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Liminarii
Avem în faţă o carte care invită la meditaţie, la
reflecţii filosofice, sociologice şi juridice privind
schimbarea mentalităţilor, comportamentelor, conştiinţei
individuale. O carte care oferă o perspectivă asupra
dreptului ca relaţie cu Celălat, prin multiple intersecţii
relaţionale, ce trebuie tălmăcită prin Cuvânt. În acelaşi
timp, o lecţie transdisciplinară despre justiţia
tranzacţională, restaurativă şi deliberativă ca alternativă la
justiţia clasică (retributivă şi distributivă).
Într-o primă parte, sociologul şi filosoful Antonio
Sandu ne propune descifrarea actualelor metamorfoze
societale printr-o abordare construcţionistă a realităţii
sociale. Renegocierea acordului interpretativ de către
actorii comunicaţionali ca imperativ al consensului social
este citită în cheia postmodernistă a devenirii individuale,
a revoluţiei Omului în faţa Universului.
Suntem conduşi, cu naturaleţe şi profesionalism, pe
drumul sinuos de la conflict la comunicare marcat, printre
altele, de constituirea sferei publice ca realitate socială
născută din întîlnirea şi acceptarea alterităţii, de afirmarea
individualităţii în spaţiul public, de postularea
universalităţii naturii umane sub forma drepturilor omului.
Pornind de la ideea habermasiană a comunicării ca formă
de exprimare a puterii în societatea contemporană, autorul
consideră că acţiunea comunicativă codifică o strategie a
7
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Aurora CIUCĂ
puterii axată pe obţinerea consensului. Puterea devine soft,
seducătoare, şi mediază lingvistic şi cultural relaţiile
intersubiective.
Medierea, ca expresie a acţiunii comunicative, ca
alternativă la soluţionarea conflictelor pe cale judiciară,
face trecerea spre justiţia deliberativă. Fără a împiedica
accesul la judecător, medierea permite acestuia
confirmarea voinţei şi libertăţii părţilor în abordarea
conflictului şi aflarea aristotelicului „juste milieu” prin
evitarea rigidelor porţi ale regulilor procedurale.
Ca practică hermeneutică (după modelul imprimat
de legendarul Hermes, unificator prin cuvânt al unor
niveluri ontologice atât de diferite) şi semiotică (prin
funcţia sa de identificare a sensului) medierea, în acelaşi
timp, ridică întrebări cu privire la rolul dreptului, la nevoia
de-formalizării procedurilor, la înţelegerea, asumarea şi
soluţionarea conflictelor.
Medierea ca model comunicaţional este
fundamentată pe valorile justiţiei sociale, ale echităţii şi
carităţii. În plus, ea presupune un exerciţiu de integrare a
alterităţii, de percepere a Celuilalt ca partener. Lecţia de
empatie pe care mediatorul trebuie să o predea părţilor
presupune sesizarea situaţiei celuilalt, înţelegerea
resorturilor sale psihice, emoţionale, sociale sau
economice.
Fidel paradigmei constructiviste, Antonio Sandu
pledează pentru modelul apreciativ de mediere. Pe lângă
alte stiluri (facilitativ, evaluativ, transformativ, narativ)
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medierea apreciativă este înţeleasă ca parte a eticii
apreciative. Autorul dezvoltă teoria anchetei apreciative
(appreciative inquiry, concept propus de D. Cooperrider)
ca practică de obţinere a consensului prin mutarea
accentului de pe abordarea tradiţională a necesităţii găsirii
unei soluţii, pe valorizarea aspectelor pozitive şi
construirea, pe baza lor, a unei atitudini orientate spre
performanţă.
Un spaţiu privilegiat este acordat analizei cadrului
juridic european şi a celui românesc privind medierea.
Numeroasele nuanţe şi interpretări pe marginea legii
medierii din România, adoptată ca urmare a iniţiativelor
„pretoriene”, sunt surprinse şi comentate cu fineţe şi
echilibru, autorul argumentând temeinic avantajele acestei
proceduri
alternative,
precum
şi
necesitatea
consimţământului informat al părţilor, a respectării
principiilor şi valorilor sale practice. Autorul distinge, de
pildă, între imparţialitatea judecătorului şi cea a
mediatorului, acesta din urmă fiind orientat spre realizarea
justiţiei tranzacţionale (bazată pe voinţă, neutralitate,
confidenţialite, încredere) diferită de kantiana justiţie
transcendentă. Nu în ultimul rând, trebuie să remarc
pertinentele propuneri formulate cu privire la calitatea
pregătirii profesionale a mediatorilor şi necesitatea creării
unui cadru adecvat de formare a acestora în domeniul
comunicării.
Cea de-a doua parte a volumului, la care se alătură
Elena Unguru, oferă o perspectivă socio-juridică asupra
9
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Aurora CIUCĂ
probaţiunii ca parte a justiţiei restaurative. Pentru
identificarea filosofiei penale care a constituit fundamentul
probaţiunii şi conturarea identităţii acestei instituţii, autorii
survolează întregul peisaj doctrinar referitor la pedeapsă şi
la rolul său de-a lungul timpului, precum şi cel legat de
transformarea succesivă a discursului privind raportul
individului cu puterea. O captivantă istorie care urcă de la
lex talionis spre „tehnicile codificate ale puterii” (supliciul
şi tortura ca forme corporale), la redefinirea infracţiunii
prin prisma pericolului social, la paradigma
prisonocentrică.
Spre deosebire de justiţia retributivă, justiţia
restaurativă pentru care autorii pledează, aduce în primplan medierea în relaţia infractor-victimă, gesturile
reparatorii şi, în acelaşi timp, acţiunea de conştientizare a
făptuitorului asupra impactului şi dimensiunilor faptei
sale. În această paradigmă nu statul este titularul
monopolului pedepsei, ci actorii afectaţi prin comiterea
unei infracţiuni: victima, infractorul, comunitatea. Puternic
impregnată de filosofia drepturilor omului bazată pe
demnitatea persoanei, probaţiunea are o dimensiune
individuală, ce permite auto-managementul recuperării şi
posibilitatea executării unei pedepse neprivative de
libertate şi una colectivă, de interes pentru reabilitarea
vinovaţilor, pentru prevenirea recidivelor şi pentru
sprijinirea victimelor.
Evoluţia probaţiunii în lume şi în Europa,
probaţiunea ca serviciu public de supraveghere, recuperare
10
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Liminarii
şi reintegrare a infractorilor în noua reglementare
românească, rolul asistenţei sociale în serviciile de
probaţiune, sunt doar câteva dintre aspectele ce reţin
atenţia cititorului. Apreciind ca benefică introducerea
medierii în cazul anumitor fapte penale, autorii propun
preluarea modelului american al justiţiei tranzacţionale –
ca formă extrajudiciară care permite părţilor suspendarea
sau anularea procesului penal. De altfel, aceştia regăsesc
elemente ale acestui model în acordul de recunoaştere a
vinovăţiei introdus de Noul Cod de Procedură Penală.
Fără îndoială, volumul, Acţiune comunicativă,
justiţie deliberativă şi restaurativă, aşa cum anunţă din
titlu, se adresează unui public extrem de variat.
Fundamentele filosofice, sociologice, juridice, politice,
culturale, deschid tot atâtea domenii de interes. Virtuţile
dialogului, educaţia pentru dreptate şi pentru respectul
legii, pentru socratica cunoaştere de sine ca precondiţie a
vieţii sociale şi a solidarităţii umane, trebuie să redevină
repere ale lumii noastre.
Aurora Ciucă

11
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Aurora CIUCĂ

12
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Cuvânt înainte

Cuvânt înainte
Volumul de față a fost realizat în cadrul
programului Acțiune comunicativă și construcția socială a
eticii afirmativ-apreciative, în curs de desfășurare în
cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen din
Iași. Ideea de la care a pornit ace st proiect este aceea că,
odată cu modificările paradigmatice intervenite în
înțelegerea spațiului social, noi forme de acțiune
comunicativă vin să le completeze pe cele vechi, sau să le
reinterpreteze în maniera specifică acordului interpretativ
dominant în noua paradigmă societală. Proiectul are la
bază o opțiune construcționistă, conform căreia realitatea
socială este rezultatului unui acord interpretativ,
renegociat între actorii comunicaționali și în baza căruia
se tranzacționează consensul social.
Transmodernitatea1 coexistă în acest moment cu
postmodernitatea şi de aceea mulţi identifică cele două
paradigme, considerându-le ca fiind o singură matrice
culturală. Noi preferăm să sesizăm, ca distincţie între cele
două modele, o tendinţă „centripetă” de focalizare în
unitatea fundamentală a lumii pentru transmodernism,
respectiv o tendinţă „centrifugă”, deconstructivă, specifică
postmodernităţii. Postmodernitatea o înţelegem ca pe o
revoluţie a individului în faţa Universului, în sensul
1

Fragment preluat din Sandu Antonio, Perspective semiologice
asupra transmodernității, Editura Performantica, Iași, 2010.
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afirmării individului şi deconstrucţiei oricăror structuri, în
timp ce transmodernitatea este o revenire la unitatea de
întemeiere. Crizele societăţii postmoderne, generate de
consumism şi post-industrialism sunt – pentru un
reprezentant al paradigmei transmoderne – semne ale unei
„creşteri fractalice” pe o altă orizontală, nici superioară şi
nici inferioară calitativ, semne ale unei altfel de modulări
ale aceleiaşi experienţe fundamentale a Unului. În această
carte prezentăm o serie de studii în domeniul jusțiției
tranzacționale, restaurative și deliberative, ca forme de
alternativă postmodernă la justiția clasică, retributivă
și/sau distributivă. Abordarea propusă este una
transdisciplinară, și nu interdisciplinară. Prin abordare
transdisciplinară ne referim la viziunea lui Basarab
Nicolescu care definește teoria zonelor de transparență la
cunoaștere (Sandu, 2014c). Modelele teoretice și
strategiile epistemice care jalonează lucrarea provin din
sfera sociologiei juridice și a dreptului, dar sunt analizate
dintr-o perspectivă a teoriei acțiunii comunicative propuse
de Habermas (1987). Întrucât această teorie este prezentată
pe larg în cuprinsul lucrării, și contextualizată la modelul
justiției tranzacționale, restaurative și deliberative, nu voi
relua în cadrul acestui cuvânt înainte decât câteva idei
scurte care să introducă cititorul în universul teoretic
discutat.
Habermas
(2000)
consideră
acțiunea
comunicativă ca fiind modelul predilect de exercitare al
puterii în societatea contemporană (Sandu, 2014b). Teoria
acțiunii comunicative se înscrie pe linia teoriilor critice
14
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asupra societății. Un exemplu de practică deliberativă în
spațiul public îl constituie medierea ca alternativă la
sistemul justiției civile sau penale (Popa, 2006).
Masificarea societății de consum transformă deliberarea
într-o serie de practici seductive, îndepărtând dezbaterea
de la caracterul său rațional –discursiv.
O altă presupoziție teoretică a volumului de față o
constituie viziunea social – construcționistă. În viziunea
lui Gergen (2005), construcţionismul social este preocupat
de explicitarea proceselor prin care oamenii ajung să
descrie, să explice şi să ia act de lumea în care trăiesc şi
care-i include. Modelul construcţionist arată că realitatea
este creată în procesul de comunicare cu instrumentele
limbajului, fiecare individ influenţând şi modelând
răspunsurile celorlalţi (Campbell, Kinsella, Coldicott,
1994). Noi considerăm că această paradigmă poate fi pusă
în legătură cu teoria acţiunii comunicative formulată de
Habermas (1987). Acesta consideră acţiunea comunicativă
ca fiind modelul predilect de exercitare a puterii în
societatea contemporană (Habermas, 1987).
Ca atare, transparența la cunoaș tere a textului
nostru are ca punct de întoarcere perspectivele filosofice
menționate, pe care îndrăznim să le așezăm la temelia
practicilor alternativelor nejudiciare la rezolvarea
conflictului. Trimiterea la textul de lege și analiza juridică,
larg reprezentată în cuprinsul volumului, este calchiată pe
permanenta întoarcere la semnificațiile ultime, filosofice,
ale ideilor analizate. Cu toate acestea, nu realizăm o
15
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încercare de filosofie a medierii (Sustac, 2013), efortul
nostru în acest sens n–ar fi făcut alceva decât să duplice
excelenta lucrare pe care o salutăm. Dimpotrivă, mai
degrabă ne-am servit de textul juridic, acolo unde a fost
cazul, și de perspectiva justiției tranzacționale, restaurative
și deliberative, ca alternativă extrajudiciară la justiția
clasică, pentru a pune în evidență propriile viziuni și
modele asupra însăși ideii de acțiu ne comunicativă.
Abordarea filosofică, cu precădere cea din domeniul
filosofiei sociale, este infuzată de gândirea sociologică,
comunicatologică, semiotică și nu în ultimul rând,
pragmatică. Ceea ce am încercat însă, este o centrare în
spațiul transdisciplinar, în acel no man’s land care asigură
replierea transparadigmatică, și reconstituirea discursivă a
obiectului epistemic în funcție de particularitățile
subiectului receptor.
În cea de a doua secțiune a lucrării am analizat o
altă perspectivă, alternativă la justiția penală de această
dată, și anume justiția restaurativă și forma sa particulară,
probațiunea, pornind de la noile modificări ale acestei
instituții socio -juridice - așa cum este definită de noul cod
penal. Și aici am realizat, împreună cu colega mea Elena
Unguru, o abordare transparadigmatică cu trimiteri la
domeniul justiției penale, a dreptului procesual penal, dar
nu în ultimul rând al alternativelor la paradigma
prizonocentrică. Am abordat această temă pentru că, din
nou, este una specific postmodernă, și anume are la bază
opțiunea pentru deconstrucția pedepsei, în chiar alternativa
16
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sa restaurativă. Comunicarea este din nou cadrul
constitutiv al tuturor modelelor restaurative, iar sistemul
de drept procesual penal român se aliniază acestei
schimbări paradigmatice. Am pornit în analiza acestei
modificări de paradigmă de la viziunea lui Foucault, care
consideră pedeapsa o tehnologie a puterii. Ca atare, am
urmărit să arătăm tocmai schimbarea în tehnologia puterii
exercitată în controlul penalității. Desigur că o parte
juridică semnificativă se conturează și în acest al doilea
capitol, dar ea va fi însoțită de analiza unor presupoziții cu
caracter filosofic din spatele articolelor de lege. O altă
abordare esențială a capitolului provine din sfera asistenței
sociale, domeniu din care a emers probațiunea ca practică
profesională distinctă.

