Mica reforma in justitie

Legea 202/2010

privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor
publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010
SELECTIE PRIVIND MEDIEREA
CA METODA ALTERNATIVA DE SOLUTIONARE A CONFLICTELOR
Conform Legii 202/2010:

Art. I. — Codul de procedura civila, republicat in Monitorul Oficial nr. 45 din 24
februarie 1948, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
Conform Legii 202/2010:

Art. I., 15. Articolul 131 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
―Art. 131:
In tot cursul procesului, judecatorul va incerca impacarea partilor, dandu-le
indrumarile necesare, potrivit legii.
In acest scop, el va solicita infatisarea personala a partilor, chiar daca acestea sunt
reprezentate. Dispozitiile art. 132^1 alin. 2 sunt aplicabile.
In litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecatorul poate
invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avantajele folosirii
acestei proceduri.
Cand considera necesar, tinand seama de circumstantele cauzei, judecatorul va
recomanda partilor sa recurga la mediere, in vederea solutionarii litigiului pe cale
amiabila, in orice faza a judecatii. Medierea nu este obligatorie pentru parti.
Daca, in conditiile alin. 1 sau 2, partile se impaca, judecatorul va constata invoiala lor
in cuprinsul hotararii pe care o va da.
Dispozitiile art. 271—273 sunt aplicabile.‖
Conform Codului de procedura civila:

Art. 131.
In fata primei instante judecatorii au datoria de a incerca impacarea partilor. In acest
scop ei pot solicita infatisarea personala a partilor, chiar daca acestea sunt
reprezentate.
Daca partile se impaca, judecatorul va constata conditiile impacarii in cuprinsul
hotararii pe care o va da. Dispozitiile art. 273 sunt aplicabile.
Conform Codului de procedura civila:

Art. 132.
La prima zi de infatisare instanta va putea da reclamantului un termen pentru
intregirea sau modificarea cererii precum si pentru a propune noi dovezi. In acest
caz, instanta dispune amanarea pricinii si comunicarea cererii modificate paratului, in
vederea facerii intampinarii. Cererea nu se socoteste modificata si nu se va da
termen, ci se vor trece in incheierea de sedinta declaratiile verbale facute in instanta:
1. cand se indreapta greselile materiale din cuprinsul cererii;
2. cand reclamantul mareste sau micsoreaza catimea obiectului cererii;
3. cand cere valoarea obiectului pierdut sau pierit;

4. cand inlocuieste cererea in constatare printr-o cerere pentru realizarea dreptului
sau dimpotriva, in cazul in care cererea in constatare poate fi primita. Reclamantul va
putea cere un termen pentru a depune intampinare la cererea reconventionala si a
propune dovezile in aparare.
Conform Codului de procedura civila:

Sectiunea III - Hotararile care consfintesc invoiala partilor
Conform Codului de procedura civila:

Art. 271.
Partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a
cere sa se dea hotarare care sa consfinteasca invoiala lor. Daca partile se
infatiseaza la ziua sorocita pentru judecata, cererea pentru darea hotararii va putea fi
primita, chiar de un singur judecator, urmand ca hotararea sa fie data de instanta in
sedinta. Daca ele se infatiseaza intr-o alta zi, instanta va da hotararea in camera de
consiliu.
Conform Codului de procedura civila:

Art. 272
Invoiala va fi infatisata in scris si va alcatui dispozitivul hotararii.
Alin. 2 abrogat OUG nr. 138/2000
Conform Codului de procedura civila:

Art. 273
Hotararea care consfinteste invoiala partilor se da fara drept de apel.
Conform Legii 202/2010:

