorilor și practica judiciară va genera, în timp, soluții pentru probleme care, în prezent, mai constituie 
încă necunoscute procedurale pentru mediatori, juriști și magistrați.  

De lege ferenda, pentru instaurarea unei practici lipsite de echivoc, se impune completarea legii 
medierii sau chiar a Codului de procedură penală, cu unele precizări clare referitoare la: necesitatea asistenței 
făptuitorului de către un avocat în cursul medierii într-o cauză penală, pentru a elimina posibilitatea 
interpretării medierii în termenii unei proceduri judiciare, cu consecință în nulitatea acordului de mediere, ce 
ar rezulta în absența asistenței unui avocat.  

De asemenea, practica, dar și legea viitoare, pot nuanța modul în care mediatorul se poate implica în 
determinarea încadrării juridice a unei fapte ce poate fi incriminată ca infracțiune, de legea penală, pentru a 
garanta, astfel, efectele acordului de mediere rezultat într-o cauză penală, care nu a făcut obiectul unui proces 
penal (pentru care nu s-a mai depus plângere prealabilă).    
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