Antonio Sandu
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Cuvînt înainte. Conflict, acțiune comunicativă
și justiție deliberativă
Civilizația creștină aduce și ea o cultură a
interdicției alterității în ciuda viziunii profund umaniste a
lui Iisus Hristos ca întemeietor a creștinismului. Interdicția
alterității, justificată pe baza poruncii “Să nu ai alți
Dumnezei în afară de mine”, a permis Bisericii primelor
secole creștine să își asume rolul transformării zeilor
celorlalte popoare ale Imperiului în demoni. Practica
demonizării este cunoscută și în zilele noastre ca strategie
de respingere a alterității și justificarea exportul ui de
civilizație. La nivelul grupurilor, marginalii sunt de vină
pentru disfuncțiile apărute. Aceștia iau locul străinului din
modelul respingerii barbarului, devenind străinul de lângă
noi, și mai demn de dispreț.
Societatea postmodernă trece de la o politică a
reprimării alterității , la una de promovare a
complementarității în care străinul, cel diferit, devine
complementar nouă și nu opus (Sandu, 2014a). Acțiunea
comunicativă înlocuiește acțiunea strategică (Habermas,
1987). Consensul ia locul păcii romane și dialogul
înlocuiește confruntarea. Pe măsură ce puterea devine soft
(Nye, 2004), marginalii devin o alteritate protejată, iar
societatea devine preocupată de constituirea unei culturi a
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diferenței care să înlocuiască modelul normalizării
alterității (Sandu, 2014a).
Reprezentanții postmodernismului își propun să
deconstruiască acele valori pe care le consideră
imperialism cultural european (Le Biez, 2013). Aceste
valori sunt universalismul și progresismul, alături de ele
din modelul cultural european făcând parte democrația,
statul de drept, separarea religiei de politică, dreptatea
socială, egalitatea în drepturi și demnitatea (Sandu,
2014a). Modelul universalist și progresist al culturii
europene este un produs al iluminismului, având la bază
modelul cartezian-newtonian, de înțelegere a lumii
pornind de la fizică. Fizica vremii înțelegea spațiul și
timpul ca fiind infinite. Pentru fizica socială – așa cum
Compte definește sociologia – spațiul cultural este
universal iar valorile culturale universalizabile, timpul
având rolul de a măsura infinitul progres al societății.
Spațiul relativizat – ca rezultat al fizicii einsteiniene –
generează ideea pluralității culturale și anulează mitul
progresului. Principiul inseparabilității din fizică, între
obiectul cunoașterii și subiectul cunoscător , generează
perspectiva alterității complementare în locul celei
disjuncte (Sandu, 2014a).
Necesitatea reflecției asupra dualității dintre sfera
publică și sfera privată este argumentată de Habermas prin
analizele asupra instituționalismului modern, și asupra
societății civile seculare și apolitice (Sandu, 2013a).
Societatea civilă este văzută ca o serie reunită de elemente
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non-statale, constituite cu caracter voluntar, și care
structurează opinia publică (Habermas, 1987). Societatea
civilă se originează în dreptul natural, constituind un
element constitutiv al filosofiei sociale cu care Habermas
(1987) își propune să înlocuiască tradiționala filosofie
politică. Habermas (1987) atrage atenția asupra centrării
modelului kantian al rațiunii practice pe subiectivitate, în
detrimentul intersubiectivității. Presupoziția universalității
eului rațional la nivel moral și politic permite gândirii
social politice moderne să postuleze universalitatea naturii
umane exprimate sub forma drepturilor omului (Bondor,
2011). Teoria lui Habermas cu privire la sfera publică
apare ca un răspuns și o completare la viziunea Hannei
Arendt (1994). Teoria Hannei Arendt (2007) este utilizată
în legătură cu identificarea unui set de criterii normative
ale democrației, care apoi sunt comparate cu situația
politică a unei societăți actuale, în scopul determinării
gradului de democratizare a respectivei societăți (Bondor,
2011). George Bondor (2011) sintetizează cele mai
importante modele ale sferei publice, așa cum apar acestea
la Jürgen Habermas (1998) și Hannah Arendt (2007) :
 modelul reprezentativ liberal vizează necesitatea
unei elite politice instruite și capabile de decizii raționale,
sfera publică propriu zisă constituind o piață a ideilor;
 modelul liberal-participativ centrat pe maximizarea
participării politice și civice, precum și pe rolul
mobilizator al simbolurilor, al sloganurilor emoţionale şi
al intervenţiilor polemice,
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 modelul discursiv (sau deliberativ), teoretizat de
Jürgen Habermas, este văzut ca domeniu de intersecție a
opiniilor publice şi private, bazate pe evidenţe culturale și
care domină viața socială prin intermediul puterii politice
și a influenței,
 modelul constructivist, centrat pe inseparabilitatea
dintre discurs și putere, pe recunoașterea rolului alterității
sociale reprezentată de minorități, și prin acceptarea
pluralității de status a actorilor sociali (Bondor, 2011).
Modelul rațiunii publice arendtiene este de factură
fenomenologică (Sandu, 2013a). Domeniul public, și
realitatea socială în sine, este tratată în manieră
fenomenologică ca apariție. Particularitatea gândirii lui
Arendt (Bondor, 2011) este afirmația că sentimentul și
certitudinea realității provine din relația cu ceilalți, fiind
astfel determinat de domeniul public.
Habermas (1998) prezintă istoria constituirii și
cristalizării în etape succesive a sferei publice, și în paralel
realizează o analiză a evoluției burgheziei ca și clasă
socială, și a capitalismului ca sistem social, postulându -le
ca origine a constituirii sferei publice ca realitate socială
(Cuceu, 2012). Sfera publică ca realitate socială este un
produs al modernității care liberalizează și democratizează
accesul la Agora. Caracteristica modernității este
extinderea publicurilor participante la deliberare civilă și
politică. Raționalitatea și deliberarea constituie esența
sferei publice moderne. Extinderea drepturilor civile
asupra unor categorii tradițional excluse de la exercitarea
24
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Conflict, acţiune comunicativă şi justiţie deliberativă
drepturilor și îndatoririlor cetățenești, generează o
redimensionare a practicilor deliberative și a zonelor de
exercitare a puterii. Extinderea publicurilor semnificative
duce la o schimbare semnificativă a receptivității, și a
receptării discursurilor estetice, științifice, politice
(Habermas, 1998). Sfera publică se dezvoltă în interiorul
sferei private, desprinzându-se treptat de aceasta prin
instituirea comunicării și mediatizarea în creștere a
fenomenelor și faptelor private. Modificarea publicurilor
accentuează diferențele, creând diferitele voci active în
spațiul public. Astfel ia naștere comunicarea publică ca
instanță de construcție a opiniei publice. Geneza sferei
publice este, așadar, constituirea publicurilor private, mai
exact formate din persoane private și reunirea lor
(Habermas, 1998) în grupuri cu interese publice, în special
de factură literară, filosofică și culturală. Afirmarea
individualității, specifică modernității, impune constituirea
unor instanțe de de-privatizare a comunicării și de
inducere a atitudinii critice - informate și de facilitare a
exprimării individualității în spațiul public. Apariția sferei
publice constituie un instrument de legitimare politică a
democrației liberale, și a statului de drept. Sfera publică
reprezintă un spațiu al discursivității care structurează
voința unui public constituit din cetățeni (Habermas,
1998). Modernitatea este cea care configurează distincția
public-privat, în spațiul juridic, civil și politic. Sfera
publică cuprinde trei componente: societatea civilă, clasa
politică și statul (Cuceu, 2012).
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Instituționa lizarea sferei publice autentice este
corelată cu apariția opiniei publice independente, vigilente
și consensualiste, aflată într-un permanent schimb de
informații asupra problemelor de interes comun (Cuceu,
2012). Sfera publică în accepțiunea de societate civilă se
află la interferența dintre sfera privată și domeniul de
acțiune a statului. Constituirea sferei publice este dată de
necesitatea unei instanțe de mediere extrapolitică și
extrastatală a intereselor private (Habermas, 1998). Sfera
publică s-a constituit (Habermas, 1998) prin utilizarea în
mod public a rațiunii de către persoanele private, în scopul
eliminării opresiunii și tiraniei (Salánki, 2003).
Instituționalizarea sferei publice se realizează prin
extinderea conținuturilor agendei publice, de la teme
culturale la teme economice, sociale și politice (Habermas,
1998).
Pentru Habermas (1998), modelul de funcționare a
sferei publice provine din cel al cafenelelor literare din
primele perioade moderne. Funcționalitatea sferei publice
este asigurată de o serie de principii constitutive ale
acesteia: egalitatea participanților la dezbaterea din
spațiul public, indiferent de statutul social, material și
cultural (disregard the status) al acestora, interesul public,
caracterul inclusiv și apropierea lor de societatea civilă
(Habermas, 1998). Sfera publică se distanțează atât de cea
privată, cât și de cea politică, reprezentată de stat, sistem
de guvernământ și clasă politică (Sandu, 2013a). Sfera
publică se îmbogățește în conținuturi culturale, iar
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discursul public devine senzitiv la temele sociale, politice,
și constituind caracterul neexclusiv al sferei publice
(Cuceu, 2012). Sfera publică reprezintă principalul spațiu
de negociere (Gergen, 2005) a normativității sociale
(Salánki, 2003), mai exact a interpretării pe care grupul ca
instanță socializantă o alocă normelor, valorilor și
conceptelor implicate în coexistența socială a comunității
(Sandu, 2012a).
Sfera publică definea inițial spațiul de socializare,
reprezentat la modul propriu de cafenele, locuri de
întâlnire și dezbateri publice, unde membrii societății
discută liber, și în mod critic, problemele identificate în
societate și în comunitate. Dezbaterile constituiau astfel de
exerciții de utilizare a rațiunii și discursivității orientate
asupra înțelegerii fenomenelor sociale, identificării uno r
practici sociale și politice eficiente, și atingerea
consensului în vederea dezirabilității acestora. Se
constituie astfel un teatru, constituit din dezbateri, asupra
politicului, dar și a politicilor diverse, având deopotrivă
funcție de spectacol –talk show- cât și de generare a
consensului public. Societatea spectacolului, cum mai este
denumită societatea postmodernă. își găsește în sfera
publică un cadru de funcționare a practicilor discursive de
obține re a consensului.
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Medierea. De la acțiunea comunicativă la justiția
deliberativă
Masificarea societății de consum transformă
deliberarea într-o serie de practici seductive, îndepărtând
dezbaterea de la caracterul său rațional – discursiv.
Un exemplu2 de practică deliberativă în spațiul
public îl constituie medierea ca alternativă la sistemul
justiției civile sau penale (Popa, 2006). Spațiul public
devine un spațiu al consumului public, informația și
comunicarea în sine (Habermas, 1998) devenind un produs
al societății de masă. Societatea de masă se caracterizează
prin anonimitate, asociativitate uniformă (Salánki, 2003),
și consum depersonalizat (Habermas, 1998). Dezbaterea
cu privire la sfera publică se extinde, manifestând interes
pentru probleme precum: opresiunea, inegalitățile sociale
și de gen, biopolitica, etc. Gerard Hauser (1999) critică
ideea originii de clasă a sferei publice, sugerând originea
2
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acesteia în cadrul dialogului tematic, mai degrabă decât în
cadrul proceselor de construcție identitară (Sandu, 2014b).
Una dintre cele mai importante contribuții ale lui
Habermas (2000) la dezvoltarea științelor comunicării, a
eticii, a filosofiei sociale și științelor politice, o constituie
teoria acțiunii comunicative. Habermas (2000) consideră
acțiunea comunicativă ca fiind modelul predilect de
exercitare al puterii în societatea contemporană (Sandu,
2014b). Teoria acțiunii comunicative se înscrie pe linia
teoriilor critice asupra societății. Criticismul habermasian
reunește doi poli teoretici distincți: teoriile de nivel micro
asupra raționalității sociale bazate pe structuri
comunicative și pe acte de limbaj, și la nivel macro,
teoriile integrării societății moderne prin intermediul unor
mecanisme sociale de piață (Sandu, 2014b). Teoria
habermasiană este articulată pe două niveluri, cel al
analizei raționalității comunicative și cel al modernizării
societății
(Bohman,
Rehg,
2011).
Acțiunea
comunicațională are ca scop înțelegerea reciprocă a
membrilor comunității interpretative, înlocuind acțiunea
strategică, care era îndreptată în sensul obținerii puterii ca
influență, și acțiunea instrumentală, ce viza puterea sub
aspectul material (Maxim, 2010). În opinia noastră,
acțiunea comunicativă, îndreptată spre obținerea
consensului (Sandu, 2012a), codifică o strategie a puterii
particulară postmodernității și anume consensul (Sandu,
2014b). Strategiile puterii devin subtile, seductive,
înlocuind puterea propriu zisă cu puterea blândă - puterea
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soft (Dârdală, 2013; Nye, 1990; Nye, 2011). Jürgen
Habermas (1998) consideră relațiile intersubiective ca
fiind mediate lingvistic și cultural, nu raţionalinstrumental. Exercitarea unei forțe lipsite de coerciție
poate fi un rezultat al acțiunii comunicative. Acordul
semiotic asigură o unitate interpretativă a lumii (Sandu,
2013a). Decizia politică este produsă prin consens,
revenindu-se la o politică participativă și la un model de
democrație deliberativă. Teoria acțiunii comunicative se
bazează pe analiza raționalității epistemice, practice și
intersubiective, cuprinse în interiorul structurilor
discursive (Bohman, Rehg, 2011). Competența
comunicativă este statuată prin apartenența interlocutorilor
la societate (Vidam, 2010) sau mai exact la comunitatea
interpretativă în care se construiește sensul comunicării
(Sandu, 2012a). Paul Dobrescu (2010) arată că înțelegerea
într-un proces comunicativ presupune o negociere
prealabilă a definițiilor situațiilor cu care partenerii de
dialog operează. Nici un participant nu are, în mod
apriori, monopolul interpretării, consensul comunicațional
fiind liber consimțit de toți participanții. Criteriile de
validitate (validity claims) trebuie să fie clar definite și
agreate de toți partenerii implicați în comunicare. Cu toate
că în cadrul dialogului specific procesului de mediere sunt
implicate mai multe accepțiuni ale adevărului, printre care
teoria adevărului - corespondență, teoria adevărului sinceritate, înțeleasă ca o adecvare între aserțiuni și intenții
(Dobrescu, 2010), modelul acțiunii comunicative are ca
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presupoziție o teorie consensuală a adevărului (Habermas,
2000). Teodor Vidam (2010) arată că în teoria acţiunii
comunicative – a cărei expresie predilectă o considerăm
practica medierii - relația interlocutivă este întemeiată și
nu întemeietoare. Validitatea derivă din conformitatea
socială, tocmai de aceea adevărul nu reprezintă o
reflectare a realității, cât un acord interpretativ asupra
acesteia. Raționalitatea formală, orientată teleologic, este
substituită prin activitatea orientată axiologic și va reflecta
conștient - sau nu - interesele emitentului. Acțiunea
comunicațională are la bază strategiile discursive de
obținere ale acordului interpretativ. Raționalitatea, în
viziunea habermasiană este evidențiată în modalitățile prin
care subiectul achiziționează și utilizează cunoștințele în
procesul comunicațional. Cunoașterea pragmatică este
însoțită de o atitudine performativă. În construcția
strategiilor de mediere se urmărește identificarea unor
structuri invariante ale comunicării, denumite pragmatici
formale (Bohman, Rehg, 2011). Atitudinea performativă a
mediatorului vizează adoptarea de către vorbitor a unor
strategii de facilitare și îmbogăţire a înțelegerii sale de
către receptor (Ignat, Șustac, Danileț, 2010) . Atitudinea
favorabilă receptării reprezintă acțiunea com unicativă.
Scopurile urmărite de vorbitori în cadrul acțiunii
comunicative sunt întotdeauna raționale și justificate –
meritate. Succesul acțiunii comunicative este acordul liber
al actorilor (Bohman, Rehg, 2011), consensul, ca formă de
coordonare a actorilor comunicaționali, sociali sau politici.
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Pragmatica habersiană a comunicării este în același timp o
teorie etică a acesteia.
Medierea este o acțiune comunicativă de tip
particular care generează socializare profesională și
aderență normativă (Sîrbu, Gheorghiu, Croitoru-Anghel,
2013). În această lucrare ne vor interesa strategiile
comunicaționale, precum și modalitatea de obținere a
consensului interpretativ în desfășurarea procesului de
mediere. Analiza strategiilor comunicaționale identificate
sub forma principiilor medierii ne va permite să realizăm
un model al construcției unei noi paradigme
comunicaționale, care pune obținerea acordului mutual în
procesul de comunicare mediată de un terț – mediatorul, a
cărui funcție este aceea de reconfigurare a hărților
interpretative cu privire la obiectul conflictului. Acest
proces ne apare sub forma unui parteneriat bazat pe
simetrizarea relațiilor comunicaționale. O relație eficientă
între părțile aflate în mediere, precum și între acestea și
mediator, este bazată pe oferirea încrederii și a feedbackului (Roșu, 2010). Scopul practicii medierii îl constituie
maximizarea eficienței comunicaționale, fapt ce duce la
rezolvarea conflictului fără apelul la forța constrângătoare
a justiției (Gagu, Bădulescu, 2014).
Valorile constitutive ale medierii ca acțiune
comunicativă sunt legate de justiție socială, echitate,
caritate - și nu în ultimul rând acceptarea alterității și
înțelegerea specific postmodernă a celuilalt ca fiindu-ți
complementar și partener. Echitatea, din perspectivă
33
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Antonio SANDU
postmodernă, nu mai este înfăptuită de justiție, ci de înşiși
partenerii de conflict. Conflictul este considerat o
experiență de învățare, care nu necesită tranșat ci rezolvat
prin recadrarea poziției fiecăruia, prin aspecte particulare
ale abordării victorie-victorie. În timp ce acțiunea socială
vizează eficiență socială, adică schimbare socială, acțiunea
comunicativă vizează obținerea consensului interpretativ.
În opinia noastră, medierea este o acțiune comunicativă
(Habermas, 1987; Vlăduţescu, 2013; Vlăduţescu, 2014)
deoarece vizează practicile reflective asupra propriilor
strategii de acțiune ale persoanelor angrenate în conflict, și
care și-au dat acordul să participe la mediere. În general,
acțiunea comunicativă are eficiență socială - generează
schimbare socială - doar generând practici interpretative
noi. Acțiunea socială cre ează o reîncadrare a paradigmei
conceptuale în care subiecții operează. Acțiunea socială
operează în cadrul aceleiași paradigme, transformând
realitatea socială în favoarea subiectului. Ambele tipuri de
acțiune pot fi utilizate în practica medierii. Din punctul
nostru de vedere, acțiunea socială se păstrează în cadrul
paradigmei deficienței în sensul că se identifică o
problemă și se urmăresc soluții posibile de rezolvar e a
acesteia. Trecerea la o paradigmă alternativă cum este cea
apreciativă vizează însăși schimbarea acordului
interpretativ asupra realității și nu poate fi decât o acțiune
comunicativă. Noi considerăm că instrumentul predilect al
medierii este acțiunea comunicativă, tocmai pentru că
rolul mediatorului, printre altele, este conectat cu
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inventivitatea socială. Prin inventivitate socială în țelegem
capacitatea de schimbare paradigmatică prin modificarea
convenției interpretative. Prin inovativitate socială
înțelegem capacitatea de schimbare socială în interiorul
aceleiași paradigme interpretative. Modelul inventivității
versus inovativității sociale l-am adaptat pornind de la
viziunea lui Kirton (2003) asupra creativității în inventică.
Nu negăm faptul că în toate practicile sociale funcționează
atât acțiunea socială, cât și cea comunicativă în funcție de
stilurile particulare ale mediatorului care pot îmbrăca
prioritar forma acțiunii sociale sau acțiunii comunicative.
Acțiunea planificată este integrabilă în acțiunea strategică
așa cum aceasta este definită de Habermas (2000).
Rezultatul acțiunii strategice este eficiența – în principal în
plan economic. Considerăm că eficiența strategică este
importantă pentru succesul acțiunii sociale a asistentului
social, tocmai pentru că în paradigma deficienței clientul
suferă de o vulnerabilitate cognitivă (Cojocaru, 2005) sau
o vulnerabilitate teleologică. Acțiunea strategică a
mediatorului generată în cadrul funcției planificării este
coordonată în procesul medierii ca formă a practicii
filosofice (Codoban, 2011) luând forma unei reflecții
asupra practicii – în perspectiva mediatorului – și asupra
propriei poziții în conflict pentru părțile aflate în procesul
de mediere. Această reflecție asupra practicii transformă
medierea într-o metapractică – o practică autoreflexivă de
identificare a propriilor acorduri paradigmatice. Această
practică în sine, când ia forma supervizării de etică în
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procesul de mediere, are natura acțiunii comunicative.
Opinia reflectată și reconstruită în practica medierii este ea
însăși un alt exemplu de acțiune comunicativă. De
asemenea, au fost puse în evidență practici de transfer a
responsabilității dinspre participanții la procesul de
mediere și mediator. Abordarea paternalistă a medierii
reflectă un model inegal al relației mediator - participanți
la mediere. Această relație se transformă într-una de
putere prin intermediul influenței. Conform lui Habermas
(2000) acțiunea socială vehiculează un proces de
exercitare al puterii de tip soft power. Acțiunea
comunicativă, pe de altă parte, având ca scop obținerea
consensului,
vizează
simetrizarea
puterii
prin
transformarea actorilor comunicativi în parteneri, în
procesul de co-construcție a sensurilor (Sandu, 2014b).
Ideea de referențial social a fost prezentată de Dumitru
Borțun (2014) care arăta că subiectul acțiunii sociale este
tributar referențialului social din care privește acțiunea,
așa cum un individ aflat într-un tren are un alt referențial
inerțial decât un individ aflat lângă vehiculul în mișcare,
tot astfel un individ aflat într-un mediu social își însușește
referențialul social propriu acelui mediu. Acțiunea
comunicativă exercitată într-un proces de supervizare are
tocmai rolul de schimbare a referențialului comunicativ ,
chiar în contextul în care referențialul social rămâne
nemodificat. Ca exemplu, medierea prin strategia
compromisului constituie un referențial pentru practica
medierii centrate pe problemă (paradigma deficienței).
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Schimbarea referențialului comunicativ prin centrarea pe
abordarea victorie - victorie (Stoica-Constantin, 2004) —
constituie un alt referențial comunicativ – o altă
metapovestire despre conflict și despre persoanele
implicate în acesta – transformând rezolvarea conflictului
într-o poveste de succes (Sandu, 2014b). De aceea
considerăm că deși practicile apreciative au fost create în
sfera dezvoltării organizaționa le și a resurselor umane ,
fiind preluate în România de Ștefan Cojocaru (2005) în
sfera asistenței sociale, pot fi puse la baza practicii
medierii pe baza abordării victorie – victorie (Cornelius,
Faire, Cornelius, 2006) (apreciativă). În acest context
menționăm că aspectul de acțiune comunicativă cu impact
în transformarea socială suferă un clivaj teoretic dinspre
sfera sociologiei și asistenței sociale, că tre cea a științelor
comunicării, ca un cadru metateoretic. Din științele sociale
este preluat ca alternativă la justiția tradițională, atât în
sfera civilă cât și în cea penală (Sandu, 2014b).

Conflictul. Clarificări conceptuale
Conflictul reprezintă o neînţelegere, un dezacord, o
ceartă, definiţia putând fi extinsă şi la o contradicţie între
idei, interese sau sentimente (Fairfield, 1977). Într-un
conflict pot exista puncte de vedere diferite între opinii,
interese, scopuri, credinţe, convingeri, experienţe,
sentimente şi valori (Frunjină, Teșileanu, 2002). Conflictul
evocă imagini ale unor stări generate de lucruri nedorite.
La baza apariţiei unui conflict stă îndeosebi o comunicare
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negativă, realizată între două sau mai multe persoane,
aceasta conţinând obiecţii, reproşuri, critici (Frunjină,
Teșileanu, 2002). Mihaela Vlăsceanu (1993) spune că un
conflict este “o formă de opoziţie centrată pe adversar” şi
care se bazează pe “incompatibilitatea scopurilor,
intenţiilor şi valorilor părţilor componente” (Frunjină,
Teșileanu, 2002). Teri Kwal Gamble și Michael Gamble
(1993) definesc conflictul ca o variabilă pozitivă, în sensul
în care, "dincolo de toate perspectivele, conflictul este o
consecinţă naturală a diversităţii".
Rezolvarea conflictelor depinde în mare măsură de
conştientizarea lor (Cornelius, Faire, 1996). Freud credea
într-un conflict fundamental, universal şi care nu putea fi
rezolvat, conflict existent între impulsiile noastre
instinctuale şi mediul prohibitiv: familia şi societatea; tot
ceea ce se poate face, susţine autorul, este să se ajungă la
un mai bun compromis sau la un mai bun control (Horney,
1998).
Conflictul poate fi pozitiv sau negativ, constructiv
sau distructiv, şi aceasta în funcţie de ce aleg părţile
implicate în conflict să facă din el. Foarte rar se poate
vorbi de un conflict static, pentru că el se poate schimba
oricând: se poate transforma cearta în distracţie, însă
această transformare este o artă care necesită o pregătire
specială. Certurile şi diferenţele individuale fac parte din
viaţă şi aceasta poate fi îmbunătăţită dacă se poate anticipa
un conflict şi dacă se poate trata în faza incipientă
constructiv.
38
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Conflict, acţiune comunicativă şi justiţie deliberativă
Literatura de specialitate propune mai multe
taxonomii ale conflictului care variază în funcție de
criteriile de clasificare avute în vedere. Moore (apud
Stoica-Constantin, Neculau, 1998) identifică două tipuri
fundamentale de conflicte: cele autentice și cele inutile.
Conflictele care au la bază disfuncții de comunicare, de
relaționare, diferențele de percepție asupra uno r situații,
conflictele bazate pe diferențe axiologice și noncongruențe
informaționale sunt considerate conflicte inutile.
Conflictele inutile dispar prin optimizarea proceselor și
adecvarea strategiilor comunicaționale. Conflictele așa zis
autentice sunt cele care au la bază conflictele de interes,
diferențe structurale ireconciliabile. (Marușca, 2010) între
părți. Acestea necesită o abordare comunicatologică
adecvată, destinată acordului interpretativ și obținerii
consensului. Acestea au la bază o acțiune comunicativă.
Din perspectivă psihologică, o clasificare a conflictelor
propusă de Schrumpf, Crawford şi Usadel se bazează pe
patru nevoi: nevoia de apartenenţă, nevoia de putere,
nevoia de libertate și nevoia de umor (apud StoicaConstantin, Neculau, 1998). Evident că și alte nevoi se pot
afla la originea unor conflicte și, în opinia noastră, cu cât
nevoile se află mai spre baza piramidei lui Maslow, cu atât
conflictele vor fi mai violente și pozițiile ireconciliabile.
În funcție de sursele conflictului, Wall (1985)
identifică, pornind de la teoriile organizaționale: conflicte
originate în relațiile de interdependenţă, în diferenţa de
scopuri, şi în diferenţa de percepţie. Pornind de la aceleași
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perspective teoretice, Tichy (1983) identifică la rândul
său: conflictul tehnic – care vizează dezacordul în ceea ce
privește gestionarea resurselor, conflictul politic – axat pe
teoriile retributive și gestionarea (echitabilă) a distribuției,
inclusiv al avantajelor și penalităților, şi conflictul cultural
– constituit la nivelul axiologic și al proiecției propriului
univers valoric asupra alterității.
După modul de poziționare a l părților în conflict ,
Ana Stoica Constantin, pornind de la Morton Deutsch
(1977), formulează o tipologie în şase categorii de
conflicte:
 veridic: conflictul are un caracter obiectiv și șanse
reduse de rezolvare rapidă. Conflictul, așa zis obiectiv ,
poate fi considerat un conflict structural, care are la bază
interese divergente, profund justificate, din perspectiva
părților implicate. Din perspectiva teoriilor acțiunii
comunicative a lui Habermas (1987), noi considerăm că
acest tip de conflict necesită o acțiune strategică, care să
permită simetrizarea pozițiilor comunicaționale ale
subiecților.
 contingent: are un caracter circumstanțial, și este
dependent mediului extern în care se desfășoară conflictul.
Modificarea mediului conflictogen va genera rezolvarea
conflictului. Ca tip de acțiune comunicativă considerăm că
este potrivită acțiunea strategică, combinată cu cea socială.
 deplasat: este conflictul a cărui exprimare externă
diferă conflictului central, care este mai profund, dar
nerecunoscut de părți. Rezolvarea acestui conflict se
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realizează prin identificarea conflictului principal care de
obicei este cronic, dar latent. Acțiunea specifică este
acțiunea comunicativă care vizează consensul asupra
conflictului real și dimensiunilor acestuia.
 greşit atribuit: părțile în conflict nu reușesc să
identifice adevărata amploare a acestuia și adevăratele
părți în conflict. Este un tip de confl ict delegat, ce are la
bază o strategie de participare indirectă. Rezolvarea
conflictului trebuie să se bazeze pe strategii de
normalizare și simetrizare a relațiilor de putere și includere
a tuturor părților interesate în procesul de mediere.
 latent: conflictul este potenţial, nu are o
manifestare evidentă la nivelul strategiilor comunicative
sau ale acțiunii sociale a părților. Deși în principiu
rezolvarea conflictelor în faza latentă ar fi de dorit,
întrucât ar diminua consecințele conflictelor manifeste,
există puține șanse ca părțile să recurgă la mediere, sau la
orice altă formă alternativă de rezolvare a conflictelor în
această fază. Rezolvarea acestui conflict ar trebui să
implice strategii bazate pe acțiune comunicativă, dar
dublate de acțiune stra tegică și de acțiune socială.
 fals: conflictul se bazează pe neînţelegere și
percepţie defectuoasă a situației în care se află părțile.
Acest gen de conflict implică o formă de acțiune
comunicativă care să genereze un acord interpretativ
asupra situației.
Din perspectiva noastră, această clasificare, deși ne
servește pentru a face legătura dintre teoriile acțiunii
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comunicative și practica medierii și în general strategiile
de rezolvare a conflictului, nu este suficient de
consecventă în ceea ce privește criteriile de clasificare,
interferând criteriul părților în conflict, cu cel al
profunzimii conflictului și cu cel al naturii conflictului.
Din perspectiva poziției părților, conflictele pot fi
de ordin intern şi extern, cele două fiind interdependente.
Ana Stoica-Constantin (2004) arată că ”o persoană
tulburată de un conflict intern generează invariabil unul
sau mai multe conflicte externe, fie prin exteriorizarea
emoţională a trăirilor sale, fie prin acte care trădează
alterarea funcţiei cognitive (persoana distorsionează
semnificaţia unor situaţii obiective), acte pe care cei din
jur le percep, în mod firesc, drept neadecvate relaţiei pe
care o au, sau o percep ca persoana aflată în conflict
intern. Sensul invers al influenţei este tot atât de evident:
nu este vorba doar de ecoul, rezonanţa sau răspunsul
intern al unei confruntări interpersonale, ci îndeosebi de
faptul că factorul extern reprezintă îndeobşte sursa
conflictului interior” (Stoica-Constantin, 2004).
După criteriul arie socială / parteneri, autoarea
ționată
identifică: conflicte intra şi inter -personale,
men
grupale, comunitare, internaţionale (Stoica-Constantin,
2004).
În funcție de natura relațiilor dintre părțile
implicate, Ana Stoica Constantin și Adrian Neculau
evidențiază o serie de conflicte particulare: conflicte între
prieteni, între persoane având aceeași reședință, fără a fi
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implicați în relații personale, între persoane aflate în relații
romantice și/sau de cuplu și maritale (inclusiv
concubinaje), conflicte privind modelele maritale și
stilurile parentale, conflicte financiare și cu privire la
administrarea patrimoniului, violența domestică, conflicte
privind exercitarea autorității, conflicte privind construcția
identității personale și de grup și privind apartenența,
conflicte privind proprietatea sau posesiunea (StoicaConstantin, Neculau, 1998).
După gradul de vizibilitate sau criteriul
aparenţei/vizibilităţii, Morton Deutsch (1977) discerne
între conflictele manifeste și cele latente. De foarte multe
ori un conflict manifest are o cauză latentă, de care deseori
persoanele implicate în conflict nu sunt conștiente, sau pe
care părțile le ignoră în mod voluntar. În această situație ,
rezolvarea conflictului aparent este pe cât de dificilă, pe
atât de inutilă (Stoica-Constantin, Neculau, 1998).
O altă categorizare a conflictului este realizată de
Ana Stoica Constantin (2004) pornind de la Helena
Cornelius și Shoshana Faire (1996):
 Disconfortul: considerat cea mai ușoară formă a
conflictului, fiind însoțit de un sentiment neclar și sporad ic
față de situație și față de celelalte părți aflate în conflict.
Este mai degrabă constatarea că ceva nu este în ordine,
decât o diferență vizibilă și certă de poziții între părțile
implicate. De foarte multe ori disconfortul nu este
comunicat verbal, putând apărea remarci de tipul “N-ai
scos încă nici o vorbă” (Stoica-Constantin, Neculau,
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1998), starea de disconfort putându-se acumula în timp și
degenera în alte forme ale conflictului, sau în lipsă de
încredere.
 Incidentul: apare ca un conflict neprevăzut care nu
are un caracter devastator pentru părți, din punctul de
vedere al reacțiilor emoționale implicate, respectiv al
destructurării strategiilor comunicative ale părților.
 Neînţelegerea: apare ca o discrepanţă între sensul
transmis şi cel receptat (Cornelius, Faire, Cornelius,
2006). Inadecvarea strategiilor comunicative face să apară
neînțelegerea, și de obicei, toți partenerii acțiunii
comunicative își aruncă unul celuilalt responsabilitatea
eșecului comunicării. În opinia noastră , majoritatea
conflictelor uzuale, care nu au cauze latente de lungă
durată sunt în general neînțelegeri, sau cel puțin inadecvări
în strategiile de obținere a aderenței interlocutorilor și
obținerii consensului. În opinia autoarelor citate
(Cornelius, Faire, Cornelius, 2006) neînțelegerea poate
apărea ca urmare a unei erori de atribuire a sensului unui
cuvânt cheie, și implicit a elementelor de construcție
socială ale acestuia, decontextualizarea semantică,
schimbarea accentului comunicativ pe alte cuvinte cheie,
neînțelegerea intenției mesajului, contextului acestuia și a
ideii generale, “citirea printre rânduri” a unei semnificaţii
pe care emiţătorul nu a avut-o în vedere, și respectiv
înlocuirea arbitrară a unei lacune a mesajului (Cornelius,
Faire, Cornelius, 2006).
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 Tensiunea: reprezintă o stare de disconfort cu grad
crescut de intensitate, însoțit de o schimbare negativă a
atitudinii, de neîncredere generalizată și de radicalizare a
sentimentelor de dezaprobare. Are loc o alterare a
percepției reciproce și o distorsionare a strategiilor
comunicative, care în loc să urmărească consensul,
urmăresc
întărirea
convingerilor
care
justifică
neîncrederea.
Un conflict ajunge în etapa de criză atunci când ia
forma unor manifestări agresive, însoțite de violență
simbolică sau chiar violență fizică, și comportamentul
poate scăpa de sub controlul raţional (Stoica-Constantin,
Neculau, 1998).
O abordare interesantă a conflictului din
perspectiva rezultatului o oferă Ana Stoica Constantin
(2004) adaptând perspectiva propusă de Morton Deutsch
(1977).
 Perspectiva victorie – înfrângere, câștig - pierdere
sau conflictul de sumă zero, numai una dintre părți poate
câștiga totul, cealaltă pierzând totul. Din perspectivă
juridică este echivalentul admiterii integrale a pretențiilor
uneia dintre părți, și respingerea completă a pretențiilor
celeilalte. Perspectiva necesită o abordare în contrarietate,
fiind rezolvabilă prin arbitraj, mai degrabă decât prin
mediere. Mediatorul ar trebui să realizeze o repoziționare
a părților astfel încât să le facă să identifice soluții
alternative care să scoată conflictul din perspectiva
victorie – înfrângere.
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 Conflictul de cooperare totală este acel conflict în
care toate părțile pot câştiga, sau pot pierde deopotrivă. O
formă particulară de conflict de cooperare este cel cu
motive mixte în care fie toate părțile pot câștiga, fie pot
pierde, fie una din părți poate câștiga, iar cealaltă poate
pierde (Stoica-Constantin, Neculau, 1998). Este genul de
conflict care se pretează cel mai bine pentru mediere, rolul
mediatorului fiind de a sublinia contextul de succes care
rezultă din perspectivele părților. Conform clasificării
propuse de Roxane Lulofs şi Dudley Cahn în lucrarea
“Conflict. From Theory to Action” (apud. Tripon, 2011),
avem următoarele tipuri de conflicte interpersonale:
TIP DE
CONFLICT:

SCURTĂ
DEFINIŢIE:

1. Conflicte nonreale/ ireale

conflicte care sunt
percepute de un
individ dar care nu
există în realitate
conflicte care există
dar sunt percepute
greşit de cei
implicaţi
conflicte în care nu
este implicată nici o
problemă

2. Conflicte
inconsistente
(ne-substanţiale)

3. Simple
dezacorduri

conflicte ce apar
legat de/referitor la
probleme ce nu

MANIFESTAT
PRIN:
conflicte false

conflicte deviate

certuri (fără miză)
violenţă verbală
violenţă fizică
competiţie
(concurenţă)
dispute, discuţii
aprinse
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4. Conflicte reale
şi consistente

sunt centrale,
importante pentru
relaţie
conflicte care apar
între persoane
aflate în relaţie de
interdependenţă, ce
se focalizează
asupra unei
probleme care are
potenţialul de a
afecta relaţia dacă
nu este tratată,
abordată
corespunzător

probleme centrale
pentru o relaţie:
resurse, linia de
demarcare a zonei
personale, valori,
convingeri, reguli
stabilite de
comun acord

Din perspectiva naturii conflictelor ce pot beneficia
de mediere ca alternativă extrajudiciară de rezolvare,
acestea pot fi:
 conflicte civile: revendicări, succesiuni, pretenţii
etc.;
 conflicte a căror reglementare aparține dreptului
familiei, divorţuri, custodii minori, partaje bunuri comune,
pensii întreţinere, etc (Cap. VI, Secţ. 1 din Legea
192/2006);
 conflicte din domeniul comercial, inclusiv dispute
referitoare la protecția consumatorului;
 conflictele de muncă, inclusiv cele care implică
respectarea dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
 conflicte penale pentru acele fapte care implică
obligativitatea plângerii penale prealabile (Cap. VI, Secţ. 2
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din Legea 192/2006) și pentru care împăcarea părților
stinge răspunderea penală.
În funcție de stadiul conflictului avem conflictul
care nu a ajuns în instanţa de judecată și cel care a fost
dedus judecăţii în instanţa de judecată (Cap. V, Secţ. 5 şi
Cap. VI, Secţ. 2 din Legea 192/2006).
În funcție de reprezentarea părților aflate în
conflict putem avea litigii în care părțile sunt reprezen tate
de avocați, în care doar una dintre părți este reprezentată
de avocat, și în care niciuna dintre părți nu este
reprezentată de avocați.
În funcție de numărul de mediatori, avem medierea
simplă, în care un singur mediator facilitează întreg
procesul de mediere și co -mediere, în care procesul este
realizat de doi sau mai mulți mediatori .
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Medierea ca alternativă la justiția civilă
Medierea reprezintă o schimbare fundamentală de
mentalitate care poate fi considerată un progres major al
civilizației prin faptul că permite părților să adopte din
nou, în mod liber, propriile decizii în ceea ce privește
problema în litigiu, chiar și atunci când ele însele au eșuat
inițial să găsească o soluție, beneficiind de sprijinul unei
terțe părți expertă în managementul conflictului (Irimieș,
2012).
Introducerea medierii ca alternativă la rezolvarea
litigiilor pe cale judiciară constituie o modificare culturală
(Irimieș, 2012) a societății în genere, nu doar a cadrului
juridic civil și penal. Considerăm că dezvoltarea medierii
în spețele civile și penale, alături de elementele de justiție
restaurativă, se încadrează în contextul adoptării la nivel
societal al unei etici transmoderne a responsabilității, și
care înlocuiește perspectiva etic ilor contractariene și
deontologice. O etică a responsabilității față de Celălalt
implică o serie de valori centrate pe toleranță, cooperare,
grijă față de celălalt. Practicile medierii se pot circumscrie
acestei perspective a responsabilității, întrucât pornesc de
la premisa că părțile în litigiu au capacitatea de a ajunge la
o înțelegere fără a fi nevoie ca o instanță să hotărască,
exclusiv în baza considerentelor legale, soluționarea
conflictului, în plus această modalitate extrajudiciară de
rezolvare a conflictelor permite evitarea abuzului de drept
(Ignătescu, 2013). Medierea nu poate statua o hotărâre a
părților contrară cadrului legal, dar poate lua în calcul, în
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procesul
negocierii,
aspecte
precum
aspirațiile
persoanelor, echitatea așa cum apare efectiv părților,
posibilitatea de compromis, acordul de voință, etc.
Viziunea transmodernă (Sandu, 2011) asupra unei
societăți în rețea de interdependențe presupune o
modificare a structurii acțiunii sociale, prin transformarea
acesteia în co-construcție a realității sociale de către
membrii comunităților interpretative, aflați în noduri de
comunicare (Ray, 2011). Medierea reprezintă practic, în
primul rând, un acord interpretativ cu privire la obiectul
conflictului, sursele și cauzele acestuia, consecințele uneia
sau alteia dintre posibilele rezolvări, și nu în ultimul rând,
asupra celei mai favorabile soluții pentru toate părțile.
Cristi Danileț (2012a) arată că ”alături de
conceptul clasic de „proces”, teoria recentă a organizării
judiciare consacră și o altă sintagmă, „ procesul fără
procedură”. Prin procesul fără procedură, autorul
menționat înțelege faptul că părțile cad de acord ca litigiul
să nu fie supus unei soluționări tranșante care să fie în
favoarea uneia sau celeilalte dintre părți, prin intermediul
instanței de judecată, apel ând la un mecanism de
soluționare amiabilă a conflictului. Legitima rea unei astfel
de proceduri – spune Cristi Danileț – vine din libertatea
părților de a contracta inclusiv asupra evitării regulilor
clasice de procedură, și aducerea /sau neaducerea litigiului
în fața unui judecător, apelându-se în locul acestuia la un
privat care aplică o serie de reguli specifice fiecărui tip de
litigiu, într-o procedură cu caracter confidențial.
50
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Conflict, acţiune comunicativă şi justiţie deliberativă
În conformitate cu Legea 196/2006, medierea
reprezintă o modalitate facultativă de soluționare pe cale
amiabilă a conflictelor, apelând la ajutorul unei terțe
persoane calificată ca mediator, procedură extrajudiciară
care se desfășoară în condiții de neutralitate, imparțialitate
și confidențialitate.
Originea practicilor de mediere poate fi găsită în
antichitatea greco-romană, care avea chiar o zeitate
însărcinată cu medierea între diferitele nivele ale
Existenței. Hermes transmitea muritorilor mesajele
celeste, și ducea zeilor rugile oamenilor. O întreagă
ramură a filosofiei îi poartă numele, hermeneutica fiind
astăzi știința interpretării formelor simbolice. Medierea
realizată de Hermes reunea niveluri ontologice care altfel
erau separate și fără posibilitate de comunicare.
O funcție similară de mediere între Tatăl Ceresc și
ființa umană creată după chipul și asemănarea acestuia, o
are Mesia, simultan Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului.
În Biblie, respectiv în versetul Timotei 2:5 „Căci
este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor
(mediator) între Dumnezeu şi oameni: Omul Iisus Hristos”
(Zecheru, 2012).
Asemeni arhetipului celest, mediatorul asigură
comunicarea dintre părți cu statut comunicativ
ireconciliabil. Medierea în sensul antic presupune
activitatea de traducere dintr-un limbaj accesibil unui
nivel ontologic, în limbajul accesibil unui nivel ontologic
inferior sau respectiv superior. Medierea, prin funcția de
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traducere, reprezenta în același timp una de interpretare a
poziției unei părți, în termeni cu semnificație pentru
cealaltă parte. Prima funcție a medierii este aceea de
negociator al pactului semiotic între părți. Pentru ca o
comunicare să fie eficientă, cele două părți ar trebui să
acorde aceeași semnificație termenilor. Lecția socratică
este cea care ne învață semnificația medierii în
identificarea sensului. Desigur, Platon identifică procesul
de creare de sens – sensificare – cu cel de participare la
lumea ideilor. Ideile au un sens, pentru că există ca atare
într-o lume transcendentă. Mediatorul poate fi identificat
în persoana înțeleptului care a văzut lumina ideilor, și
reintră în peșteră pentru a le vorbi celorlalți despre ea.
Tradiția paternalistă a medierii realizate de experți pare să
fie originată în viziunea platoniciană din mitul peșterii. Ca
și căutare a sensului comun, medierea este în sine o
practică semiotică și hermeneutică, fiind un domeniu
transdisciplinar, a căror practicieni ar trebui să aibă
cunoștințe din domeniul practicii filosofice și eticii
aplicate, teoriilor comunicării și practicilor discursive,
reglementărilor juridice în materie, psiho-sociologia
conflictelor, etică aplicată, expertiză etică și consiliere de
etică, etc..
Din perspectivă istorică, medierea a fost atestată la
comercianții fenicieni, presupunându-se a fi fost utilizată
și în Babilon (Pop, 2011).
În dreptul roman, începând cu Digestele lui
Iustinian 530-533, se recunoștea instituţia medierii,
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practicienii acesteia fiind numiți internuncius, medium,
intercessor, philantropus, interpolator, conciliator,
interlocutor (Zecheru, 2013), interpres (Sustac, Ignat,
2008) şi în final mediator (Pop, 2011). O tradiție a
practicilor de rezolvare a conflictelor analogă medierii a
existat și în China antică, în tradiția confucianistă, cât și în
cultura budistă. Tradiția confucianistă punea accentul pe
realizarea compromisului ca urmare a unei negocieri
(Sustac, Ignat, 2008). Fiind o cultură bazată pe conceptul
de armonie – DAO – era normal să includă practici de
armonizare a relațiilor interpersonale în situații
conflictuale. Armonia, DAO, este de altfel văzută ca o
stare de echilibru între polarități opuse și complementare
numite Yin și Yang. Tot ceea ce există este văzut c a fiind
alcătuit din esențele yin și yang, ca atare conflictul nu
putea fi altceva decât un blocaj în transformarea naturală a
celor cinci elemente prin care esențele yin și yang se
manifestă. Restabilirea acestui echilibru reprezintă însăși
procesul de rezolvare a litigiului.
În Evul Mediu a fost rândul Bisericii să-și utilizeze
prestigiul și influența pentru a media disputele dintre
familiile nobiliare și princiare (Ponea, 2007).
În înțelesul modern, medierea a fost teoretizată de
Johann Wolfgang Textor, care în 1680 descrie standardele
medierii internaționale, lucrarea sa fiind considerată prima
lucrare de specialitate în domeniul medierii (Ponea, 2007).
În 1838 Guvernul SUA, la inițiativa președintelui
Martin Van Buren, organizează o mediere în cazul unei
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greve. Tot în Statele Unite, în 1917, se înființează
Serviciul
American
de
Conciliere
în
cadrul
Departamentului Muncii, în 1926 se înființează Consiliul
Național de Mediere (din SUA), iar în 1947 apare
Serviciul Federal de Mediere și Conciliere (Ponea, 2007).
Pe fondul protestelor ce au urmat războiului din Vietnam,
medierea s-a dezvoltat în domeniul protecției drepturilor și
libertăților civile. În acest context, Fundația Ford
organizează la New York, Centrul pentru Mediere și
Soluționarea Conflictelor.
În zilele noastre, medierea reprezintă o importantă
resursă comunitară prin facilitarea rezolvării extrajudiciare
a litigiilor. Abordarea a fost diferită de la stat la stat. Dacă
în unele state europene medierea face obiect de studiu încă
din școală (Ponea, 2007), în țara noastră organizarea
cursurilor de mediere este apanajul exclusiv al Consiliului
de Mediere, care avizează furnizorii de educație –în
general privați- în domeniu.
Dacă în Canada medierea este o procedură
prealabilă obligatorie, în niciunul dintre statele europene
nu s-a acceptat această măsură. În țările europene
medierea este facultativă. În Polonia, instan ța poate trimite
părțile la mediere, dar acestea pot refuza (Ponea, 2007). În
Slovenia au fost rezolvate prin mediere peste 1500 de
cauze, din care peste 70% erau litigii în domeniul
dreptului familiei. În Croația, instanța poate respinge o
cerere ca fiind prematură, dacă părțile s-au înțeles să
participe la mediere și nu au respectat această înțelegere.
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În Austria, contractele de mediere trebuie să fie controlate
de instanță sau de notar pentru a se confirma legalitatea
acestora (Ponea, 2007).
Istoria medierii în țara noastră poate fi pusă în
legătură cu practicile tradiționale legate de Sfatul
Bătrânilor (Ponea, 2007), care printre altele erau chemați
să mijlocească împăcarea dintre membrii comunită ții aflați
în conflict. Roluri de mediator în comunitatea tradițională
aveau preoții, învățătorul sau primarul, dar și nașii.
În țara noastră, primele cursuri de mediere s-au
realizat în cadrul unui program pilot desfășurat de Centrul
Pilot de Mediere din Craiova, înființat în 2003 de
Ministerul Justiției cu sprijinul Ambasadei S.U.A. și al
Baroului Dolj. Cu toate acestea, au existat inițiative
anterioare organizate sporadic de diverse ONG- uri de
introducere a unor practici de mediere și securitate
comunitară. De asemenea, cursuri de rezolvare a
conflictelor au fost organizate în cadrul facultăților de
psihologie sau de asistență social, încă din anii 90.
Profesia de mediator a fost reglementată în
România prin Legea Medierii (Legea 192/2006) care
statuează înființarea și funcționarea Consiliului de
Mediere, formarea profesională a mediatorilor, înființarea
și funcționarea Cabinetelor de mediere, precum și practica
efectivă a medierii.
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O perspectivă europeană asupra medierii
Atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la cel al
Consiliului Europei, există o preocupare serioasă și
constantă cu privire la descongestionarea instanțelor de
judecată, reducerea costurilor soluționării litigiilor
simultan cu garantarea liberului acces al cetățenilor
europeni la justiție.
În preambul, Recomandarea 98/257/CE cu privire
la principiile aplicabile organelor responsabile pentru
soluţionarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor,
Comisia reține că „majoritatea litigiilor privind
consumatorii, prin natura lor, se caracterizează printr-o
disproporţionalitate între valoarea obiectului litigiului şi
costul soluţionării judiciare; că eventualele dificultăţi
legate de proceduri judiciare pot, mai ales în caz de litigii
transfrontaliere, să-i descurajeze pe consumatori în
exercitarea drepturilor lor” (Recomandarea (98/257/CE)).
Recomandarea (2002) 10 Consiliului Europei
privind medierea în materie civilă (Danileț, 2002) la
rândul său arată în preambulul acesteia că participanții la
cea de-a 808-a reunire a delegaţilor miniştrilor au căzut de
acord cu necesitatea dezvoltării unui sistem de reguli și de
garanții în aplicarea strategiilor alternative de rezolvare a
litigiilor civile ca parte a efortului pentru îmbunătățirea
permanentă a metodelor de rezolvare a litigiilor, în acord
cu nevoile particulare specifice fiecărei jurisdicții.
O serie de alte acte normative emise de diversele
autorități europene prevăd necesitatea introducerii
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medierii ca alternativă extrajudiciară de soluționare a
conflictelor.
Recomandarea 98/257/CE cu privire la principiile
aplicabile organelor responsabile pentru soluţionarea
extrajudiciară a litigiilor consumatorilor
Pornind de la necesitatea întăririi încrederii
consumatorilor în funcţionarea pieţei interne şi capacitatea
lor de a profita de posibilităţile pe care aceasta din urmă le
oferă, înglobează posibilitatea pentru consumatori de a-şi
rezolva litigiile într-o manieră eficientă şi adecvată pe
calea procedurilor extrajudiciare sau altor asemenea
proceduri; Comisia Comunităților Europene a adoptat
Recomandarea Comisiei (98/257/CE) din 30 martie 1998
cu privire la principiile aplicabile organelor responsabile
pentru
soluţionarea
extrajudiciară
a
litigiilor
consumatorilor publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene L 113 din 17.04.1998, p.31-34
(Danileț, 1998).
Comisia consideră, pornind de la “Cartea Verde
privind accesul consumatorilor la justiţie şi soluţionarea
litigiilor legate de consum în piaţa unică” (Danileț, 1998)
în urma unei largi consultări și a cercetărilor realizate la
nivelul Uniunii Europene, că este imperios necesară și
urgentă o acțiune comună destinată îmbunătăţirii
soluționării litigiilor cu privire la drepturile consumatorilor
(Recomandarea (98/257/CE)). Pornind de la experiența
statelor membre, considerăm importantă stabilirea unei
alternative extrajudiciare în ceea ce privește soluţionarea
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extrajudiciară a litigiilor privind consumatorii, dar doar
cu condiţia identificării și respectării unor principii
fundamentale. Aceste soluții extrajudiciare sunt menite să
fie atât în avantajul consumatorilor, cât și al firmelor,
putând asigura reducerea costurilor și diminuarea duratei
de rezolvare a litigiilor. Comisia are în vedere faptul că
elaborarea unui set de principii cu privire la soluționarea
extrajudiciară a litigiilor în ceea ce privește protecția
consumatorilor
la
nivel
european,
facilitează
implementarea procedurilor extrajudiciare, atât la nivelul
statelor membre, cât și în soluționarea litigiilor
transfrontaliere. În plus, ar fi facilitată practica serviciilor
extrajudiciare de către prestatorii din anumite state
membre în alte state membre, și încrederea reciprocă a
organelor judiciare în soluțiile propuse de org anele
similare din alte state. Comisia a constatat necesitatea
elaborării unei recomandări cu privire la activitatea
mediatorilor în funcţionarea sistemelor de ombudsman
(mediator) responsabile cu tratarea litigiilor privind
consumatorii (Constantin, 2011). Necesitatea acestei
recomandări a constituit o concluzie a Cărții Verzi , și de
asemenea a apărut evidentă pe parcursul consultării asupra
Cărţii Verzi şi a fost confirmată pe parcursul consultării
asupra comunicării privind “Planul de acţiune”3 de către o
foarte mare majoritate a părţilor interesate. Prezenta
Plan de acţiune asupra accesului consumatorilor la justiţie şi
reglementarea litigiilor legate de consum pe piaţa internă, COM (96)
13 finală din 14 februarie 1996.
3

58
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Conflict, acţiune comunicativă şi justiţie deliberativă
recomandare se limitează la procedurile care conduc la o
soluţionare a litigiului exclusiv prin intervenţia activă a
unei terţe persoane, care propune sau impune o soluţie.
Recomandarea nu vizează procedurile care se limitează la
apropierea părţilor în scopul de a le facilita găsirea unei
soluții de comun acord4.
Comisia are de asemenea în vedere, în elaborarea
recomandării:
 efectul constrângător asupra părților ce poate apare
din activitatea organelor extrajudiciare, sau dimpotrivă, cel
de recomandare sau propunerea unor tranzacții cu caracter
voluntar;
 necesitatea imparțialității și obiectivității organelor
extrajudiciare pentru a se putea garanta protecția
drepturilor consumatorilor și a se a întări încrederea lor în
mecanismele alternative de soluţionare a litigiilor legate
de consum;
 obligativitatea garantării lipsei oricărei presiuni
asupra organismelor extrajudiciare în activitatea lor pentru
a putea funcționa imparțial;
 necesitatea garantării independenței organismelor
extrajudiciare de decizie;