Art. I., 16. Dupa articolul 132 se introduce un nou articol, articolul 132^1, cu
urmatorul cuprins:
―Art. 132^1
Pentru judecarea procesului, instanta, tinand seama de imprejurari, fixeaza termene
scurte, chiar de la o zi la alta. Cand considera necesar, instanta va putea fixa si
termene mai indelungate. Dispozitiile art. 153 sunt aplicabile.
Judecatorii vor dispune verificarea efectuarii procedurilor de citare si comunicare
dispuse pentru fiecare termen. Cand este cazul, instanta va ordona luarea masurilor
de refacere a acestor proceduri. In afara de aceste masuri, instanta va putea dispune
ca incunostintarea partilor sa se faca si telefonic, telegrafic, prin fax, posta
electronica sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigura, dupa caz, transmiterea
textului actului supus comunicarii ori instiintarea pentru prezentarea la termen,
precum si confirmarea primirii actului, respectiv a instiintarii, daca partile au indicat
instantei datele corespunzatoare in acest scop. Daca incunostintarea s-a facut
telefonic, grefierul va intocmi un referat in care va arata modalitatea de incunostintare
si obiectul acesteia.
Judecatorii pot stabili pentru parti sau pentru reprezentantii acestora, precum si
pentru alti participanti in proces indatoriri in ceea ce priveste prezentarea dovezilor cu
inscrisuri, relatii scrise, raspunsul scris la interogatoriul comunicat potrivit art. 222,
asistarea si concursul la efectuarea in termen a expertizelor, precum si orice alte
demersuri necesare solutionarii cauzei. Dispozitiile alin. 2 se aplica in mod
corespunzator.‖

Conform Codului de procedura civila:

Art. 153.
Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termenul in
cunostinta, precum si partea care a fost prezenta la o infatisare, ea insasi sau prin
mandatar, chiar neimputernicit cu dreptul de a cunoaste termenul, nu va fi citata in tot
cursul judecarii la acea instanta, prezumandu-se ca ea cunoaste termenele
ulterioare.
Aceasta dispozitie nu se aplica:
1. in cazul redeschiderii judecatii dupa ce a fost suspendata;
2. in cazul stabilirii unui termen pentru chemarea la interogatoriu;
3. in cazul cand procesul se repune pe rol;
4. in cazul militarilor in termen si al detinutilor.
Termenul luat in cunostinta sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi
preschimbat decat pentru motive temeinice si cu citarea partilor. Citarea acestora se
face in termen scurt, in camera de consiliu. Solutionarea cererii de preschimbare a
primului termen de judecata este de competenta presedintelui instantei, a
vicepresedintelui instantei, a presedintelui de sectie ori a judecatorului care il
inlocuieste. In cursul judecarii procesului cererea de preschimbare a termenului se
solutioneaza de catre completul de judecata.
Conform Codului de procedura civila:

Art. 222
Statul si celelalte persoane juridice de drept public, precum si persoanele juridice de
drept privat, vor raspunde in scris la interogatoriul ce li se va comunica. Se
excepteaza societatile comerciale de persoane, ai caror asociati cu drept de
reprezentare vor fi citati personal la interogator.
Conform Legii 202/2010:

Art. I., 40. Dupa articolul 614 se introduce un nou articol, articolul 614^1, cu
urmatorul cuprins:
―Art. 614^1
In fata instantei de fond, aceasta va starui pentru solutionarea divortului prin
intelegerea partilor.
In cazul in care judecatorul recomanda medierea, iar partile o accepta, acestea se
vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii.
Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor. Dupa
informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea divortului prin mediere.
Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun
procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare.
Prevederile alin. 2 si 3 nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat
solutionarea divortului prin mediere anterior introducerii actiunii.‖
Conform Legii 202/2010:

Art. I., 42. La articolul 720^1, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
―Art. 720^1
In procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, inainte de
introducerea cererii de chemare in judecata, reclamantul va incerca solutionarea
litigiului fie prin mediere, fie prin conciliere directa.‖

Conform Codului de procedura civila:

