
 

Cat costa medierea ? 
 
 

 Conform cu articolul 26 din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de 
mediator: 
 
 “(1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu pãrtile, precum 
si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.  

 (2) Onorariul trebuie sã fie rezonabil si sã tinã cont de natura si de obiectul 
conflictului.“ 

 
Pentru etapa de informare a partilor privind procedura de mediere, definitia, 

scopul, limitele si efectele nu se percepe onorariu. 
 
Tot in Legea 192/2006 se prevad urmatoarele: 
 
“ Art. 45 litera f): obligatia pãrtilor aflate în conflict de a achita onorariul cuvenit 

mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii în interesul pãrtilor, 
precum si modalitãtile de avansare si de platã a acestor sume, inclusiv în caz de renuntare 
la mediere sau de esuare a procedurii, precum si proportia care va fi suportatã de cãtre 
pãrti, tinându-se cont, dacã este cazul, de situatia lor socialã. Dacã nu s-a convenit altfel, 
aceste sume vor fi suportate de cãtre pãrti în mod egal;  
 

Art. 48: Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obligatia pãrtilor 
de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului. 
 

Art. 54: (2) Mediatorul are dreptul sã se abtinã si sã închidã procedura de mediere, 
procedând potrivit dispozitiilor art. 56, care se aplicã în mod corespunzãtor. În aceastã 
situatie mediatorul este obligat sã restituie onorariul, în parte, în conditiile stabilite prin 
contractul de mediere. “ 

 
In cazul in care la mediator se prezinta doar una din parti, solicitand medierea, se 

incheie un contract anterior celui de mediere in care se specifica onorariul stabilit de comun 
acord privind diligentele de invitare a celeilalte parti. Daca partile nu convin altfel acest 
onorariu se imparte in mod egal ambelor parti. 

 
Onorariul se stabileste functie de complexitatea spetei, naturii si obiectului 

conflictului, numarul partilor. Stabilirea onorariului se face de comun acord cu partile. 
Onorariul se poate stabili pe ora sau in suma fixa. Cheltuielile ocazionate de mediere, fie in 
procedura prealabila fie pe parcursul medierii completeaza suma privind onorariul cuvenit 
mediatorului. Astfel de cheltuieli pot aparea in cazul in care se solicita expertize, evaluari etc. 
iar acestea se fac de catre un specialist angajat de mediator. 

 
In ipoteza ca se ajunge la un acord avantajos ambelor parti se poate stabili un 

onorariu de succes.  
 
Exista cazuri exceptionale in care o parte sau partile pot solicita din partea statului 

ajutor public judiciar privind sumele acordate ca onorariu de mediator. Aceste cazuri sunt 
prevazute in OUG 51/2008 dupa cum urmeaza: 

 
 
 



 
“Art. 6 
 Ajutorul public judiciar se poate acorda in urmatoarele forme: 

a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentarii, asistentei juridice si, dupa caz, a 
apararii, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori 
interes legitim in justitie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumita in continuare asistenta 
prin avocat; 

b) plata expertului, traducatorului sau interpretului folosit in cursul procesului, cu 
incuviintarea instantei sau a autoritatii cu atributii jurisdictionale, daca aceasta plata 
incumba, potrivit legii, celui ce solicita ajutorul public judiciar; 

c) plata onorariului executorului judecatoresc; 
scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, 
inclusiv a celor datorate in faza de executare silita. 
  

Art. 8 
(1) Beneficiaza de ajutor public judiciar in formele prevazute la art. 6 persoanele al caror 

venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, 
se situeaza sub nivelul de 500 lei. In acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar 
se avanseaza in intregime de catre stat. 

(2) Daca venitul mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare 
formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 800 lei, sumele de bani care constituie ajutor 
public judiciar se avanseaza de catre stat in proportie de 50%. 

(3) Ajutorul public judiciar se poate acorda si in alte situatii, proportional cu nevoile 
solicitantului, in cazul in care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natura sa ii 
limiteze accesul efectiv la justitie, inclusiv din cauza diferentelor de cost al vietii dintre statul 
membru in care acesta isi are domiciliul sau resedinta obisnuita si cel din Romania.  
 

Art. 15 
    (1) Asupra cererii de ajutor public judiciar instanta se pronunta, fara citarea partilor, prin 
incheiere motivata data in camera de consiliu. 

(2) Impotriva incheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public 
judiciar cel interesat poate face cerere de reexaminare, in termen de 5 zile de la data 
comunicarii incheierii.  

(3) Cererea de reexaminare se solutioneaza in camera de consiliu de un alt complet, 
instanta pronuntandu-se prin incheiere irevocabila.  

 
Art. 20 

In cazul in care persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) sau (2) 
face dovada ca, anterior inceperii procesului, a parcurs procedura de mediere a litigiului, 
beneficiaza si de restituirea sumei platite mediatorului cu titlu de onorariu. De acelasi drept 
beneficiaza si persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) sau (2), daca 
solicita medierea dupa inceperea procesului, dar inainte de prima zi de infatisare. Suma la a 
carei restituire partea are dreptul se stabileste de instanta, prin incheiere pronuntata potrivit 
art. 15.” 
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