Pentru mecanismele care vizează facilitarea apropierii părţilor pentru
ca ele însele să găsească o soluţie comună de rezolvare amiabilă a
diferendului, a se vedea Recomandarea Comisiei din 4 aprilie 2001 cu
privire la principiile aplicabile organelor extrajudiciare însărcinate cu
soluţionarea consensuală a litigiilor (2001/310/CE)).
4
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 o serie de condiții sunt necesare pentru a se asigura
imparțialitatea deciziei, și anume relativa independență a
persoanelor chemate să decidă, un mediu care să asigure
autonomia persoanei, un mandat cu perioadă determinată
clară și suficientă și în timpul căruia ea nu poate fi
destituită fără just temei;
 nevoia de o participare paritară, egală, a
reprezentanţilor consumatorilor şi a profesioniştilor pentru
a asigura această independenţă;
 garantarea transparenţei procedurii şi a activităţii
organismelor responsabile cu rezolvarea litigiilor;
 dreptul părților implicate de a -și expune și apăra
punctul de vedere;
 rezolvarea unor inconveniente precum procedurile
greoaie, taxele ridicate sau termenele lungi, pentru ca
rezolvarea extrajudiciară a conflictelor să fie o reală
alternativă la rezolvarea litigiilor pe cale judecătorească;
 necesitatea unei proceduri echitabile;
 rolul activ al organului competent;
 includerea codurilor deontologice și a altor
considerente decât stricta respectare a dispozițiilor legale
în temeiurile deciziei;
 că părţile au dreptul să fie informate cu privire la
deciziile luate şi la motivele care au condus la acestea;
 că motivarea deciziilor este un element necesar
pentru asigurarea transparenţei şi încrederii părţilor în
funcţionarea procedurilor extrajudiciare;
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 că procedurile extrajudiciare nu pot avea ca
obiectiv înlocuirea procedurilor judiciare;
 că utilizarea căilor extrajudiciare nu poate priva
consumatorii de dreptul lor de acces la instanţe;
 necesitatea asistenței juridice a unei terțe persoane,
mai ales în ceea ce îl privește pe consumator, considerat
din punct de vedere economic mai slab şi mai puţin
experimentat juridic.
Recomandarea formulează următoarele principii ce
ar trebui respectate de către toate organismele ce au, sau
vor avea, competență de a rezolva extrajudiciar litigiile
legate de consum, să respecte următoarele principii:
I. Principiul independenţei
Recomandarea prevede că independenţa organului
responsabil cu luarea deciziilor trebuie să fie asigurată în
aşa fel încât să garanteze imparţialitatea acţiunilor sale.
organismelor
În
realizarea
independenței
extrajudiciare se presupune necesară competența în
domeniu a celor care fac parte din acestea, autonomia
acestora, lipsa oricărui conflict de interese, a oricărei
posibilități de imixtiune externă sau influență din partea
unor terți, etc. (Recomandarea (98/257/CE)).
II. Principiul transparenţei
Măsurile
necesare
asigurării
transparenței
procedurii implică furnizarea în scris, sau în altă formă, a
informațiilor cu privire la tipurile de litigii ce pot fi supuse
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organului extrajudiciar, regulile cu privire la sesizarea
acestuia și eventualele demersuri prealabile necesare,
regulile procedurale implicate, caracterul scris sau oral al
procedurilor, prezența personală, limbile de desfășurare a
procedurilor, costurile implicate și regulile de împărțire a
costurilor, regulile care servesc ca bază pentru luarea
deciziilor (dispoziţii legale, echitate, coduri de conduită,
etc.), modalităţile de luare a deciziei de către organ,
valoarea juridică a deciziei luate, precizând clar dacă ea
are caracter coercitiv pentru profesionist sau pentru
ambele părţi. Se impune publicarea, de către organul
competent, a unui raport anual cu privire la deciziile luate,
care să permită evaluarea rezultatelor obţinute şi
identificarea naturii litigiilor care i-au fost supuse atenţiei
(Recomandarea (98/257/CE)).
III. Principiul contradictorialităţii
Trebuie puse la punct proceduri care să presupună
în mod obligatoriu posibilitatea ca părțile să -și expună
punctul lor de vedere în faţa organului competent şi
posibilitatea de a auzi și combate, dacă consideră necesar,
toate argumentele şi toate faptele expuse de cealaltă parte
precum şi, dacă este cazul, declaraţiile experţilor
Recomandarea (98/257/CE).
IV. Principiul eficacităţii
Eficacitatea procedurii este asigurată de măsuri
care garantează accesul consumatorului la procedură, fără
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să fie obligat să apeleze la un reprezentant legal;
gratuitatea procedurii sau fixarea de costuri moderate;
fixarea termenelor scurte între data sesizării organului şi
cea a luării deciziei; atribuirea unui rol activ organului
competent, permiţându-i să ia în considerare orice element
util pentru soluţionarea litigiului (Recomandarea
(98/257/CE)).
V. Principiul legalităţii
Prin decizia luată de un astfel de organism nu se
poate diminua protecția pe care i -o asigură acestuia
dispoziţiile imperative ale legii din statul pe teritoriul
căruia este stabilit acest organ. În cazul litigiilor
transfrontaliere, decizia organului nu poate avea ca
rezultat privarea consumatorului de protecţia pe care i-o
asigură dispoziţiile imperative ale legii din statul unde
acesta îşi are rezidenţa, în situaţiile prevăzute de articolul
5 al Convenţiei de la Roma din 19 iunie 1980 asupra legii
aplicabile obligaţiilor contractuale (Recomandarea
(98/257/CE)).
Deciziile
luate
de
organismele
extrajudiciare sunt motivate şi trebuie comunicate părţilor
implicate, fie în scris, fie în orice altă formă potrivită, cât
mai repede posibil.
VI. Principiul libertăţii
Decizia organului poate avea caracter coercitiv
pentru părţi numai dacă acestea au fost informate în
prealabil şi au acceptat acest lucru în mod expres
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(Recomandarea (98/257/CE)). Nu se poate îngrădi sub
nicio formă liberul acces al părților interesate la justiție și,
prin funcționarea organismelor extrajudiciare, nu se poate
limita accesul la justiție a celui interesat.
VII. Principiul reprezentării
Procedura nu poate priva părţile de dreptul de a fi
reprezentate sau însoţite de o terţă persoană în orice stadiu
al procedurii (Recomandarea (98/257/CE)).

Recomandarea 2002/10 Consiliului Europei privind
medierea în materie civilă
Recomandarea nr. 2002/10 privind medierea în
materie civilă (Danileț, 2002) a fost adoptată de Comitetul
Miniştrilor în 18 sept. 2002, la a 808-a reunire a
delegaţilor miniştrilor, în baza art. 15.b din Statutul
Consiliului Europei.
În cuprinsul Recomandării se definește medierea
ca un proces de dezvoltare în care un profesionist numit
mediator ajută părțile să negocieze asupra chestiunilor în
litigiu şi să ajungă la un acord care să le convină.
Recomandarea invocată arată - în temeiul Recomandării
nr. (98) 1 asupra medierii familiale, a Recomandării nr.
(99) 19 asupra medierii în materie penală şi al
Recomandării nr. (2001) 9 asupra căilor alternative de
soluţionare a litigiilor dintre autorităţile administrative şi
persoanele private, și respectiv Rezoluţia nr. 1 privind
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„Administrarea justiţiei în secolul 21” adoptată de
miniştrii de justiţie europeni în conferinţa nr. 23 din 8-9
iunie 2000 de la Londra (Danileț, 2002) şi, ținând cont de
invitaţia adresată de miniştrii de justiţie europeni către
Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei de a elabora,
în colaborare cu Uniunea Europeană, un program de lucru
destinat să încurajeze recurgerea, dacă e cazul, la
procedurile extrajudiciare de rezolvare a litigiilor –
necesitatea dezvoltării medierii ca practică extrajudiciară
în rezolvarea litigiilor din domeniul dreptului civil, și din
alte domenii de drept.
Membrii Comitetului Miniştrilor ai Consiliului
Europei țin să atragă atenția, în cuprinsul recomandării, cu
privire la faptul că deşi medierea poate să contribuie la
reducerea numărului de litigii şi la uşurarea activităţii în
instanţe, ea nu poate înlocui un sistem judiciar echitabil,
eficace şi uşor accesibil.
Pornind de la cele menționate anterior, se
recomandă guvernelor statelor membre: facilitarea
medierii în materie civilă, de fiecare dată când este
necesar, și aplicarea „Principiil or directoare privind
medierea în materie civilă", cuprinse în prezenta
Recomandare.
Principiile directoare privind medierea în materie
civilă:
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Definirea medierii
Pornind de la definiția largă a medierii cuprinsă în
preambul, se propune o definiție particulară a acesteia în
înţelesul prezentei recomandări, conform căreia "medierea
desemnează o procedură prin care părţile negociază
probleme litigioase pentru a ajunge la un acord, cu
asistenţa unuia sau a mai multor mediatori" (Danileț,
2002).
Prin această definiție se limitează domeniul de
aplicare și sfera medierii la o procedură extrajudiciară, ce
se desfășoară între părți aflate în litigiu, și a cărui rezultat
este obținerea unui acord asupra problemei/problemelor în
litigiu. Rolul mediatorului sau mediatorilor este acela de a
acorda asistență în desfășurarea negocierilor, și în
obținerea acordului.
Domeniul de aplicare
Ca domeniu de aplicare, Recomandarea se referă
exclusiv la sfera litigiilor în materie civilă, adică în toate
materiile împlicând drepturi și obligații cu caracter civil
(art. 2 al Recomandării), incluzând aici o serie de sfere
particulare cum ar fi dreptul comercial, dreptul
consumatorului, dreptul muncii etc. Prin structura și
materia conținută, reglementarea în discuție nu contravine
Recomandării nr. (98) 1 privind medierea familială care
însă are un caracter distinct. Aplicabilitatea prezentei
Recomandări nu se extinde asupra sferei medierii în
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domeniul dreptului administrativ, sau respectiv al medierii
penale, pentru acestea Consiliul Europei emițând o serie
de alte Recomandări distincte, în speță, fiind vorba de
Recomandarea nr. (2001) 9 asupra căilor alternative de
soluţionare a litigiilor dintre autorităţile administrative şi
persoanele private, respectiv Recomandarea nr. (99) 19
asupra medierii în materie penală.
Organizarea medierii
Recomandarea lasă la latitudinea statelor (art. 3)
crearea structurilor în cadrul cărora se va dezvolta și
funcționa practica medierii, putând fi apanajul sectorului
public sau a celui privat. În țara noastră, legiuitorul a
considerat necesar ca dezvoltarea medierii să se facă în
cadrul privat, profesia de mediator fiind una liberală,
desfășurată în cadrul unor societăți profesionale numit e
Birouri de mediator, și reglementate de Consiliul Național
de Mediere.
Din perspectiva relației dintre procedura judiciară
și cea de mediere, Recomandarea arată la articolul 4. că
medierea poate să aibă loc în cadrul procedurii judiciare
sau în afara acesteia. În practică, acordul de mediere
trebuie acceptat de Instanța de Judecată, pentru a avea
caracterul de Res Judecata, și a putea fi eventual pus în
executare.
Recomandarea Consiliului Europei în discuție
insistă în articolul 5 că utilizarea medierii trebuie să se
facă fără nici o îngrădire a accesului la justiție, întrucât
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acesta constituie ultima garanţie a protecţiei drepturilor
părţilor. În plus, articolul 6 arată că practica medierii ca
soluție alternativă prin proceduri rapide și ușoare ar putea
asigura un echilibru între nevoile şi efectele duratei
procedurii necesare pentru a se adresa justiţiei. Totuși, în
articolul 11 se arată că Statele ar trebui să decidă dacă şi în
ce măsură clauzele privitoare la mediere pot să restrângă
dreptul părţilor de a apela la justiţie. Această recomandare
ar trebui interpretată în sensul că Statele membre ale
Consiliului Europei își vor exercita atributul suveranității,
în particularizarea limitelor și condițiilor de formă sau de
fond - inclusiv posibilitatea impunerii unor proceduri
prealabile - pentru accesul la justiție. În acest sens şi
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
statuează că o caracteristică a principiului liberului acces
la justiţie este aceea că el nu este un drept absolut Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată în Cauza
Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii,
paragraful 57. Astfel, acest drept, care cere prin însăşi
natura sa o reglementare din partea statului, poate fi
subiectul unor limitări, atât timp cât nu este atinsă însăşi
substanţa sa (Hotărarea 28 mai 1985).
Curtea Constituțională, exercitându-și atribuțiunile
de legislator negativ, a statuat că o asemenea procedură
prealabilă este neconstituțională. Judecătorii Curţii
Consituţionale au admis, în unanimitate, excepţia de
neconstituţionalitate a art.2 alin.(1) şi (12) din Legea
nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de
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mediator sunt neconstituţionale privind medierea şi
organizarea profesiei de mediator (Spiridon, 2014). Cele
două articole afirmă că „dacă legea nu prevede altfel,
părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt
obligate să participe la şedinţa de informare privind
avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după
declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în
vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în
materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în
alte materii, în condiţiile prevăzute de lege”, și respectiv
„instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca
inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a
obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind
medierea, anterior introducerii cererii de chemare în
judecată, sau după declanşarea procesului până la
termenul dat de instanţă în acest scop” (Legea nr.
192/2006).
Obligativitatea participarii la informarea despre
avantajele medierii reprezintă și în viziunea noastră o
îngrădire a accesului liber la justiție, fiind în consens cu
motivarea CCR care apreciază că, transformarea
informării cu privire la mediere în procedură prealabilă se
constituie într-un filtru pentru exercitarea dreptului
constituțional la liber acces la justiție, iar prin sancțiunea
inadmisibilității cererii de chemare în judecată, acest drept
este considerat a fi nu doar îngrădit, ci chiar interzis
(Decizia nr. 266 din 7 mai 2014).
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Scopul promovării medierii ar fi tocmai necesitatea
părților de a găsi o soluție rapidă și accesibilă situației
litigioase în care se află. Ca atare, rolul statelor este de a
supraveghea ca părțile să nu utilizeze medierea ca tactică
de întârziere a procedurilor în fața instanțelor. În acest
sens, Recomandarea nr. (2002)10 arată la articolele 18 și
19 că Statele ar trebui să furnizeze publicului şi
persoanelor implicate în litigiile civile o informare
generală asupra medierii (art 18) și că Statele ar trebui să
grupeze şi să distribuie informaţii detaliate asupra medierii
în materie civilă, inclusiv cu privire la costurile şi eficienţa
medierii (art 19). Mai mult decât atât, Consiliul Europei
consideră în prezenta Recomandare că (art 20) ar trebui să
fie luate măsuri conform practicii şi dreptului naţional
pentru a se crea o reţea de centre regionale şi/sau locale,
unde particularii să poată obţine o părere imparţială şi
informaţii despre procedura medierii, chiar prin telefon,
prin scrisoare sau prin e-mail. De asemenea, recomandarea
solicită Statelor să informeze profesioniştii implicaţi în
funcţionarea justiţiei, asupra medierii în materie civilă (art
21). Informarea cu privire la avantajele medierii nu ar
trebui să fie limitată la justițiabilii aflați în litigiu, ci ar
trebui să se adreseze practicienilor, magistrați, avocați, etc.
Pentru ca un magistrat judecător să solicite păr ților
participarea la o ședință de informare cu privire la
avantajele medierii, trebuie ca respectivul magistrat nu
doar să cunoască avantajele, dar să fie el însuși convins de
acestea, și să le considere, conform propriei judecăți
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profesionale, potrivite pentru anumite cauze deduse
judecății.
Reglementarea medierii ca procedură prealabilă –
cum au existat opinii în acest sens în momentul deliberării
asupra Legii medierii – ar fi dus tocmai la astfel de
întârzieri pe care părțile interesate le puteau realiza (art 7),
împiedicând oținerea unei hotărâri judecătorești definitive.
Suplimentar, emitentul Recomandării consideră că
medierea poate fi utilă atunci când procedura judiciară nu
este convenabilă părților datorită costurilor mai mari ale
acesteia (art 8). Pentru menținerea efectivă a costurilor
scăzute ale medierii, statelor le este recomandată medierea
gratuită în tot, sau în parte, ori de a prevedea asistenţă
judiciară pentru mediere, mai ales dacă interesele uneia
dintre părţi necesită o protecţie particulară (art 9).
Articolul 10 din Recomandare întărește ideea că medierea
ar trebui luată în considerare ca instrument de scădere a
costurilor rezolvării litigiilor. Cheltuielile presupuse de
practica medierii, atunci când acestea sunt necesare, ar
trebui să fie rezonabile în raport cu importanţa problemei
în cauză şi să ţină cont de volumul de muncă depus de
mediator. Legiuitorul român a transpus această
recomandare prin gratuitatea sesiunii de informare cu
privire la avantajele medierii. Din punctul nostru de
vedere, deși salutăm această inițitivă, considerăm că
măsura era obligatorie în condițiile în care informarea era
procedură preliminară, și ar fi dus la creșterea costurilor
accesului la justiție. Totuși, în măsura în care medierea
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este o practică privată, aceasta nu se poate realiza fără
costuri decât prin susținere publică. Pentru dezvoltarea
medierii ca alternativă extrajudiciară, propunem în atenția
Consiliului de Mediere accesarea fondurilor europene
pentru facilitarea accesului beneficiarilor la procesul de
mediere și propunerea unor politici publice de sprijin, cel
puțin temporar , al activități lor de informare cu privire la
mediere, mai ales în contextul în care această informare nu
mai este obligatorie. În condițiile în care informarea cu
privire la mediere era o procedură prealabilă obligatorie,
se putea implementa o politică de transfer a costurilor
asupra mediatorilor autorizați, care puteau realiza această
activitate ca activitate de promovare a propriilor cabinete.
După declararea neconstituționalității acestui articol din
legea medierii, este necesară o modificare de strategie a
Consiliului de mediere, care să implice conștientizarea
publicului larg a justițiabililor în genere, cu privire la
mediere, și care să implice Mass Media ca vector de
comunicare. Acest gen de campanii nu pot fi realizate
susținut decât prin finanțare publică, eventual prin
accesarea fondurilor europene, dat fiind caracterul de
utilitate publică a medierii. În plus, considerăm noi,
Consiliul de Mediere ar trebui să facă lobby pentru
introducerea în programa disciplinei Cultură Civică a
informațiilor cu privire la modalitățile alternative de
rezolvare a litigiilor.
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Un alt avantaj al medierii, subliniat de
recomandare, este menținerea dialogului și relațiilor dintre
părți (art 8).
Procesul de dezvoltare a medierii
În continuare Recomandarea conține o serie de
principii etice care ar trebui să fie respectate în procesul
medierii, și anume: imparțialitatea și independența,
respectarea principiilor egalității armelor în timpul
medierii. Mediatorul nu poate impune o soluţie părţilor
(Articolul 12). În opinia noastră, practicile de tipul
medierii și justiției restaurative au în sine, la bază, o serie
de principii etice constitutive, care au dus la apariția
practicilor alternative, și anume accentul pe cooperare și
înțelegerea alterității ca fiind complementară și nu opusă.
Paradigma construcționistă asupra conflictului propune
transformarea principiului contradictorietății specific
domeniului juridic, cu principiul urmăririi consensului
prin adecvarea strategiilor comunicative. În opinia noastră,
principiile etice ale imparțialității și independenței ar
trebui redefinite în contextul medierii, întrucât abordarea
acestora ar trebui să difere față de aceleași principii în
cazul magistraților, spre exemplu. În cazul magistraților,
independența și imparțialit atea reprezintă garanții ale unui
proces echitabil. Independența magistratului este corelată
cu inamovibilitatea acestuia, cu lipsa prejudecăților, și
caracterul autonom al deciziei etice a magistratului față de
orice factor de influență dinafara probelor existente și a
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cadrului juridic. În cazul medierii, independența pune un
accent deosebit pe capacitatea nondirectivă a mediatorului,
pe capacitatea sa de a stimula autonomia expresivă și
capacitatea de agent moral a părților aflate în litigiu.
Acordul de mediere este unul propus exclusiv în baza
rezultatelor negocierilor dintre părți, rolul mediatorului
fiind de facilitare a procesului de negociere, de obținere a
consensului și de asistarea părților în identificarea
soluțiilor conflictului. Ca atare, imparțialitatea și
independența se referă la lipsa unor prejudecăți față de
părți, față de situația acestora, inclusiv față de situația
socială, rasă, religie, sex, etc., care să denatureze procesul
de mediere. Mai mult, independența mediatorului trebuie
să se refere și la capacitate a acestuia de a nu-și impune
soluțiile pe care le consideră potrivite, și nici măcar să nu
le prezinte într-un mod privilegiat, disproporționat față de
alte alternative explorate împreună cu părțile în litigiu.
Imparțialitatea mediatorului îmbracă forma neutralității
acestuia în procesul de mediere.
Un principiu etic și pragmatic fundamental în
mediere, ca și în toate practicile acțiunii comunicative, îl
reprezintă respectarea confidențialității asupra informa ţiilor din timpul medierii, şi care nu pot fi folosite ulterior
decât cu acordul părţilor sau în cazurile permise de dreptul
naţional (Art.13).
O altă prevedere a Recomandării Consiliului
Europei vizează necesitatea de a se lăsa părților suficient
timp pentru a examina problemele ridicate şi pentru a găsi
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o eventuală soluţie în litigiu (Art 14). Practic, acordul de
mediere trebuie să aibă la bază un proces real de negociere
între părți, ceea ce necesită timp, pentru a se identifica
pozițiile părților și punctele de convergență dintre acestea,
de unde se poate ajunge la stabilirea unor poziții de
consens, în baza cărora să se realizeze compromisul
necesar, respectiv identificarea acordului care să convină
și să fie acceptat de ambele părți. Practic procesul vizează
transformarea contradictorietății poziției inițiale într-una
de cooperare în obținerea celei mai bune soluții. Acest
proces necesită timp și efort din partea tuturor celor
implicați, inclusiv a mediatorului.
Pregătirea şi responsabilitatea mediatorilor
Recomandarea nr. (2002)10 privind medierea în
materie civilă recomandă statelor luarea unor măsuri
(art 15) pentru a promova adoptarea normelor necesare
pentru selecţia, responsabilitatea, formarea şi calificarea
mediatorilor, inclusiv mediatorii care sunt implicaţi în
tratarea problemelor internaţionale. Legislația națională
stabilește concret implicația și responsabilitățile
Consiliului de Mediere în pregătirea și certificarea
mediatorilor, și de asemenea în reglementarea funcționării
medierii ca practică privată. Semnalăm faptul că ni se pare
o situație de incompatibilitate ca o persoană care are
statutul de avocat, fiind profesional interesat în consilierea
și reprezentarea uneia dintre părțile în litigiu, să aibă
calitatea de mediator, ceea ce ar trebui să-l determine să
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urmărească o soluțiie negociată a litigiului. Această
incompatibilitate latentă poate deveni manifestă atunci
când o persoană care se bucură de ambele calități primește
la mediere, o parte care inițial i-a solicitat serviciile ca
avocat, și mai ales atunci când în urma eșuării medierii,
respectiv a refuzului uneia dintre părți de a participa la
mediere, să reprezinte una din părți în calitate de avocat.
De asemena, considerăm că lipsa unei formări inițiale în
domeniul dreptului și/sau al științelor sociale, în special al
celor care vizează practici consiliatorii, poate constitui un
dezavantaj pentru respectivii mediatori, mai ales în
condițiile în care numărul de ore de formare inițială este
destul de scăzut. În acest sens aratăm că, din câte
cunoaștem, niciun program de pregătire universitară de
master nu a fost agreat de Consiliul de Mediere pentru
pregătirea profesională a mediatorilor. Nu este locul aici
să discutăm responsabilitatea părților, a Consiliului de
Mediere, respectiv a Universităților, apreciem doar că
organizarea unor astfel de masterate ar fi salutare.
Înţelegerile stabilite în urma medierii
Recomandarea nr. (2002)10 privind medierea în
materie civilă arată că la finalul fiecărei proceduri de
mediere ar trebui să fie redactat un document scris pentru
a defini obiectul, întinderea şi soluţia înţelegerii. Părţile ar
trebui să poată să beneficieze de un termen limită pentru
reflecţie, acceptat de părţi, între momentul la care este
redactată şi data la care este semnată înţelegerea (Art. 16).
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Mediatorii ar trebui să informeze părţile în legătură cu
efectele acordurilor stabilite prin mediere şi în legătură cu
demersurile de făcut, dacă una sau ambele părţi doresc să
execute respectivele acorduri. Asemenea acorduri nu ar
trebui să contravină ordinii publice (Art. 17).