Art. 720^1
In procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, inainte de
introducerea cererii de chemare in judecata, reclamantul va incerca solutionarea
litigiului prin conciliere directa cu cealalta parte.
In scopul aratat la alin. 1, reclamantul va convoca partea adversa, comunicandu-i in
scris pretentiile sale si temeiul lor legal, precum si toate actele doveditoare pe care
se sprijina acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada de
primire, prin telegrama, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigura
transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate
face si prin inmanarea inscrisurilor sub semnatura de primire.
Data convocarii pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data
primirii actelor comunicate potrivit alin. 2.
Rezultatul concilierii se va consemna intr-un inscris cu aratarea pretentiilor reciproce
referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere al fiecarei parti.
Inscrisul despre rezultatul concilierii ori, in cazul in care paratul nu a dat curs
convocarii prevazute la alin. 2, dovada ca de la data primirii acestei convocari au
trecut 30 de zile se anexeaza la cererea de chemare in judecata.
Conform Legii 202/2010:

Art. I., 47. Articolul 720^7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
―Art. 720^7
In cursul judecatii asupra fondului procesului, instanta va starui pentru solutionarea
lui, in tot sau in parte, prin intelegerea partilor.
In cazul in care judecatorul recomanda medierea, iar partile o accepta, acestea se
vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii.
Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor. Dupa
informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere.
Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun
procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare.
Prevederile alin. 2 si 3 nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat
solutionarea litigiului prin mediere anterior introducerii actiunii.
Intelegerea partilor se constata prin hotarare irevocabila si executorie.‖
Conform Codului de procedura civila:

Art. 720^7
In cursul judecatii asupra fondului procesului, instanta va starui pentru solutionarea
lui, in tot sau in parte, prin intelegerea partilor. Intelegerea se constata prin hotarare
irevocabila si executorie.
Conform Legii 202/2010:

Art. XV. La articolul 26 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea
profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din
22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (2) se introduce
un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
―(3) Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura
medierii si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului
de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.‖

Conform Legii 202/2010:

Art. XVIII. — Codul de procedura penala, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
Conform Legii 202/2010:

Art. XVIII., 1. La articolul 10 alineatul 1, litera h) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
―h) a fost retrasa plangerea prealabila ori partile s-au impacat ori a fost incheiat un
acord de mediere in conditiile legii, in cazul infractiunilor pentru care retragerea
plangerii sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala.‖
Conform Codului de procedura penala:

Art. 10 - Cazurile in care punerea in miscare sau exercitarea actiunii penale este
impiedicata.
Actiunea penala nu poate fi pusa in miscare, iar cand a fost pusa in miscare nu mai
poate fi exercitata daca:
a) fapta nu exista;
b) fapta nu este prevazuta de legea penala;
b^1) fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni;
c) fapta nu a fost savarsita de invinuit sau de inculpat;
d) faptei ii lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii;
e) exista vreuna din cauzele care inlatura caracterul penal al faptei;
f) lipseste plangerea prealabila a persoanei vatamate, autorizarea sau sesizarea
organului competent ori alta conditie prevazuta de lege, necesara pentru punerea in
miscare a actiunii penale;
g) a intervenit amnistia, prescriptia ori decesul faptuitorului sau, dupa caz, radierea
persoanei juridice atunci cand are calitatea de faptuitor;
h) a fost retrasa plangerea prealabila ori partile s-au impacat, in cazul infractiunilor
pentru care retragerea plangerii sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala;
i) s-a dispus inlocuirea raspunderii penale;
i^1) exista o cauza de nepedepsire prevazuta de lege;
j) exista autoritate de lucru judecat. Impiedicarea produce efecte chiar daca faptei
definitiv judecate i s-ar da o alta incadrare juridica.
In cazul prevazut la lit. f), actiunea penala poate fi pusa in miscare ulterior in conditii
legale.
Conform Legii 202/2010:

Art. XVIII., 2. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu
urmatorul cuprins:
―Tranzactia, medierea si recunoasterea pretentiilor civile – Art. 16^1
In cursul procesului penal, cu privire la pretentiile civile, inculpatul, partea civila si
partea responsabila civilmente pot incheia o tranzactie sau un acord de mediere,
potrivit legii.
Inculpatul, cu acordul partii responsabile civilmente, poate recunoaste, in tot sau in
parte, pretentiile partii civile.
In cazul recunoasterii pretentiilor civile, instanta obliga la despagubiri in masura
recunoasterii. Cu privire la pretentiile civile nerecunoscute, pot fi administrate probe.‖