Stiluri de mediere
Procedura de mediere implică o serie de tehnici de
comunicare particulare grupate în funcție de paradigma
care stă la baza practicii comunicative a medierii. Fiecare
mediator, în funcție de experiența proprie, și mai ales de
poziționare a sa epistemică cu privire la mediere ca
practică socială și/sau acțiune comunicativă, optează
pentru unul dintre stilurile de mediere (Mitroi, 2010).
Desigur, cele prezentate în cadrul lucrării de față sunt doar
o parte dintre acestea, abordarea noastră fiind tributară
paradigmei construcționiste5.
Medierea Facilitativă
Este considerată primul stil de mediere dezvoltat în
anii 60-70, și care este la originea celorlalte stiluri de
mediere dezvoltate ulterior. Stilul de mediere facilitativă
5

Pentru o abordare în extenso a construcționismului social ca
paradigmă comunicațională și ca filosofie socială , a se vedea și
Sandu, A. (2014c). Social Construction of Reality. Epistemic, Ethical
and Pragmatic Dimensions. Habilitation Thesis, Stefan cel Mare
University, in progress.
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este cel mai des folosit și astăzi, Legea Medierii fiind în
opinia lui Mugur Mitroi (2010) structurată pentru a
constitui cadrul de implementare a medierii facilitative.
Medierea facilitativă implică un set de proceduri aplicate
de mediator pentru a facilita părțile să ajungă la o
înțelegere comună, acceptată de toate părțile aflate în
litigiu. Sesiunile se desfășoară separat și în comun,
discutându-se interesele, nevoile părților, poziția acestora
și alternativele pentru rezolvarea conflictului. Mediatorul,
în calitatea sa de facilitator evită să-și expună propriile
opinii, să propună soluții sau să dea sfaturi (Pop, 2011).
Părțile sunt cele care controlează soluțiile ce sunt propuse
și modul în care sunt acestea transformate într-o
înțelegere, și în final în acord de medi ere (Pop, 2011). În
opinia noastră, medierea facilitativă are la originea sa
paradigma centrată pe subiect, numită de asemenea și
centrată pe client, formulată de Carl Rogers (2003).
Medierea facilitativă are la bază interviul intențional
nondirectiv pus la punct de Rogers și colaboratorii săi.
Carl Rogers (2003), psiholog de formaţie, pune la punct
„Terapia nondirectivă” ca răspuns la necesităţile unei
abordări mai eficiente a intervenţiei clinice, pornind din
domeniul Child Guidance6 unde a lucrat în prima perioadă
a activităţii sale. Nondirectivitatea, denumită şi Terapia
Centrată pe Client (Client Centred Therapy), care are ca
Child Guidance - serviciu de asistenţă socio-psihologică pentru
copiii cu probleme de integrare socială, familială şi şcolară, făcând
parte din sistemul general de protecţie a copiilor, dezvoltat în SUA.
6
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punct de plecare aşa numita „tendinţă de autodezvoltare”
(traducerea termenului „growth”), autoactualizare, creştere
înnăscută în fiinţa umană după opinia lui Rogers (2003).
Terapia non-directivă realizează modificarea conduitei
cognitiv-comportamentale a clientului prin încurajarea
tendinţei de autodezvoltare a eului: astfel clientul este el
însuşi agent al schimbării propriilor conduite şi atitudini.
Nondirectivitatea, ca intervenţie socială, ca practică de
mediere facilitativă în cazul de față, presupune o serie de
reguli dintre care amintim „atitudinea necondiţionat
pozitivă”, atitudine nonestimativă, empatie, încredere
deplină în capacităţile clientului, lipsa oricăror sfaturi
necerute, etc. „Dacă întrevederea este condusă ferm şi
orientată cu ajutorul unor întrebări precise, avem de-a
face cu un interviu dirijat sau directiv. Dacă întrevederea
este liberă şi se desfăşoară în jurul unei teme, subiectul
având posibilitatea de a se exprima într-o manieră
personală, fără nici o întrebare codificată, avem de-a face
cu un interviu non-dirijat, non-directiv. În cazul acestuia
din urmă se porneşte de la principiul că persoana
intervievată este cea mai aptă să prezinte propriile
gânduri
şi
sentimente.
Rolul
intervievatorului
(mediatorului n.n) este de a încuraja subiectul, (clientul)
în desfăşurarea povestirii, de a-i dovedi că-l ascultă cu
atenţie, de a-l motiva în exprimarea a ceea ce ştie şi
simte” (Miftode, 2011). Sub aspect metodologic,
nondirectivitatea este soluţia prin care mediatorul poate
valoriza tendinţele de autoactualizare ale părților, făcând
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din acesta agentul schimbării (Sandu, 2013b). Scopul
principal al medierii nu este rezolvarea litigiului printr-o
hotărâre, fie ea și arbitrală, ci de a ajuta părțile să se
dezvolte, să-şi creeze propria autonomie decizională și
capacitatea de agent moral, ceea ce le permite printr-o
viziune alternativă să obțină o repoziționare cognitivă față
de conflict, și astfel să ajungă la un acord asupra situației
în litigiu. Schimbarea socială ia forma acordului
interpretativ, și ca atare nu trebuie să vizeze în mod
exclusiv o schimbare formală a condiţiilor care au dus la
litigiu, ci o schimbare la nivelul sistemului cognitivmotivaţional al părților, care să devină capabile să
acţioneze ca actori comunicaționali cu deplină autonomie
(Sandu, 2013b).
Din punct de vedere sociologic, putem elabora un
principiu al „nondirectivităţii structurale” pe care să-l
gândim ca factor de transformare a mediului social.
Existenţa tendinţei autoactualizante nu este o condiţie, din
punctul nostru de vedere, a reuşitei medierii atâta vreme
cât se minimalizează rolul socialului de determinare a
cadrelor conştiinţei în limitele căreia tendinţa
autoactualizantă a individului va putea opera. Cu alte
cuvinte, tendinţa autoactualizantă a individului este
transformată din potenţialitate, în act de condiţiile concrete
ale mediului social şi cultural în care individul acţionează.
Tendinţei autoactualizantă a individului trebuie să-i fie
asociată o tendinţă dynamic - conservativă a mediului
social, ca o grilă socio - structurantă aplicată individului
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de către mediul său social ca o adevărată grilă
deformatoare (termenul îi aparţine lui I. P. Culianu, 1994).
Schimbarea socială ca rezultat structural al procesului de
mediere este, din punctul nostru de vedere, o congruenţă
între schimbarea - adaptarea cognitiv motivational comportamentală a individului cu schimbarea structural
operaţională a instituţiilor7 care operează în mediul
respectiv.
Preferăm să considerăm medierea o formă
particulară de intervenție comunicativă asemănătoare
celorlalte practici sociale bazate pe acțiune comunicativă.
Intervenţia eficientă are aşadar două dimensiuni, una
asupra individului ca sistem care interacţionează într-un
câmp social dat, şi o a doua, asupra mediului social ca
sistem care condiţionează şi canalizează interacţiunile
posibile, la nivelul câmpului social dat. Cea dintâi
dimensiune este constituită de consiliere, iar cea de a doua
de advocacy (Sandu, 2013b). Medierea reunește cele două
dimensiuni de consiliere și de advocacy, pe care le
transferă părților în litigiu în procesul de facilitare a
comunicării. Procesul de facilitare în mediere este în
același timp un proces de empowerment, pe care
mediatorul îl realizează în folosul părților, care vor fi la
sfârșitul procesului capabile să obțină un consens – chiar
dacă pe baza unui compromis.

Am utilizat termenul de instituţie în accepţiunea sociologică extinsă
de fapt social instituit, reglementat de norme sociale de funcţionare.
7
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Un al doilea principiu metodologic examinat de
Rogers (2003) îl constituie principiul reflectării. Acesta
are ca obiectiv principal punerea în contact a părților cu
propriile afirmaţii aşa cum au fost ele percepute de
mediator (Sandu, 2013b). Rezultatul concret este că, pe de
o parte, mediatorul se asigură că a înţeles exact mesajul
transmis de părți, semnificaţia pe care acesta o dă
mesajului, iar pe de altă parte, părțile înseşi sesizează
semnificaţiile complete ale propriilor mesaje, reflectează
asupra conţinutului mesajului, asupra modului cum acesta
poate fi receptat de celelalte părți și chiar de mediul social.
Aplicat concret în practică, principiul reflectării se
realizează prin tehnica ascultării active, punctată de
parafraze. Pentru a autoevalua capacitatea de a realiza
practicile comunicative – inclusiv cele de mediere - în
manieră nondirectivă, Carkhuff (2000) propune
următoarele întrebări:
 Sunteţi capabil să ascultaţi ce spune subiectul
verbal şi nonverbal?
 Îi lăsaţi pe ceilalţi să spună povestea, sau deveniţi
nerăbdător şi-i repeziţi?
 Încurajaţi subiectul să vă spună povestea în detalii
ca să vă satisfaceţi propria curiozitate?
 Aveţi tendinţa de a vă pierde în detalii?
 Sunteţi capabili să renunţaţi la propriile păreri şi să
intraţi în lumea subiectului?
 Când subiectul vorbeşte, sunteţi capabil să sesizaţi
mesajele încifrate?
82
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Conflict, acţiune comunicativă şi justiţie deliberativă
 Sunteţi capabil să ţineţi clientul concentrat asupra
problemei de bază (înţelegerea şi acceptarea comunicată
clientului)?
 Sunteţi capabil să lucraţi nondefensiv cu semnele
de rezistenţă și /sau de reziliență ale clientului?
 Puteţi să folosiţi rezistenţa clientului pentru a-l
determina să exploreze mai adânc problemele? (Sandu,
2013b).
Medierea facilitativă, de fapt medierea în sine ca
practică alternativă de rezolvare a litigiilor a apărut – și are
ca atare ca valoare constitutivă – viziunea psihologiei
umaniste, a celei nondirective în special, conform căreia
condiția umană ideală include deschiderea către autentic,
împreună cu tendința autoactualizantă – growth. Teoria
rogersiană asupra personalității are la bază o presupoziție
filosofică ce provine din umanismul postmodern, conform
căreia Eul se formează doar în raport și prin comunicare
cu alteritatea. Dinamica Eu –Alteritate este pentru Rogers
(2003) fundamentală pentru construcția socială a
autonomiei subiectului. Capacitatea sa de agent, ca
rezultat direct al autonomiei, îi permite să-și asume
opțiunile și să le propună celuilalt, într-o strategie
comunicativă de obținere a acordurilor interpretative.
Filosofia introducerii medierii ca alternativă extrajudiciară
este aceea de strategie de normalizare a puterii în relație cu
alteritatea. Contractul social, prin care paradigma
iluministă și cea modernă legitima utilizarea forței, și
implicit a justiției în rezolvarea litigiilor, este interpretată
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mai degrabă ca un pact semiotic asupra situației care a
generat litigiul. Ca atare, în locul legitimării puterii
publice (judecătorești) de a interveni în sfera privată
pentru a aplica dreptatea distributivă (Rawls, 2012), sunt
legitimate părțile înseși în acțiunea de a stabili dreptatea
tranzacțională. Principiile pacta sunt servanda, și respectiv
contractul, reprezintă legea părților care au fost aduse, în
mediul juridic american, la gradul de principii ale justiției
tranzacționale. Cel de-al treilea principiu al practicilor
comunicative centrate pe client îl reprezintă nondirectivitatea, corelată cu încrederea necondiționat
pozitivă acordată părților, și capacității acestora de a-și
realiza managementul conflictului.
Medierea evaluativă
A apărut în anii `80, punând mediatorul în poziția
de expert. Expertiza mediatorului se manifestă în sfera
naturii conflictului, respectiv a soluțiilor care ar putea fi
date de o instanță de judecată. Mediatorul se implică atât
în controlul procedurilor, cât și în propunerea de soluții
pentru rezolvarea litigiului. Acesta își exprimă propriile
opinii și formulează recomandări referitoare la natura
conflictului, sugerând soluții. Mediatorul arată părților
punctele tari și cele slabe ale cazului și în general se
bazează pe sesiuni individuale (Mitroi, 2010). Mediatorul
urmărește principiul echității și respectarea drepturilor
părților (Pop, 2011). Modelul este o alternativă la soluția
judiciară în sensul că de-formalizează procedurile.
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Modelul transformă procedura judiciară în expertiză.
Abordarea este una directivă și paternalistă. Această
practică are de fapt la bază un model paternalist de
construcție a strategiilor comunicative. Modelul paternalist
provine din sistemul de drept roman, și este același care a
stat la baza dreptului roman, prin punerea la punct a
instituției pater familiae. Modelul are la bază autoritarea
de lucru judecat ca principiu al acordului interpretativ. În
fapt însă, în lipsa unei soluții date de instanță, se
speculează asupra soluțiilor posibile. Având în vedere
faptul că precedentul nu este izvor de drept în țara noastră
și că doar judecătorul – de la instanța supremă este
singurul hermeneut acceptat al actului juridic, mediatorul
poate doar să-și utilizeze expertiza în sensul unor soluții
posibile. În contextul legislației româneș ti cu privire la
mediere, modelul este parțial inaplicabil. Din punct de
vedere epistemologic, modelul este tributar unei
paradigme realiste de interpretare a conflictului.
Conflictul este o realitate, exterioară părților și obiectivă,
care poate fi pe deplin înțeleasă de un mediator observator
atent al fenomenului. Expertiza acestuia este aplicabilă,
întrucât medierea este o tehnologie a puterii (Foucoult,
2005).
Medierea transformativă (transformaţională)
Medierea transformativă (Mitroi, 2010) este o
practică recentă, tributară paradigmei postmoderne,
bazându-se pe strategiile comunicative ca formă a
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interacţiunii dintre părți. Ca element central , medierea
transformativă se bazează pe încurajarea părților să
recunoască şi să înţeleagă nevoile, interesele şi punctele de
vedere ale părţii opuse (Pop, 2011).
Cele mai cunoscute lucrări în domeniul medierii
transformative aparțin lui Joseph Folger și Robert Baruch
Bush (1994). Abordarea transformativă a medierii
privilegiază o viziune socială/comunicativă asupra
conflictului (Folger și Baruch Bush, 1994). Conform
acestei viziuni, conflictul este în principal expresia unei
crize a comunicării și interacțiunii (Della Noce, Baruch
Bush, Folger, 2002) (comunicative n.n). Modelul
transformativ propus de Della Noce, Baruch Bush, Folger
(2002) arată că în ciuda potențialului impact distructiv a
interacțiunii comunicative în conflict, indivizii au
capacitatea de a modifica natura interacțiunilor în care
sunt angrenați pentru a reflecta propriile puncte tari și
încrederea în sine (rezultat al procesului de împuternicire)
(Lord, Hutchison, 1993). Dinamica pozitivă a
interacțiunilor comunicaționale regenerează comportamentele indivizilor care își asumă o legătură constructivă
(Gergen, 2005) și umanizantă. Conform acestui model,
ceea ce contează cel mai mult în acest tip de mediere este
transformarea afirmativă a părților în conflict și
dezvoltarea lor personală. Aceasta contează chiar mai mult
decât rezolvarea propriu-zisă a conflictului, și, această
transformare a structurii comunicării și interacțiunilor
constructive – care generează construcția socială a
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realității pentru actorii implicați în conflict, n.n – este sursa
rezolvării conflictului.
Scopul mediatorului este acela de a identifica
oportunitățile de empowerment și saltul afirmativ –
procesul de recadrare a realității, atunci când acesta apare
– și de a facilita trecerea de la interacțiunea distructivă la
cea constructivă (Baruch Bush, Pope, 2002).
Modelul epistemic aflat în spatele medierii
transformative este unul constructivist, sau chiar
construcționist. Construcţionismul ca şi constructivismul
sunt paradigme care se referă la modalitatea în care
individul operează cu constructe înţelese ca definiţii
operaţionale, asupra unor decupaje din realitate. În timp ce
constructivismul plasează formarea constructelor la
nivelul individului, construcţionismul le plasează la
nivelul interacţiunilor din mediul social, individul
însuşindu-le şi reproiectându-le asupra mediului social
(Sandu,
2013b;
Frunză,
2011).
Perspectiva
construcţionistă este, prin structura sa, apropiată de
postmodernism – diviziunea lyotardiană conform căreia
imaginea noastră despre realitate este un consens al
discursului. Esenţialismul de origine platoniciană operează
cu două nivele ale realităţii, unul fiind de natură
transcendentă şi imuabilă, iar celălalt având o natură
imanentă, imperfectă şi discontinuă. Diviziunea
esenţialistă este tributară presupoziţiei ontologice a
independenţei de context a principalelor caracteristici ale
claselor de obiecte. Construcţionismul denunţă ideologia
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independenţei de context şi însăşi ideea existenţei unui
referenţial ontologic unic (Sandu, 2014b). Punctul de
plecare a construcţionismului social îl constituie lucrările
lui Kennet Gergen, din care definitorii sunt articolele:
 The Social Constructionist Movement in Modern
Psychology (Gergen, 1985),
 Toward Generative Theory (Gergen, 1978),
 Affect & Organization in Post-modern Society
(Gergen, 1990),
 An Invitation to Social Construction (Gergen,
1999).
În viziunea lui Gergen (2005), construcţionismul
social este preocupat de explicitarea proceselor prin care
oamenii ajung să descrie, să explice şi să ia act de lumea
în care trăiesc şi care-i include. Modelul construcţionist
arată că realitatea este creată în procesul de comunicare cu
instrumentele limbajului, fiecare individ influenţând şi
modelând răspunsurile celorlalţi (Campbell, Kinsella,
Coldicott, 1994). Noi considerăm că această paradigmă
poate fi pusă în legătură cu teoria acţiunii comunicative
formulată de Habermas (1987). Acesta consideră acţiunea
comunicativă ca fiind modelul predilect de exercitare a
puterii în societatea contemporană (Habermas, 1987). Am
preluat din criticismul habermasian cei doi poli teoretici
distincţi şi anume analiza teoriilor de nivel micro asupra
raţionalităţii sociale bazate pe structuri comunicative şi pe
acte de limbaj, precum şi teoriile integrative asupra
societăţii moderne la nivel macro. Acţiunea comunicativă
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îndreptată spre obţinerea consensului codifică o strategie a
puterii particulară postmodernităţii, şi anume subtilizarea
puterii, apariţia strategiilor seductive şi înlocuirea forţei cu
puterea soft a convingerii (Nye, 1990; 2004; 2011).
Acordul semiotic asigură unitatea interpretativă a
lumii prin co-construcţia socială a realităţii (Sandu, 2013a;
2014c). Acordul interpretativ presupune o „negociere a
definiţiilor” cu care partenerii de dialog operează. Am
urmărit aşadar construcţia socială a realităţii ca acţiune
comunicativă, extinzând aria acţiunii comunicative la
întreaga pragmatică socială. Am interpretat acţiunea
socială ca strategie discursiv seductivă de exercitare a
puterii în spaţiul public. Am aderat la ideea
construcţionistă conform căreia, spaţiul public este
reprezentat de orice zonă a acţiunii de co-construcţie a
realităţii.
Modelul are la bază de asemenea perspectiva
leadership-ului
transformaţional
(Sinclair,
2007).
Modelele transformaționale în mediere au la bază,
consideră Guy Sinclair (2007), convingerea că procesul de
mediere trebuie să ofere părților mai mult decât sim pla
oportunitate de a-și rezolva conflictul în mod satisfăcător,
ci și un mediu în care să se producă o transformare
afirmativă a părților în conflict, și prin extensie a societății
(Sinclair, 2007). Pentru autorul citat este o certitudine că
medierea transformativă este mai mult decât o formă de
rezolvare a conflictului, fiind de asemenea implicate
procese de dezvoltare morală – dezvoltarea autonomiei,
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autodeterminării și conștiinței de sine, dezvoltarea
capacităților de exprimare a sentimentelor, inclusiv a celor
de compasiune. La nivelul global, paradigma presupune
apariția unei societăți pacifiste. Noi identificăm acești
pacifiști de care vorbește Guy Sinclair (2007) – termenul
denumindu-i deopotrivă pe mediatori dar și pe
participanții la sesiunile de m ediere transformativă- cu așa
numiții cultural creatives. În cazul societății bazate pe
cunoaștere, o categorie semnificativă a clasei mijlocii cu
preocupări umaniste, etice, ecologice și științifice îl
constituie așa numiții cultural creatives (Ray, 2011). Noi
considerăm că pe măsură ce societatea transmodernă pe
care o identificăm cu societatea bazată pe cunoaștere va
deveni din ce în ce mai semnificativă din punctul de
vedere al influenței publice, cultural creative vor deveni
clasa socială dominantă, detașându -se și diferențiindu -se
de cei care astăzi sunt gulerele albe (Sandu, 2014b).
Scopul este ca părţile şi relaţiile dintre acestea să se
transforme pe parcursul medierii, iar această transformare
să conducă implicit la încetarea conflictului.
În cadrul medierii transformative, realizarea
comunicării dintre părţi are loc în sesiuni comune, care
urmăresc să faciliteze dialogul și dezbaterea. Abordarea
este de principiu una nondirectivă, facilitarea fiind un
proces desfășurat după regulile interviului nestructurat. Nu
există reguli de bază privind comportarea în mediere,
mediatorul nu conduce discuţiile, părţile având libertate
totală în alegerea subiectelor de dialog privind conflictul
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(Mitroi, 2010). Mediatorul urmează părţile în discuţii,
intervenind atunci când este necesară punctarea
momentelor de „recunoaştere a opiniei celuilalt”,
momente care pot duce la o transformare şi la soluţionarea
conflictului.
Medierea Narativă
Medierea narativă porneşte de la premisa că fiecare
parte implicată vede în mod diferit conflictul (Pop, 2011),
fiecare parte având propria „poveste” referitoare la cazul
mediat. Rolul mediatorului este acela de a determina
părţile să nareze aceste „poveşti” despre conflict în care să
fie cuprinsă percepţia fiecăruia asupra conflictului,
sentimentele implicate, nevoile şi dorinţele diferite ale
părţilor (Mitroi, 2011). Poveștile exprimate de fiecare
dintre părți vor fi reunite de mediator cu ajutorul părţilor
într-o nouă „poveste alternativă”, care este o combinaţie a
versiunilor fiecărei părţi, și care în același timp să fie
acceptată de părţi, oferind astfel premisele rezolvării
conflictului (Pop, 2011). Această „poveste comună” stă
nu numai la baza ajungerii la o înţelegere, ci şi oferă
posibilitatea continuării relaţiilor personale dintre părţi,
după încetarea medierii (Kure, 2010). Practicile narative
și-au demonstrat eficiența în zone diferite în care acțiunea
comunicativă vine în confluență cu cea socială. În
domeniul medierii practicile narative au fost recuperate de
cercetători precum Cobb (1993; 1994; 2004), Winslade
(2006), Winslade & Monk (2000, 2008), Winslade, Monk,
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& Cotter (1998), etc. Perspectiva epistemologică de la care
pornește această formă de mediere este cea foucauldiană,
conform căreia discursul este o practică de construcție
sistematică a lucrului despre care se vorbește (Foucault,
1969; Kure, 2010). Discursul apare ca o semantică locală,
care configurează identitatea părților implicate în relație
(de conflict n.n). Această semantică este, în viziunea lui
Davies & Harré (1990), o asumare a identității relaționale
și o delimitare a poziției de putere (Kure, 2010). Pozițiile
de putere sunt construite social și cultural, prin utilizarea
în discurs a unor locuri privilegiate cultural, cum este
cazul discursului rațional versus cel irrational, de exemplu
(Kure, 2010).
Pornind de la teoria discursului propusă de Laclau
și Mouffe’s (1985), Nikolaj Kure (2010) conceptualizează
organizația ca o rețea ierarhică de discursuri dominante și
marginale, a căror poziție se află în conflict. Autorul arată
că ideea de ierarhie discursivă ar trebui văzută ca un
concept cheie în înțelegerea conflictului organizațional.
Din punctul nostru de vedere, ierarhia comunicativă –
discursivă – este un concept cheie în analiza oricăror
strategii de normalizare a relațiilor de putere, fie ele
conflictuale sau seductive. Ca atare, rolul mediatorului
este tocmai recadrarea poveștii, astfel încât să se producă o
echilibrare a discursului dominant. Membrii unei astfel de
rețele comunicative ierarhice, aflați în poziție dominantă,
sunt în măsură să construiască definiții negative asupra
celorlalți. Mediatorul are rolul de a pune sub semnul
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întrebării poveștile care au dus la hipertrofierea
negativului din partenerul de acțiune comunicativă –
conflictul fiind tocmai o astfel de acțiune. Un aspect
important este definirea de către Foucault (1969) a
subiectului ca fiind o poziție în structura discursivă. Acest
lucru arată că subiectivitatea este o construcție discursivă,
și că aceasta este dependentă de contextul comunicativ.
Identitatea nu mai este centrată în jurul unei structuri
interioare de tip esențialist, ci este constituită de rețeaua de
interacțiuni comunicative la care individul participă.
Această rețea recrutează subiectul acțiunii comunicative
să-și asume poziții comunicative (Kure, 2010). Identitatea
(organizațională) este construită din sisteme de
semnificare discursivă, care conferă poziție celui care
acționează (social, strategic sau comunicativ). Pentru a
putea accede la acțiunea comunicati vă este nevoie de o
poziționare în rețeaua de comunicare într-unul din
nodurile acesteia, astfel încât să poți transmite și
recepționa mesaje din rețea. Teoria lui Laclau și Mouffe
(1985) arată că orice discurs urmărește să controleze
practicile sociale. Acest lucru este compatibil cu teoria
habermasiană (1987) a acțiunii comunicative, întrucât
consensul, ca rezultat al acțiunii interpretative, nu rămâne
exclusiv la practicile comunicative, ci se traduce în acțiune
socială. Conflictul apare ca rezultat al practicilor de
polarizare a discursului puterii. Cei care aderă la o
perspectivă narativă asupra medierii refuză conflictului o
natură obiectivă, ca efect al unor interese contradictorii, ci
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îl operaționalizează în sensul de expresie a practicilor de
poziționare
–
centralitate
versus
marginalizare
comunicativă. Medierea narativă se orientează asupra
expansiunii resurselor discursive ale participanților, ce
sunt redefinite prin practicile de poziționare. Scopul
practicii medierii este acela de construcție a unei povești
alternative care să modifice dominanțele discursive. În
medierea unui conflict de muncă, spre exemplu (Kure,
2010), mediatorul se va angaja în examinarea poveștilor
managerului, dar și a angajaților, a speranțelor și
intențiilor acestora. Această abordare va duce la
construcția unor noi povești asupra relației de muncă
privită ca oportunitate pentru dezvoltarea creativității, a
onestității în relațiile interpersonale, etc. Această nouă
poziționare narativă nu mai este congruentă cu relația de
tip conflictual și nu mai constituie un context
marginalizant și polarizant pentru niciunul dintre actorii
comunicativi.
Pornind de la modelul medierii transformative, al
celei narative descrise mai jos, și de la cel al anchetei
apreciative, vom urmări să conturăm un model de mediere
apreciativă.
Medierea apreciativă
Principiile anchetei apreciative sunt utilizate în
domenii precum dezvoltarea instituțională, dezvoltarea
socială și comunitară, management, marketing și resurse
umane, leadership, și nu în ultimul rând managementul
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resurselor umane. Actualmente, o serie de mari corporații
precum McDonalds, US Cellular, British Telecom, Avon
Mexico, World Vision, Nutrimental, precum și o serie de
organizații publice implicate în administrația publică
centrală sau locală din Brazilia, Canada, India, Olanda,
Africa de Sud, etc., utilizează ancheta apreciativă în
propria dezvoltare organizațională și în managementul
resurselor umane.
Conceptul de mediere apreciativă o propunem ca
parte componentă a eticii apreciative, ca practică
comunicativă particulară utilizată pentru obținerea
acordului interpretativ dintre părți. Literatura de
specialitate românească nu conține referiri la utilizarea
anchetei apreciative în practica medierii. În literatura de
specialitate internațională am identificat utilizarea anchetei
apreciative ca practică de obținere a consensului în situații
de mediere în lucrările referitoare la rezolvarea
conflictelor apărute în managementul resurselor umane
(Dana Mediation Institute, Inc, 2002). Abordarea propusă
combină metoda victorie – victorie (Cornelius, Faire,
Cornelius, 2006) cu principiile apreciative. În medierea
apreciativă ca alternativă la rezolvarea conflictelor nu
putem identifica o literatură de specialitate cu caracter
științific, ci mai ales prezentări ale serviciilor oferite de
mediatori care aplică Ancheta apreciativă în mediere (Coe,
2013).
Medierea apreciativă este un stil de practică al
medierii pe care îl propunem, și provine din sfera
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metodelor apreciative (appreciative inquiry) introdusă în
literatura de specialitate de David Cooperrider și Suresh
Srivatsva (1987). Ancheta apreciativă a fost definită ca o
cercetare co-tranformatoare a pozitivului din indivizi şi
organizaţii, o descoperire transformatoare (Cooperrider,
Srivatsva, 1987) a surselor generatoare de vitalitate a
sistemelor vii aflate în momente de maximă eficiență și de
maximă capacitate creatoare în domeniul social (Bushe,
2011), economic și uman (Sandu, 2009a).
Ancheta apreciativă se bazează pe arta interogativă
cu privire la punctele tari ale sistemului în scopul
înţelegerii, anticipării şi maximizării potenţialului creativ
existent la nivelul acestuia (Sandu, 2009a). Cooperrider și
Whitney (1999) consideră ancheta apreciativă ca o
mobilizare a capacităţii interogative pe baza principiului
întrebărilor necondiţionat pozitive. Termenul însuşi de a
aprecia, de a valoriza, ne duce cu gândul pe latura pozitivă
a procesului de dezvoltare, la afirmarea punctelor tari şi a
aspectelor pozitive, vizând transformarea ameninţărilor în
oportunităţi de dezvoltare (Ponea, 2009).
Elementul de noutate pe care ancheta apreciativă îl
aduce este schimbarea accentului de la modalitatea
tradiţională de acțiune dintr ‑un mediu organizațional,
orientată invariabil asupra rezolvării de probleme, doar
pentru că în orice mediu trebuie să fie probleme de
rezolvat, către sublinierea importanţei dezvoltării a ceea
„ce‑i mai bun din ceea ce este” (Cojocaru, 2005).
Cooperrider şi Srivatsva (1987) afirmă că cercetarea
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acţiune nu este bazată decât pe problemă, și aceasta duce
la constrângerea sau la lipsa inovativităţii atunci când este
abordată realitatea sau problema în cauză (Tudosă, 2013).
Ancheta apreciativă porneşte de la aprecierea şi
valorizarea a ceea ce este mai bun în organizaţie, continuă
cu construirea unei viziuni a ceea ce ar putea să fie şi
dialogul privind ceea ce ar trebui să fie în baza
presupoziţiei că o organizaţie este un mister ce ar trebui
descoperit (Cojocaru, 2005 apud. Cooperrider, Srivatsva,
1987).
Conceptul de anchetă apreciativă a fost lansat în
anul 1987 prin lucrarea lui David Cooperrider şi a lui
Suresh Srivatsa, Appreciative inquiry in organizational
life, care definesc ancheta apreciativă ca fiind „căutarea a
ceea ce este cel mai bun în oameni, în organizaţii şi în
lumea din jur. Ancheta apreciativă implică sistematic
descoperirea a ceea ce oferă "viaţa" la un sistem din viaţă
(Cojocaru, 2005), când acesta este cel mai viu, cel mai
eficient, şi cel mai constructiv din punct de vedere
economic, ecologic sau uman” (Sandu, 2009b). Ancheta
apreciativă plasează accentul îndeosebi pe evidenţierea
punctelor tari ale sistemului vizat, asigurând astfel calea
spre a le putea înţelege, anticipa şi maximiza potenţialul
creativ (Sandu, 2009b).
Ancheta (cercetarea) apreciativă este un mod
particular de a chestiona subiecţii dezvoltării
organizaţionale şi în acelaşi timp de a prefigura viitorul,
prin adoptarea unor relaţii pozitive pornind de la
97
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Antonio SANDU
pozitivitatea
fundamentală
inerentă
persoanei,
organizaţiei sau unei situaţii, sporind capacitatea
sistemului de cooperare şi schimbare. Metoda are ca
presupoziţie fundamentală angajamentul indivizilor în
îmbunătăţirea, schimbarea şi focalizarea pe performanţă
(Sandu, 2009a).
A aprecia 8 = 1. a valoriza acţiunea de
recunoaştere a aspectelor pozitive în oameni, lumea
înconjurătoare; afirmarea punctelor tari trecute şi
prezente, identificarea potenţialităţilor, perceperea
acelor lucruri care dau viaţă (sănătate, vitalitate,
excelenţă) sistemelor vii; 2. a creşte valoarea, Sinonime:
a valoriza, a onora, a preţui (Cooperrider, Whitney,
1999).
Ancheta9 = 1. acţiunea de a explora şi
descoperi, 2. acţiunea de a pune întrebări, fiind deschis
spre a sesiza noi potenţialităţi şi oportunităţi Sinonime:
descoperire, cercetare, explorare sistematică, studiu
(Cooperrider, Srivatsva, 1987).

8

Ap-pre’ci-ate, v., 1. valuing; the act of recognizing the best in
people or the world around us; affirming past and present strengths,
successes, and potentials; to perceive those things that give life
(health, vitality, excellence) to living systems 2. to increase in value,
e.g. the economy has appreciated in value. Synonyms: Valuing,
Prizing, Esteeming, and Honoring.
9
In-quire’ (kwir), v., 1. the act of exploration and discovery. 2. To
ask questions; to be open to seeing new potentials and possibilities.
Synonyms: Discovery, Search, and Systematic Exploration, Study
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Perspectiva Anchetei Apreciative este una socioraţionalistă, rezumată de Cooperrider și Srivatsva (1987) în
câteva elemente esenţiale:
 Ordinea socială este fundamental instabilă, la orice
moment fiind produsul unei negocieri sau convenţii între
persoane, convenţie asumată tacit sau explicit de către
acestea (Sandu, 2009b).
 Modelele acţiunii social- organizaţionale nu sunt
impuse în manieră biologică sau fizică, ele sunt capabile
de o varietate infinită.
 Acţiunea socială este susceptibilă de a fi
interpretată diferit în funcţie de contextul istoric în care
are loc, nici una dintre interpretări neputând fi considerată
în mod obiectiv superioară alteia.
 Acţiunile umane sunt prescrise de către idei,
credinţe, intenţii sau teorii. Ca atare, orice transformare a
comportamentului se realizează prin schimbarea în
profunzime a acestora. Perspectiva socio- raţionalistă
afirmă că teoriile pe care le îmbrăţisăm, credinţele şi
reprezentările noastre au un efect puternic asupra realităţii
sociale (Sandu, 2009a).
 Unul dintre cele mai puternice instrumente care
stau la dispoziția comunităţilor în transformarea
convenţiilor în norme, valori, scopuri, ideologii este actul
dialogului. Schimbările care au loc la nivelul practicilor
lingvistice pot cauza transformări profunde în practicile
sociale (Cojocaru, 2005; Sandu, 2009b).
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 Teoria socială este înțeleasă ca un limbaj elevat,
care posedă o gramatică proprie, putând fi folosită ca
instrument lingvistic necesar pentru creearea unor modele
noi de acţiune socială (Cojocaru, 2005; Sandu, 2009b).
 Orice teorie are valoare normativă, latentă sau
manifestă, având potenţialul de a influenţa ordinea socială.
Fiecare teorie socială are implicit o semnificaţie morală:
având potențialul de a afecta şi regla relaţiile interpersonale atât în mediul instituțional cât și în viaţa
cotidiană. Cunoaşterea socială se construiește într-un
proces de interacţiune colectivă, cunoașterea fiind creată,
menţinută şi utilizată de către grupul uman (Cojocaru,
2005; Sandu, 2009b), în calitatea sa de comunitate
interpretativă (Sandu, 2012b).
Dimensiunea psihologică a anchetei apreciative o
reprezintă construcția conceptului
de inteligenţă
apreciativă formulat de către Thatchenkery şi Matzker
(2008). Inteligenţa apreciativă reprezintă “capacitatea de a
uni, sublima şi extinde gradul de inteligenţă dintr-o gamă
largă de inteligenţe cunoscute şi anume: lingvistică, nonlingvistică personală şi orientată spre alte persoane fiind
în fond un fel de metainteligenţă reunind toate tipurile de
inteligenţă în vederea unor scopuri constructive”
(Thatchenkery, Matzker, 2008).
Thatchenkery şi Matzker (2008) formulează în
termeni plastici ideea că inteligența apreciativă este
“abilitatea de a vedea stejarul încă din faza de ghindă”.
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Cele trei componente ale inteligenţei apreciative
(Thatchenkery, Matzker, 2008) sunt:
 recadrarea, înțeleasă ca redefinire a cadrului
constructiv;
 aprecierea elementelor pozitive;
 sesizarea modului cel mai probabil în care va
evolua sistemul, a modurilor de evoluție alternativă cele
mai favorabile sistemului, și a modalităților în care se
poate construi viitorul pornind de la prezent.
Inteligenţa apreciativă – este denumită “puterea de
a reîncadra lucrurile, de aprecierea posibilităţilor pozitive
şi capacitatea de a vedea cum se derulează viitorul,
plecând din prezent” (Thatchenkery, Matzker, 2008).
Reîncadrarea reprezintă modificarea perspectivei
prin care se percep lucrurile, redefinirea cadrului este
văzută ca proces psihologic prin care o persoană modifică
perspectiva sub care consideră un obiect, o persoană sau
un context social. Este un proces de redefinire a cadrului
din problemă în provocare pentru dezvoltare
(Thatchenkery, Matzker, 2008).
Aprecierea pozitivului reprezintă abilitatea de a
sesiza pozitivul în evenimente, situaţii, obstacole, de a
se focaliza din totalitatea elementelor unui obiect asupra
elementelor pozitive (afirmative) (Thatchenkery, Matzker,
2008).
Sesizarea modului în care ia naştere viitorul din
prezent reprezintă capacitatea de a face conexiuni între
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aspectele generative ale prezentului şi viitorul dorit
(Thatchenkery, Matzker, 2008).
Ancheta apreciativă este în general reprezentată
sub forma unui ciclu cu o structură tetrafazică care în
literatura de specialitate poartă denumirea de cei 4 D ai
Anchetei Apreciative.

Ciclul 4 D ai Anchetei Apreciative10

Pornind de la cele patru faze ale anchetei
apreciative în viziunea lui Cooperrider, Whitney, și

Schemă preluată după Ponea, S. Sandu, A. (2011). Grupul de
socializare apreciativ. Un model de creativitate colaborativă. Iași,
România: Editura Lumen.
10
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Stavros, (2005) am construit un model 4 D de mediere
apreciativă:
1. DISCOVERY (Descoperirea apreciativă)
reprezintă faza de identificare a “poveştilor” pozitive (de
și despre succes) şi a modului în care sunt acestea
percepute la nivelul organizației 11, gradul de răspândire pe
care fiecare dintre poveștile de succes le a re în interiorul
organizaţiei. Ca punct de plecare al medierii apreciative
este propusă selectarea temelor afirmative/pozitive;
avându-se în vedere ipoteza conform căreia conflictul
evoluează în direcţia în care părțile acesteia sunt
interogați și se auto-interoghează. Alegerea temelor de
cercetare ce urmează a fi propuse de către facilitatorul
implicat în medierea apreciativă are o semnificație
strategică. Temele trebuie construite în termeni afirmativi
avându-se grijă ca acestea să fie legate de domeniul în
care se dorește evoluția litigiului, pentru a putea avea loc o
amplificare apreciativă, a impactului poveștilor de succes
în rezolvarea conflictelor, ca experiență personală a
părților, sau la experiențe anterioar e de rezolvare a unor
conflicte (Sandu, 2009a). În construcția metodologică a
anchetei apreciative se folosește un tip particular de
interviu comprehensiv, de tip intențional nondirectiv,
denumit interviu apreciativ. Instrumentul metodologic
Prin organizație înțelegem aici orice organizare umană. Părțile în
conflict datorită relațiilor particular e, pot fi tratate ca structură socială
organizată.
11
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utilizat în realizarea medierii apreciative îl constituie un
ghid de mediere – interviu de mediere - cu întrebări ce
sunt focalizate în jurul temelor afirmative (Sandu, 2009a).
Sunt parcurși o serie de pași bazați pe interviuri
individuale cu părțile în conflict, și interviuri comune cu
acestea. O practică uzuală o reprezintă interviul reciproc
între părțile în conflict, moderat de către cel care conduce
medierea apreciativă. Procesul de intervievare reciprocă
poate fi condus ca focus grup (Cojocaru, 2006). Van der
Haar arată că în această etapă se realizează un proces de
apreciere asupra ceea ce dă viaţă şi energie indivizilor din
organizaţie (Harr, 2002), iar în cadrul medierii apreciative
se urmărește tocmai sesizarea aspectelor personale asupra
situației în litigiu . Este o etapă de analiză a poveştilor
afirmative (pozitive) relatate de părțile în conflict asupra
experienţei lor comunicative, această etapă constituind
nucleul schimbării pozitive în organizație. Am arătat că
această etapă este una de mare angajament etic și
epistemic, întrucât sunt utilizate metode precum: interviul
apreciativ, focus grupul apreciativ, interviul structurat
(Sandu, 2009a). etc. Ștefan Cojocaru subliniază
semnificația etapei din perspectiva principiului apreciativ
conform căruia organizaţia evoluează în direcţia în care
este cercetată (Cojocaru, 2006). La nivelul acestei etape
analiza apreciativă vizează atât elementele de
pozitivitate incluse în poveștile semnificative prezentate
de părți, simultan cu lectura experienţelor fundamentale
ale acestora, din carte se vor extrage elementele de
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pozitivitate şi de succes prin focalizarea interviului către
acestea. Prezentarea de către subiecţi a unor probleme –
ca elemente disfuncționale – nu este blocată, fiind
analizată sub aspectul provocărilor metodologice. Sunt
chestionate poveştile de succes care pot apărea în situaţii
similare, care sunt considerate de către stakeholderi ca
fiind transferabile în situaţia indicată.
2. DREAM (visul) este etapa în care subiecții
rezolvării apreciative a conflictului și medierii apreciative
descriu dorinţele şi visele lor legate de situația în conflict
(Cojocaru, 2005). Din punct de vedere metodologic, în
această etapă se realizează o întâlnire de grup cu scopul
împărtăşirii reciproce a datelor culese în prima etapă sub
forma recadrării conflictului ca o poveste de succes pentru
viitor. Această etapă corespunde parțial elementelor de
mediere narativă și transformațională prezentate anterior.
Van der Haar (2002) arată importanţa gândirii alternative
și a procesului de depăşire a limitelor. Această “ieşire din
cutie” se realizează prin intermediul unor viziuni
apreciative asupra viitorului care au la bază atât
reconfigurarea apreciativă a istoricului, cât și a prezentului
organizaţie (Harr, 2002). Rezultatele interviurilor
apreciative realizate la faza anterioară sunt utilizate î n
conceperea și implementarea unei noi serii de interviuri
individuale sau de grup care urmăresc crearea unei zone
de convergenţă sau de transparenţă comunicaţională
(Sandu, 2009a). Bernie Carter susţine că etapa de dream
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adoptă o serie de imagini creatoare afirmative asupra
viitorului ce sunt structurate pornindu-se de la o gândire
de tipul “înafara graniţelor” (Carter, 2007). Interviul
apreciativ care se derulează în etapa de DREAM conţine
elemente provocative simbolice care au la bază
experienţele valoroase şi de succes în acțiunea
comunicativă anterioară dintre părți, capturate la etapa
anterioară și care au rol aspiraţional şi transformativ
(Sandu, 2009b).
3. DESIGN (proiectarea dezvoltării apreciative a
sistemului) foloseşte datele culese în fiecare din cele două
etape anterioare. Odată ce există o imagine coerentă
asupra a ceea ce se dorește ca sistemul vizat să devină, se
trece la identificarea noii arhitecturi sociale a acestuia. În
această etapă se proiectează infrastructura şi sistemul de
management necesar pentru a sprijini viziunea sistemului.
Această etapă reprezintă un proces de reinventare a
situației care a generat conflictul (Cojocaru, 2005). Van
der Haar (2002) arată că rolul acestei etape este de a se
crea un design organizaţional, de tip procesual şi relaţional
care urmărește actualizarea “visului” din stadiul anterior.
Metoda este una constructivă şi colaborativă de creare a
unor acţiuni pornind de la oportunităţi şi puncte tari
(Sandu, 2009b).
4. DESTINY (implementare a planurilor de
dezvoltare). Cunoscută și sub numele de Delivery,
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reprezintă o etapă de construcție a reţelelor de facilitare a
dezvoltării potenţialului co-creator (Carter, 2007).
Ciclul afirmativ al medierii apreciative este definit
pornind de la premisa că situația – conflictuală – are
tendința să se dezvolte în direcția în care este direcționată
comunicarea în procesul de mediere.
Medierea apreciativă poate fi prin natura ei o
soluție ideală pentru acele conflicte care au la origine o
disfuncție a aprecierii, sau o marginalizare c omunicativă,
în sensul descris în cadrul medierii narative. Medierea
relațiilor de muncă, medierea penală ca strategie de just iție
restaurativă, medierea litigiilor generate în procesul de
cooperare de diferite forme poate beneficia de o abordare
apreciativă. Abordarea apreciativă poate fi utilizată ori de
câte ori rezultatul medierii ar trebui să depășească simplul
partaj al unor resurse, ci să refacă structurile comunicative
dintre părți, permițând chiar o viitoare cooperare dintre
acestea.

Procedura Medierii
A selecta ce să faci, în ce ordine să faci, cu ce scop,
cum anume să lucrezi intentional, dar nondirectiv în
același timp, adaptabil şi foarte exact în munca desfăşurată
facilitând clienților rezolvarea conflictelor fără a neglija
imperativele legale, reprezintă activitatea zilnică a
mediatorului. Practica medierii are la bază o serie de
strategii discursive de abordare a conflictelor, a căror
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fundament operaţional îl constituie procesul identificării
congruenţelor între pozițiile partenerilor de negociere,
prin rezolvarea problemelor eului părților aflate în
conflict şi facilitarea funcţionalităţii reţelelor şi
sistemelor sociale din care individul face parte (Haris
Perlman, 1957). În ultimii ani, practica medierii
absoarbe ipoteze şi teorii provenind din psihologia
personalităţii, din sociologia comunicării, psihosociologia comunicării, pedagogia socială, teoriile
justiției restaurative și legislația specifică domeniilor în
care are loc medierea.
Procesul de mediere presupune din partea
mediatorului să aducă părțile aflate în conflict la
capacitatea (Bloom, 2010) de a-şi armoniza singuri
pretențiile și punctele de vedere asupra situației în litigiu,
sau să se adapteze la situația de compromis creată (Sandu,
2013b).
Prezentăm în continuare o etapizare a medierii ca
proces de rezolvare creativă a conflictelor care are la bază
strategia înțelegerii conflictului ca situație problemă
(Zastrow, 1987) și negocierea ca proces de rezolvare a
problemelor prin acord interpretativ.
Contactul iniţial cu părțile și implicarea - implică
stabilirea relaţiei dintre mediator și părți şi construcția
încrederii reciproce, utile procesului de ajutor.
Evaluarea primară – ascultarea fiecărei părți - Evaluarea
primară se finalizează cu o hartă a conflictului care se
realizează cu ajutorul următoarelor tehnici:
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Identificarea obiectivelor medierii şi negocierea
contractului:
 stabilirea obiectivelor medierii;
 explorarea soluţiilor alternative;
 alegerea strategiilor de obținere a acordului;
 acordul clientului şi redactarea contractului.
Şedinţa de informare prealabilă. Obligativitatea
informării cu privire la mediere
Sediul materiei (dispoziții legale) pentru etapa de
informare a părților cuprinsă în procedură este reprezentat
de art. 2 alin. 1 (declarat neconstituțional) și r espectiv art.
43 alin. 1 si 2, art. 45 lit. e.
Legiuitorul român a considerat ca necesară
informarea cu privire la mediere ca procedură prealabilă
pentru admiterea cererii de chemare în judecată. În
doctrină au existat o serie de opinii ce vizau caracterul de
procedură prealabilă și faptul că inadmisibilitatea cererii
de chemare în judecată, în spețe de natură civilă , în lipsa
informării cu privire la avantajele medierii, ca îngrădind
accesul la justiție. De cealaltă parte s-a situat opinia
Judecătorului Cristi Danileț, care arată că “accesul la
justiție nu este cu nimic impiedicat fiindcă informarea este
gratuită, și în caz de neîndeplinire prealabilă judecătorul
poate da un termen pentru efectuare; medierea rămâne
mai departe o procedură facultativă, căci partea este cea
care va decide dacă după informare rămâne mai departe
în procedura de mediere sau va merge mai departe în
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instanță” (Danileț, 2013). În plus, acțiunea reclamantului
care nu a participat la ședința de informare cu privire la
mediere înainte de depunerea cererii, sau până la termenul
dat de judecător, este considerată ca inadmisibilă, dar,
consideră Cristi Danileț (2013) reclamantul poate
redepune cererea la instanța competentă în termenul de
prescripție a dreptului, după îndeplinirea procedur ii
menționate. Curtea Constituțională a avut o opinie
contrară, declarând neconstituțional articolul din legea
medierii privind obligativitatea informării cu privire la
avantajele medierii12.
În lumina deciziei CCR, informarea cu privire la
avantajele medierii rămâne o procedură facultativă, așa
cum a fost ea reglementată.
Articolele declarate neconstituționale sunt:
ART. 2*) (Legea nr. 192/2006).
(1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile,
persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să
participe la şedinţa de informare privind avantajele
medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui
proces în faţa instanţelor competente, în vederea
soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă,

Am discutat semnificaţia deciziei CCR în subcapitolul
Recomandarea 2002/10 Consiliului Europei privind medierea în
materie civilă, și ca atare nu considerăm neces ar să revenim cu o
discuţie mai amplă, mai ales în lipsa motivării soluției CCR.
12
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de familie, precum şi în alte materii, în condiţiile
prevăzute de lege.
(12) Instanţa va respinge cererea de chemare în
judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către
reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de
informare privind medierea, anterior introducerii cererii de
chemare în judecată, sau după declanşarea procesului,
până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru
litigiile în materiile prevăzute de art. 60 1 alin. (1) lit.
a) - f).
Consiliul de Mediere a elaborat un Ghid de
aplicare unitară a legii 192/2006, intitulat Ghid pentru
organizarea ședinței de informare privind medierea.
Scopul elaborării ghidului a fost asigurarea unor practici
conforme cu dispozițiile legii 192/2006, astfel cum au fost
modificate de legea 370/2009 ș i legea 115/2012, în cazul
organizării de către mediatori a ședintei de informare
privind medierea (Consiliul de Mediere, 2013). Ghidul
reprezintă un îndrumar de practică pentru mediatori, fără a
avea caracter obligatoriu pentru acesta13.

În continuare prezentarea metodologiei cu privire la desfășurarea
Ședinței de informare cu privire la mediere va fi preluată din Consiliul
de Mediere, 2013. Am optat pentru această soluție datorită prestigiului
Emitentului, și a recunoașteri i de care Consiliul se bucură în rândul
mediatorilor. Chiar dacă nu are caracter obligatoriu, se poate cu
ușurință considera ca o largă majoritate a mediatorilor desfășoară
medierea în conformitate cu acest Ghid.
13
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Vom prezenta acest subcapitol pornind de la
Ghidul menționat, eliminând acele articole sau puncte
devenite caduce în virtutea Deciziei CCR. Pentru a nu
utiliza excesiv aparatul critic, fragmentele preluate din
Ghid vor fi consemnate cu italic, iar comentariile noastre,
acolo unde este cazul, vor fi scrise cu caractere normale.
Acolo unde în comentariile proprii vom trimite la alte
surse, acestea vor fi menționate în aparatul critic.
Activitatea de informare cu privire la mediere se
desfășoară potrivit următoarelor principii:
 mediatorii nu pot fi obligați să facă informarea cu
privire la mediere pentru care, conform legii, nu poate
pretinde onorariu, având dreptul de a refuza preluarea unui
caz conform art.27 alin (2) din lege coroborat cu art. 61
alin.(l) și art. 26;
 informarea se face de același mediator pentru toate
părțile;
 informarea se face cu toate părțile prezente, în
sesiune comună sau separată;
 părțile sunt libere să decidă dacă aleg să intre în
mediere sau nu cu același mediator cu care au făcut
informarea (Consiliul de Mediere, 2013).
Deoarece informarea cu privire la mediere este prin
lege gratuită pentru justițiabilii care doresc să beneficieze
de aceasta, sau care erau obligați să o facă în calitate de
procedură prealabilă înainte de decizia CCR, mediatorii nu
pot fi ținuți să acorde în mod obligatoriu aceste sesiuni de
informare, ei având voie să refuze să deruleze această
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procedură. Informarea cu privire la mediere ar trebui să se
facă de către același mediator pentru toate părțile, în
prezența tuturor. În condițiile în care informarea cu privire
la mediere nu mai este obligatorie, credem că această
obligativitate cu privire la prezența tuturor părților devine
și ea caducă pentru situația informării cu privire la
mediere înainte de cererea de trimitere în judecată. Curtea
nu a declarat neconstituțională prevederea conform căreia
instanța poate solicita prin încheiere părților să participe la
sesiune de informare cu privire la mediere. Credem că
pentru această din urmă situație, reglementările din Ghid
cu privire la sesiunea de informare cu privire la mediere
rămân valabile, motiv pentru care le vom prezenta în cele
ce urmează. Facem precizarea că și în cazul în care părțile
decid de comun acord să participe la mediere, o sesiune de
informare cu privire la obiectivele medierii, tehnicile de
mediere utilizată, drepturile părților în cadrul medierii,
caracterul consensual și confidențial al acesteia, etc. este
absolut necesară pentru consimțământul în cunoștință de
cauză cu privire la participarea la mediere. Lipsa unui
asemenea consimțământ poate conduce - în opinia noastră
- la vicierea acordului de mediere, în cazul în care acesta a
fost în cele din urmă redactat. Mai mult, desfășurarea
medierii fără ca părțile să fie în prealabil informate și
lăsate să decidă în cunoștință de cauză cu privire la
participarea la mediere poate vicia caracterul voluntar al
medierii, fapt ce poate ridica obiecții referitoare la
îngrădirea liberului acces la justiție.
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Informarea obligatorie cu privire la mediere, a
părților aflate într-un conflict, este etapa prealabilă
încheierii contractului de mediere, cuprinsă în procedura
medierii, prin care mediatorul, folosind tehnici de
comunicare specifice profesiei, în condiții de neutralitate,
imparțialitate și confidențialitate, are scopul de a ajuta și
determina ambele (toate) părți, ca în deplin acord și
cunoștință de cauză, să accepte rezolvarea neînțelegerilor
dintre ele prin mediere (dialog și negociere) (Consiliul de
Mediere, 2013).
Revenim cu precizarea că deși această etapă nu mai
constituie procedură preliminară obligatorie, noi
considerăm că în situația în care instanța solicită părților
să participe la o asemenea ședință, sau părțile din proprie
inițiativă doresc participarea la mediere, ar trebui să
respecte aceleași proceduri prealabile 14. Prin termenul
procedură prealabilă nu ne referim la o procedură
prealabilă formulării cererii de chemare în judecată, ci o
procedură prealabilă la însăși procesul de mediere.
Printre elementele obligatorii ale conținutului
informării se vor regăsi drepturile și obligațiile părților,
rolul mediatorului, avantajele medierii, efectele juridice
ale acordului de mediere. Informarea prealabilă obligatorie
a părților se realizează anterior încheierii contractului de
mediere și este prevăzută în conținutul art. 2 alin 1 din
Așteptăm să vedem soluțiile pe care le v a propune Consiliul de
Mediere cu privire la desfășurarea ședinței de informare în condițiile
actuale.
14
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legea 192/2006 modificată și completată prin legea
37012009 și legea 115/2012. Informarea se va face
ambelor părți în sesiune comună sau separat, în funcție de
caz (Consiliul de Mediere, 2013).
Așa cum am precizat, articolul 2 aliniatul 1 din
legea 192/2006 a fost declarat neconstituțional, și ca atare
sesiunea de informare nu se mai poate realiza în
conformitate cu acesta. Dar reiterăm opinia conform căreia
drepturile și obligațiile părților, rolul mediatorului,
avantajele medierii, efectele juridice ale acordului de
mediere trebuie să fie cunoscute părților anterior angajării
acestora într-un proces de mediere.
Procedura medierii presupune două etape
principale, şi anume: pregătirea sesiunii de mediere și
desfășurarea medierii. Consiliul de mediere opinează că
informarea cu privire la mediere ar trebui să facă parte din
etapa de pregătire a medierii. Noi criticăm această opinie,
considerând informarea cu privire la mediere o etapă
premergătoare etapei de pregătire a medierii deoarece, în
lipsa acordului părților cu privire la derularea procedurilor
de mediere, nu se poate trece la semnarea contractului de
mediere și nu se pot realiza alte activități pregătitoare
medierii. În plus, datorită caracterului voluntar al medierii,
conf. art 60 din Legea 192/2006, părțile, s au doar o
singură parte, poate denunța contractul de mediere,
încunoștiințând în scris despre acest lucru celelalte părți și
pe mediator.
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În urma etapei de informare, mediatorul va elibera
procesul verbal de informare obligatorie tuturor părților
participante la sedința de informare, iar în cazul în care
acestea sunt de acord cu continuarea procedurii de
mediere, se va încheia contractul de mediere ce va
cuprinde toate elementele cuprinse în conținutul art. 45,
lit. a-i.
Procesul verbal de informare va fi semnat de
mediator și de toate părțile participante la sedință sau
ședințele de informare.
Indiferent dacă informarea se face în sedință
comună sau în ședințe separate, mediatorul va elibera
procesul verbal de informare, doar după ce acesta este
semnat de toate părțile aflate în conflict, care sunt sau
urmează să fie parte într-un litigiu.
Procesul verbal de informare va fi redactat
integral de mediator la calculator și va cuprinde
următoarele elemente obligatorii:
 antet cu datele de identificare ale formei de
exercitare a profesiei;
 număr de înregistrare (se va ține un Registru
special cu numerele de înregistrare ale proceselor verbale
de informare);
 datele de identificare ale mediatorului care a
realizat informarea;
 data, ora și locul ședinței de informare (locul va fi
conform art. 51 din Legea 192/2006);
 părțile participante cu toate datele de identificare;
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 obiectul conflictului și numărul dosarului, dacă
este cazul;
 numărul și data documentului prin care a fost
exprimat consimțământul victimei de a participa la
şedința de informare împreună cu făptuitorul. În cazul
litigiilor prevăzute la art. 60, alin.1, lit. g);
 decizia părților în urma informării și motivarea
privind necontinuarea procedurii de mediere;
 semnătura și ștampila mediatorului și semnătura
părților (Consiliul de Mediere, 2013).
În ceea ce privește dovada participării la sesiunea
de mediere, procedurile referitoare la aceasta au devenit
evident neoperante, sau operante doar parțial, la cererea
expresă a părților, sau atunci când instanța solicită expres
părților să participe la informare cu privire la mediere. O
astfel de dovadă se face de mediator prin proces verbal,
doar dacă la informare participă toate părțile.
Menționăm că în documentul pus la dispoziție pe
site-ul Ministerului de Justiție cu privire la procedura
Informării cu privire la mediere, în locul termenului
proces verbal, se folosește cel de certificat. În ceea ce
privește procedurile care ar fi trebuit să se desfășoare dacă
pârâtul nu acceptă să se prezinte la ședința de informare cu
privire la mediere, acestea nu mai sunt de actualitate în
actualul context. De asemenea nu mai considerăm
necesare formalitățile referitoare la premediere (contractul
de premediere, etc.) deoarece procedura medierii nu mai
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are valoare de procedură prealabilă, a cărei neîndeplinire
duce la inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată.
Art.26 alin3 ,,Pentru activitatea
de
informare și consiliere a părților cu privire
la procedura medierii și avantajele acesteia,
îndeplinind potrivit legii anterior încheierii
contractului de mediere, mediatorul nu
poate pretinde onorariu" (Consiliul de
Mediere, 2013).
La data elaborării acestui capitol, Hotărârea CCR
nu a fost încă publicată, ca atare instanțele de judecată
încă verifică admisibilitatea cererii de trimitere în judecată
din perspectiva procedurii prealabile referitoare la
obligativitatea informării cu privire la avantajele medierii
(Cristea, 2014). Dispozițiile constatate neconstituționale
de Curtea Costituțională, își încetează conform
Constituției efectele juridice la 45 de zile după publicarea
în Monitorul Oficial al României a hotărârii CCR cu
privire la excepția de neconstituționalitate15.
Pornind de la practica instanțelor de judecată în
această perioadă - înaintea publicării excepției de
neconstituționalitate a articolelor din Legea Medierii cu
privire la obligativitatea informării cu privire la mediere și
inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată în cazul în
În data de 25.06.2014 a fost publicată în M. Of. Decizia CCR
nr. 266 din 7 mai 2014. În cuprinsul acesteia se arată că acest drept
(liberul acces la justiție) este nu doar îngrădit (prin obligativitatea
medierii ca procedură prealabilă), ci chiar interzis.
15
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care nu a fost realizată această procedură prealabilă acestea consideră că excepția de inadmisibilitate ”ar putea
opera doar în condițiile în care reclamantul nu ar fi
participat la o ședință de informare asupra avantajelor
medierii, dar nu și partea pârâtă. În aceste condiții,
trebuie constatat că reclamantul și-a îndeplinit obligația
legală, circumstanța în care excepția invocată este
nefondată" (Cristea, 2014).
Contractul de mediere
Contractul de mediere este contractul prin
intermediul căruia părţile aflate în conflict convin, cu un
mediator, soluţionarea acestuia pe cale amiabilă prin
intermediul medierii, prin depunerea de către mediator a
tuturor diligenț elor în acest scop, în schimbul plăţii de
către părţi a unui onorariu (Pancescu, 2008). Contractul de
mediere este un contract sinalagmatic, solemn, şi cu titlu
oneros (Stoica, 2010). Caracterul sinalagmatic decurge din
interdependenţa obligaţiilor reciproce ale mediatorului şi
ale părţilor, în condițiile în care una din obligaţiile
mediatorului este aceea de a depune toate diligențele
pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil,
într-un termen rezonabil (Stoica, 2010) [art. 30 alin. (1)
din Legea nr.192/2006]. Acestei obligații îi corespunde
dreptul de a primi onorariul [art. 26 alin. (1) din Lege], la
plata căruia sunt obligate părțile [art. 45 lit. f)].
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Titlul oneros al contractului de mediere provine din
faptul că atât mediatorul, cât și părțile urmăresc un interes
material (Stoica, 2010).
Caracterul solemn rezidă în forma sa scrisă,
solicitată expres de legiuitor (art. 47 alin.), și în formula
particulară impusă de lege pentru formularea contactului
de mediere. Analizând caracteristicile contractului de
mediere, Veronica Stoica (2010) consideră că acesta este
un contract de sine stătător. Diferind față de celelalte tipuri
de contracte reglementate cu care este comparat în
doctrină contractului de mandat, de antrepriză, de muncă,
sau de prestări de servicii (Stoica, 2010).
Din perspectiva condițiilor de fond și de formă ale
contractului de mediere acesta trebuie să îndeplinească
condiţiile generale de fond şi formă prevăzute de Codul
civil (art. 948 şi urm.C. civ.). De asemenea, în
conformitate cu art. 45 din Lege 192/2006, contractul de
mediere trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele
clauze:
a) identitatea părţilor aflate în conflict sau, după
caz, a reprezentanţilor lor;
b) menţionarea tipului şi obiectului conflictului;
c) declaraţia părţilor ce au fost informate de către
mediator cu privire la mediere, efectele şi regulile
aplicabile;
d) obligaţia mediatorului de a păstra
confidenţialitatea şi decizia părţilor privind păstrarea
confidenţialităţii după caz;
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e) angajamentul părţilor aflate în conflict de a
respecta regulile aplicabile medierii;
f) obligaţia părţilor aflate în conflict de a achita
onorariul cuvenit mediatorului şi cheltuielile efectuate de
acesta pe parcursul medierii în interesul părţilor, precum şi
modalităţile de avansare şi de plată a acestor sume,
inclusiv în caz de renunţare la mediere sau de eşuare a
procedurii, ţinându-se cont, dacă este cazul, de situaţia lor
social;
g) înţelegerea părţilor privind limba în care
urmează să se desfăşoare medierea;
h) numărul de exemplare în care va fi redactat
acordul în cazul în care acesta va fi în formă scrisă,
corespunzător numărului părţilor semnatare ale
contractului;
i) obligaţia părţilor de a semna procesul verbal de
către mediator, indiferent de modul în care se va încheia
medierea (Stoica, 2010).
Alături de aceste clauze, în contractul de mediere
trebuie să apară data și semnătura părților și a
mediatorului. Lipsa formei scrise a contractului, încheiat
în atâtea exemplare câte părți sunt implicate, incluzând un
exemplar pentru mediator, sau a oricăreia dintre clauzele
de mai sus, se sancționează cu nulitatea absolută a
contractului de mediere.
Articolul 45 lit. d) din Lege, în scopul de a crea o
garanție că mediatorul și-a îndeplinit obligația de a explica
părților principiile medierii, efectele acesteia și regulile
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aplicabile, și că practic medi erea a avut la bază
consimțământul voluntar și informat de participare din
partea părților, instituie necesitatea unei declarații în acest
sens din partea părților, care să facă parte integrantă din
contract. În plus, va trebui să existe o declarație a părților
cu privire la caracterul voluntar al participării lor la
ședința de mediere. Obligația de respect reciproc al
părților și de cooperare în procesul de mediere este
reglementată de articolul 45 litera e a legii Medierii.
În ceea ce privește onorariul mediatorului, acesta
trebuie înscris în contractul de mediere, alături de
condițiile și procentul din onorariu restituit de mediator în
cazul în care medierea nu se finalizează (Stoica, 2010).
Articolul 48 din legea medierii arată că în privința
onorariului mediatorului, contractul de mediere constituie
titlu executoriu, și odată ce această obligație devine
scadentă, mediatorul poate trece la executarea silită a
acestei obligații.
În cuprinsul contractului de mediere se poate
conveni și asupra altor elemente, cum ar fi locul de
desfășurare a ședințelor de mediere, obligația de
confidențialitate, elementele de extraneitate, etc. În
contract nu pot fi cuprinse clauze ilicite sau contrare
ordinii publice sub sancțiunea nulității absolute.
Pentru ca părțile să aibă încredere că participarea la
mediere nu le limitează, în caz de eșec al acesteia, dreptul
de a se adresa instanțelor de judecată, legiuitorul a
considerat necesar ca termenul de prescripție a dreptului
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de chemare în judecată să se suspende pe perioada
desfășurării medierii, atunci când părțile apelează la
această alternativă extrajudiciară înaintea formulării
cererii de chemare în judecată. Același aspect este valabil
și în cauzele penale în care împăcarea părților elimină
răspunderea penală (Stoica, 2010).
Etapele procesului de mediere
Pornind de la etapele medierii clasice, Laura Pop
(2011) formulează o serie de etape particulare pentru
procesul de mediere:
 planificarea şi pregătirea (acordul asupra
subiectului de mediere, definirea acestuia şi a limitelor
sale);
 discutarea;
 propunerea;
 negocierea propriu-zisă;
 acordul (finalizarea).
Medierea poate progresa stadial, dar nu este exclus
ca acordul părților să apară brusc, negocierea să cunoască
momente de stagnare sau de avans rapid spre o soluție
negociată. Părțile pot manifesta, simultan sau succesiv,
comportamente antagonice sau conciliante, deschidere
spre negociere sau dimpotrivă (Pop, 2011).
O altă abordare privind etapizarea procesului de
mediere propune următoarele faze:
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 Stabilirea unei legături relaţionale cu părţile în
dispute;
 Selectarea unei strategii privind desfăşurarea
medierii;
 Strângerea de informaţii şi analiza acestora;
 Crearea unui plan detaliat pentru mediere;
 Construirea încrederii şi cooperării;
 Începerea sesiunii de mediere;
 Identificarea aspectelor conflictuale şi stabilirea
unui mod de lucru;
 Descoperirea intereselor ascunse ale părţilor;
 Generarea opţiunilor pentru a ajunge la o
înţelegere;
 Evaluarea opţiunilor pentru ajungerea la o
înţelegere;
 Negocierea finală;
 Obţinerea şi încheierea acordului privind
înţelegerea părţilor (Moore, 2003).
Medierea facilitară, care domină practica curentă a
medierii, conține 4 etape standard: pregătirea procesului
de mediere, întâlnirea în sesiune comună, întâlniri în
sesiuni separate, și întâlnirea în sesiune comună finală,
care reprezintă și încheierea procesului de mediere. În
continuare vom prezenta aceste etape pornind de la
lucrarea Laurei Elena Pop (2011) cu titlul Medierea ca
metodă alternativă de soluționare a litigiilor
internaționale. Totodată, vom expune acolo unde este
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cazul, alte abordări existente în literatura de specialitate,
precum și propria noastră opinie.
 Pregătirea ședinței de mediere coincide cu etapa
aranjamentelor preliminare. De corecta realizare de către
mediator a aranjamentelor prelimimare depinde în tot, sau
în parte, succesul procesului de mediere. Aranjamentele
preliminare vizează cadrul optim de desfășurare a
medierii, din punct de vedere spațial, ambiental, dar mai
ales legal. În această etapă mediatorul ia primul contact cu
părțile, culegând informații preliminare de la acestea, și în
același timp le oferă informații referitoare la procesul de
mediere, la caracterul voluntar și confidențial, rolul
mediatorului, desfășurarea ulterioară a procedurii,
avantajele medierii, iar în cazul în care părțile consimt să
continue procedura de mediere se realizează contractul de
mediere.
 Întâlnirea în sesiune comună cu părțile, în care
sunt reiterate informațiile cu privire la mediere, avantajele
acesteia, obigațiile părților, etc., reîntărindu -se acordul
participanților pentru desfășurarea procesului de mediere.
În această etapă mediatorul ia contact efectiv cu părțile,
crează un climat de favorizare a comunicării, facilitează
deschiderea canalelor de comunicare. Se clarifică regulile
de conduită în mediere, atât din perspectiva îndatoririlor
mediatorului, cât și a părților. Se urmărește construirea
unei atmosfere de încredere, de diminuare a angoasei
părților. Se utilizează întrebările deschise, și interviul de
tip nondirectiv, ascultarea activă favorizând comunicarea
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cu părțile prin crearea sentimentului de încredere a părților
în mediator. Ascultarea activă prin tehnicile de parafrazare
permite părților să înțeleagă mai bine pozițiile celorlalte
părți, dar și propria poziție, așa cum apare reflectată în
procesul comunicării.
 Sesiunile separate au rolul de a clarifica contextul
conflictului, mesajul fiecăreia dintre părți, facilitându -se
analiza intereselor fundamentale ale fiecărei părți în
conflict, și modurile de eliminare a disonanțelor cognitive
dintre părți, a dezechilibrului dintre pozițiile comunicative
ale acestora, etc. În această etapă se identifică pozițiile
care pot ajuta la diminuarea conflictului, se propun și
realizează compromisuri, soluțiile bazându -se pe cât
posibil pe necesitățile și nu pe dorințele părților. Față de
acest punct de vedere aducem obiecția că necesitățile
părților sunt și ele o componentă subiectivă, asemeni
dorințelor, fiind greu de diferențiat între acestea, în
perspectiva construcției sociale (comunicative) a realității
pentru subiect. Ca atare, preferăm să considerăm că
acordul se realizează pe baza acelor poziții comunicative,
care permite un maxim efect de empowerment pentru toate
părțile. Punctul nostru de vedere are la bază paradigma
constructivistă și corolarul ei , construcționismul social, la
care se articulează viziunea narativă și apreciativă de care
am discutat anterior. Scopul acestei etape este trecerea de
la adversarietate la cooperare. Laura Pop (2011) arată că în
această etapă părțile învață să-şi îndeplinească propriile
necesităţi fără a neglija nevoile celorlalţi, preîntâmpinând
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astfel frustrarea sau resemnarea, facilitând parcurgerea
consecventă a drumului spre înţelegere. Noi suntem doar
în parte de acord cu aceasta, și arătăm că rolul educativ al
medierii, în măsura în care există, nu este unul manifest, ci
latent, învățarea socială fiind inerentă în însăși procesul
de comunicare și recadrare a pozițiilor din antagoniste în
transparente la cunoaște re, deschise față de alteritate și
cooperare. Medierea nu este, în opinia noastră, o
pedagogie socială decât în măsura în care învățarea este un
proces natural conex cu schimbarea poziției comunicative
–a poziției față de conflict n.n.
 Sesiunea comună finală reprezintă etapa de
negociere directă, față în față, a părților, facilitată de
mediator.
 Încheierea medierii este o etapă formală ce
coincide de regulă cu sesiunea comună descrisă la punctul
anterior. În această etapă părțile pot ajunge la un acord,
acord parțial, sau să se mențină în dezacord. Noi preferăm
abordarea narativă expusă anterior, conform căreia acordul
reprezintă o poveste comună a părților asupra situației care
a generat litigiul, și o repoziționare apreciativă față de
conflict, de partenerii ceremoniei narative16 și propria
poziție față de pretențiile avute și de litigiu.

16

Medierea narativă este înțeleasă ca “ceremonie narativă”.
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Organizarea și funcționarea profesiei de mediator.
Legea Nr. 192 din 16 mai 2006
Vom prezenta în continuare câteva aspecte privind
organizarea și funcționarea profesiei de mediator așa cum
rezultă acestea din Legea Nr. 192 din 16 mai 2006. În
realizarea acestui capitol am utilizat textul actualizat prin
produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza
actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I, până la 14 august 2013
(Legea nr. 192/2006). Modificările la legea 192/2006 au
fost introduse printr-o serie de acte normative succesive:
Legea 370/2009 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de
mediator, Ordonanţa Guvernului nr. 13/2010 pentru
modificarea ș i completarea unor acte normative în
domeniul justiției în vederea transpunerii Directivei
2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței
interne, Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru
accelerarea soluționării proceselor. Legea 202/2010 Mica
reforma a Justiției, Legea 76/2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă. Legea nr. 76/2012, Legea 115/2012 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind
medierea și organizarea profesiei de mediator. Lege nr.
115/2012, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2012
pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006
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privind medierea și organizarea profesiei de mediator,
precum și pentru modificarea art. II din Legea nr.
115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.
192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de
mediator, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013
privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, precum ș i pentru modificarea ș i completarea unor
acte normative conexe. Ordonanța de urgentă 4/2013,
Legea nr. 214/2013 - aprobarea OUG nr. 4/2013 modificarea Legii nr. 76/2012 - punerea în aplicare a Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele
judiciare de timbru. Ordonanța de urgență nr. 80/2013,
Legea 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru
modificarea și completarea unor acte normative care
cuprind dispoziții procesual penale. Lege nr. 255/2013.
Legiuitorul definește medierea ca fiind o
modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă,
cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de
mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate,
confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor
(Art 1., Legea 192/2006). În fapt, această definiție insistă
asupra principiilor generale ale medierii, pe care le
introduce în însăși definiția instituției juridice a medierii.
Aceste principii au în vedere condițiile de practică a
medierii, care au în același timp o dublă valoare, etică și
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metodologică. Valoarea etică a principiilor medierii este
dată de existența unor valori operaționale, apărate prin
respectivele principii.
Vom prezenta în cele ce urmează principalele
valori ale practicii medierii:
 Neutralitatea vizează lipsa unor interese personale
ale mediatorului față de caz, altele decât succesul efectiv
al medierii. Principiul neutralității mediatorului are la bază
viziunea
realist-obiectivistă
asupra
practicilor
comunicative, și asupra socialului în genere. Principul,
impus la nivel de lege, se bazează în fapt pe presupoziția
existenței unei lumi sociale obiective, care poate fi
cunoscută de un subiect epistemic – mediatorul în cazul de
față – așa cum aceasta există. Perspectiva noastră
construcționistă pune sub semnul întrebării existența unei
lumi sociale obiective, independente de actorii
comunicativi în ei înșiși. Construcționismul social, așa
cum este formulat de Gergen (2005) consideră că
realitatea socială este rezultatul unui proces de construcție
socială (Sandu, 2012a), adică de mediere a interpretărilor
pe care subiecții, membri ai unei comunițăți interpretative
– mediatorul și părțile în cazul nostru – le conferă asupra
unei situații date. În cazul de față, medierea reprezintă în
viziunea noastră tocmai o asemenea formă de
reconstrucție a realității, prin intermediul unei negocieri
mediate asupra semnificațiilor profunde pentru părți a
conflictului, a obiectului acestuia, a propriilor poziții și
pretenții în conflict. Ca atare , ideea de neutralitate într-o
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practică simbolică provenită dintr-o paradigmă
constructivistă asupra socialului, cum este medierea,
semnifică mai degrabă un construct particular a dreptății
procedurale. Din perspectivă construcționistă, însăși
participarea directă a mediatorului la procesul de
negociere dintre părți îl califică în calitate de agent moral,
și de agent comunicativ – adică participant activ la
procesul de construcție socială a rezultatului medierii.
Neutralitatea procedurală vizează lipsa unui interes pentru
sine a mediatorului în obținerea și în natura soluției.
Mediatorul este așadar cel care acționează în virtutea unei
voințe bune, care este lipsită de vicierea dată de propriul
interes, și ca atare poate fi considerată forma de rațiune
publică cea mai apropiată de rațiunea practică așa cum a
fost aceasta propusă de Immanuel Kant (1972).
Neutralitatea mediatorului depășește însă ideea kantiană a
rațiunii practice, întrucât mediatorul nu își propune să fie
un arbitru, sau judecător, care să propună soluția corectă
în acord cu propria conștiință. Dimpotrivă, mediatorul
trebuie să se asigure că rezultatul părților este un produs al
comunicative
dintre
acești a,
interacțiunii
rolul
mediatorului fiind acela de facilitator al comunicării și al
obținerii unei dreptăți consensuale. Medierea, înțeleasă în
acest sens, este o practică alternativă la soluționarea
conflictelor, care are la bază ideea de justiție
tranzacțională, și de dreptate deliberativă, care vin să
deconstruiască modelul justiției transcendente, și strict
procedurale realizate prin instanța de judecată (Kant,
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2007). Dreptatea deliberativă – tranzacțională – cum este
cea obținută prin procesul de mediere, este în opinia
noastră una nedistributivă (Rawls, 2012), fiind mai
degrabă înțeleasă în sensul de îndreptățire (Nozick, 1997)
a părții, recunoscută subiectiv de celelalte părți.
 Imparțialitatea vizează o poziție de egalitate a
mediatorului față de părțile aflate î n conflict. Din punctul
nostru de vedere, considerăm că imparțialitatea reprezintă
o formă de egalitate de șanse, pe care mediatorul este ținut
să o acorde părților în conflict. Imparțialitatea
mediatorului este o cerință conexă cu neutralitatea sa.
Imparțialitatea, în situația mediatorului, este o situație de
tratament egal, la care fiecare dintre părțile aflate în
mediere este îndreptățită. Mediatorului îi este practic
interzisă pronunțarea unor soluții, singura contribuție a
acestuia în obținerea soluției este facilitarea negocierilor
dintre părți. Ca atare neutralitatea, precum și
imparțialitatea, ca valoare conexă, vizează și o detașare
voluntară față de propriile idei în soluționarea conflictului.
Dacă în cazul judecătorului antepronunțarea încălcă
tocmai ideea de imparțialitate, și caracterul de judecată
exclusiv pe temeiul legii, în cazul mediatorului propunerea
unor soluții chiar supuse discuțiilor părților, încalcă tocmai
principiul neutralității acestuia, precum și parțial
caracterul voluntar. Considerăm că în același sens ar trebui
interpretat aliniatul 2 din articolul 1 din legea medierii,
care arată că rolul mediatorului este de a facilita și sprijini
părțile în obținerea unei soluții reciproc convenabile,
132
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Conflict, acţiune comunicativă şi justiţie deliberativă
eficiente şi durabile. Noi arătăm că soluția trebuie să
emeargă exclusiv de la părți printr-un proces de negociere
a consensului dintre acestea. În practică, unii mediatori,
mai ales cei care adoptă stilul mediatorului expert, vor
sugera părților soluții pe care acesta le consideră viabile.
Legiuitorul a considerat necesar să întărească prin
conținutul art. 3 din Legea 192/2006 , obligația
mediatorului de a fi echitabil, și de a desfășura activitatea
de mediere pe baza principiului egalității, și
nondiscriminării pe criterii de de rasă, culoare,
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie,
apartenenţă politică, avere sau origine socială.
 Confidențialitatea este o valoare generală în cadrul
tuturor profesiunilor care implică o acțiune comunicativă.
Necesitatea confidențialității rezid ă în nevoia de încredere
a părților în medierea ca proces, precum și în mediator.
Această încredere, solicitată de Alin 2. Art.1 din Legea
medierii, are la bază aprecierea de către părți a
profesionalismului și practicilor etice ale mediatorului.
Obligația de confidențialitate are de asemenea un dublu
caracter etic și efectiv practic. Din perspectivă etică
vorbim de confidențialitate ca virtute profesională, care îl
face pe profesionist demn de încrederea părților.
Confidențialitatea este o obligație morală rezultată din
caracterul de terță parte a mediatorului în acțiunea
comunicativă reprezentată de mediere. Din punct de
vedere practic, confidențialitatea poate fi considerată unul
dintre avantajele medierii, față de judecată, care are de
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regulă un caracter public. Camelia Gagu și Dorin Valeriu
Vasilescu (2014) arată că obligația de confidențialitate
trebuie tratată din trei perspective distincte: cea a
mediatorului/mediatorilor, cea a părților, și cea a
însoțitorilor părților. Din perspectiva mediatorului,
obligația de confidențialitate este perpetuă, fiind ținuți să o
respecte chiar și după momentul ieșirii din profesie. Mai
mult, mediatorii nu pot fi chemați ca martori într-un litigiu
ce anterior a fost în mediere la ei, pentru informații aflate
în procesul de mediere. Obligația de confidențialitate a
mediatorilor subzistă din momentul luării la cunoștință
despre caz în perioada de pregătire a medierii, când sunt
obținute date preliminare despre conflict. În ceea ce
privește confidențialitatea impusă părțil or, legiuitorul nu
specifică nimic, acestea fiind libere să hotărască
menținerea sau nu a confidențialității. Autorii menționați
subliniază faptul că această obligație ar trebui să fie
cuprinsă în acordul de mediere. Noi atragem atenția că,
chiar și în cazul în care există un contract de mediere, dar
medierea efectivă eșuează, și părțile ajung în instanță,
acestea nu sunt în măsură să respecte confidențialitatea,
ele fiind obligate să prezinte cazul instanței. O altă discuție
este ridicată de cei doi autori menționați față de obligația
de confidențialitate a altor participanți la mediere, avocați
experți etc. Autorii consideră că acești participanți ar
trebui să semneze un angajament de confidențialitate, dacă
părțile s-au înţeles prin acordul de mediere în acest fel
(Gagu, Bădulescu, 2014). În opinia noastră, această
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situație se aplică doar experților, întrucât avocații sau
juriștii sunt legați de confidențialitate față de proprii
clienți. Legiuitorul menționează o situație particulară care
dezleagă mediatorul de obligația de confidențialitate, mai
mult, îl obligă să sesizeze autoritatea competentă, atunci
când în cursul medierii acesta ia cunoștință de fapte ce pun
în pericol interesul superior al copilului (art. 66, alin. 2).
 Liberul consimțământ al părților vizează caracterul
exclusiv voluntar al procedurii medierii. Liberul
consimțământ trebuie să fie în cunoștință de cauză, să aibă
caracterul de consimțământ informat. Tocmai datorită
acestei necesități, legiuitorul vorbește despre procedura de
informare cu privire la avantajele medierii, care ar trebui
să premeargă începerea medierii și semnarea contractului
de mediere. Caracterul voluntar este specific practicilor
consensualiste, diferindu-se prin aceasta de rezolvarea în
instanță a litigiilor, care poate avea un caracter
nonvoluntar pentru pârât sau pentru intervenient.
Caracterul voluntar vizează de asemenea natura
consensuală a soluției. Caracterul voluntar al medierii este
întărit în articolul 4. al legii care arată expres faptul că
mediatorul nu are putere de decizie în privinţa
conţinutului înţelegerii la care vor ajunge părţile.
Legiuitorul a considerat necesar în cuprinsul aceluiași
articol să arate că mediatorul poate îndruma părțile să
verifice legalitatea conținutul acordului de mediere. Acest
lucru este absolut normal, câtă vreme mediatorii înșiși pot
proveni din sfera unor ocupații nejuridice. Un alt aspect
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privitor la caracterul voluntar este cuprins în articolul 5
alin. 2 care arată că Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod
liber mediatorul. Aceasta constituie o diferență față de
situația rezolvării litigiului pe calea instanțelor de
judecată, unde funcționează principiul competenței
instanțelor, justițiabilii neputându-și alege instanța căreia
să se adreseze.
O discuție cu privire la caracte rul voluntar al
medierii se impunea în contextul articolului 2 a legii 192
/2006 cu privire la obligativitatea participării la informarea
cu privire la avantajele medierii. În contextul românesc,
hotărârea CCR de a declara neconstituționale aceste
articole face caducă discuția. Totuși, față de contextul
internațional, în care există inclusiv obligativitatea
parcurgerii procedurilor de mediere – cum este situația
Canadei (Gagu, Bădulescu, 2014) – în opinia noastră,
caracterul voluntar nu subzistă acolo unde obligativitatea
medierii subzistă ca procedură prealabilă, dar nu este
impietat de solicitarea unei informări cu privire la
avantajele medierii. Chiar dacă informarea ar avea un
caracter obligatoriu pentru reclamant, aceasta râmâne
facultativă pentru pârât.
O atenție specială trebuie acordată centrării
medierii pe încrederea părților 17. Afirmaţia că societatea

17

Redăm în continuare câteva aspecte referitoare la încredere
publicate anterior de autor în volumul Sandu, A. (2014a). Elemente de
sociologie. Sociologie generală, juridică și metodologia cercetării
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dezvoltată este societate de risc (O’Neill, 2001) nu
semnifică faptul că gradul de risc este mai crescut pentru
cetăţenii acesteia, decât pentru cei a societăţilor
tradiţionale, ci faptul că riscul este perceput ca atare,
societatea raportându-se la acesta în programarea
procesului de dezvoltare durabilă (Sandu, 2014a). În
opinia noastră, problema încrederii contrapusă gestiunii
riscului este rezultatul laicizării moderne a societăţii care
transferă îndoiala din presupoziţie a întemeierii
cunoaşterii, în poziţionare axiologică faţă de lume.
Anxietatea societăţii contemporane este în general
produsul avansului tehnologic în domenii de vârf precum
tehnologia nucleară, tehnologiile medicale, tehnologia
informaţiei, etc. Acelaşi avans tehnologic responsabil de
anxietatea populaţiei şi de stresul generat de societatea
modernă a permis în ultimul secol o creştere fără
precedent a speranţei de viaţă şi o calitate superioară a
vieţii (Sztompka, 1999).
Gestiunea riscului conştientizat se face prin
intermediul încrederii care este acordată diverselor
categorii profesionale responsabile de nivelul calităţii
vieţii subiecţilor. Încrederea este necesară pentru a permite
decidentului să acţioneze în numele celui pentru care a
luat decizia (Manea, et al., 2013).
Investirea încrederii sau a neîncrederii gestionează,
din punct de vedere etic, acţiunea socială. Pentru ca
sociale. București, Romania: Editura Tritonic. Republicat cu acordul
editorului.
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acţiunea socială să fie eficientă este necesară cooperarea
mai multor indivizi (O’Neill, 2001). Procesul de cooperare
are la bază oferirea unui capital de încredere partenerului.
În lipsa capacităţii de a oferi încredere, şi tratarea celorlalţi
ca fiind apriori persoane de neîncredere, generează
arbitrarietate în procesul de decizie (Cojocaru, Sandu,
Oprea, 2013). Încrederea nu este rezultatul unei certitudini
asupra comportamentului moral al celuilalt, ea fiind mai
degrabă rezultatul incertitudinii cu privire la acţiunea
persoanei. De aceea încrederea este în general acordată
pentru un set limitat de acţiuni sociale.
Un mediator poate fi de încredere ca profesionist,
părțile acceptând că acesta va lucra în interesul lor,
asigurând cele mai bune practici de mediere, dar în acelaşi
timp considerându-l de neîncredere în alte privinţe
(O’Neill, 2001). Încrederea se bazează pe acceptarea
faptului că persoana de încredere are un minim de
bunăvoinţă faţă de persoana care acordă încrederea, şi că
între cele două persoane există cel puţin un set minimal de
valori şi interese comune (Cojocaru, Sandu, Oprea, 2013).
Această abordare, spune O` Neill (2001) este specifică
încrederii între relaţiile interpersonale.
Încrederea instituţională ţine cont de creditarea
instituţiei respective, cu privire la respectarea unui set
minimal de norme, reguli, standarde şi proceduri. În limite
rezonabile, simpatia sau antipatia în relaţiile interpersonale
nu ar trebui să afecteze semnificativ calitatea actului
profesional. Încrederea este unul dintre elementele
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principale a oricărei relaţii, întrucât este un element de
atribuire care permite transformarea unui fapt subiectiv
individual într-o relaţie interpersonală. În lipsa creditării
partenerului de discuţie cu un minim de bunăvoinţă, relaţia
profesională ca relaţie interpersonală se bazează pe
credibilitatea indivizilor în lumina experienţelor anterioare
(Sandu, 2014a). Performanţele anterioare îl califică pe
actorul social ca fiind de încredere (reliable). Experienţele
anterioare şi credibilitatea nu sunt singurul criteriu de
acordare a încrederii (O’Neill, 2001). Intervine în general
o notă de subiectivitate în raţiunea morală, care nu se mai
bazează exclusiv pe evidenţe. Încrederea este oferită unei
persoane în lipsa unei credibilităţi evidente, şi chiar în
cazul unor dovezi că persoana este nedemnă de încredere
(O’Neill, 2001).
Decizia cu privire la acordarea sau neacordarea
încrederii este un act al subiectului, în calitatea sa de agent
moral autonom. Decizia autonomă de alocare sau
nealocare a încrederii are la bază o judecată morală care
nu este o raţiune în baza evidenţei în sens strict kantian. Ea
ţine cont de motivaţii precum: simpatia, sentimentul de
încredere, dorinţa de a avea încredere, credinţă, etc.
(Sandu, Cojocaru, Oprea, 2013).
O relaţie de încredere se bazează pe onestitate.
Construcţia încrederii reciproce îi conferă profesionistului
accesul la informaţii particulare despre client şi despre
intenţiile acestuia, nevoile cu care se confruntă şi în
general poziţia clientului faţă de situaţia sa. Încrederea are
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la bază o relaţie bine stabilită şi de durată, fiind aşadar un
proces cu dezvoltare continuă. Continuitatea relaţiei
permite personalizarea acesteia, şi crearea unei legături de
încredere la nivel interuman, care depăşeşte simpla
credibilitate profesională (Mainous, et al. 2003). Un
element cheie al relaţiei de încredere îl reprezintă
cunoaşterea particularităţilor culturale ale subiectului, a
universului de valori şi de credinţe ale acestuia (Mainous,
et al. 2003). Încrederea (trust) este definită ca fiind o
relaţie biunivocă, între cei doi parteneri, în care cel care
are încredere este dispus să accepte propria vulnerabilitate
în faţa comportamentului celui în care investeşte
încrederea (Cojocaru, Sandu, Oprea, 2013).
Acceptarea se bazează pe permisiunea acordată
celui în care este investită încrederea de a realiza o acţiune
extrem de importană pentru cel care investeşte încrederea,
şi care se aşteaptă să obţină un răspuns pozitiv de la cel în
care-şi investeşte încrederea, chiar dacă controlul, sau
comportamentul persoanei de încredere este dificil, sau
imposibil (Mayer, Davis, Schoorman, 1995). Încrederea
(trust) rezultă din evidenţierea comportamentului credibil
şi binevoitor pe care-l recunoaştem la persoana în care
investim încredere (Doney, Cannon, 1997). Angajamentul
este definit ca o dorinţă de lungă durată de a menţine o
relaţie care este considerată importantă, apreciată şi
valorizată (Moorman, Zaltman, Deshpande, 1992).
Pentru ca o relaţie să fie considerată valoroasă
partenerii implicaţi trebuie să o considere importantă şi să140
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şi dorească s-o menţină pe o perioadă nedefinită, fiind
dispuşi să lucreze la menţinerea acesteia, sau să acţioneze
în sensul acesta. Morgan şi Hunt (1994) consideră
angajamentul ca fiind elementul central al relaţiilor dintre
consumatori şi ofertantul de servicii.
Grija faţă de interesele părţii celeilalte, ca o
componentă a încrederii, generează în viziunea lui,
eficienţă colectivă şi eficacitate instituţională a grupului
sau a organizaţiei în care se manifestă relaţii
interpersonale bazate pe încredere. Încrederea şi
capacitatea de a accepta că rezultatele propriei acţiuni, şi
îndeplinirea propriilor obiective sunt dependente de
rezultatele acţiunii unei sau unor alte persoane, constituie
un element cheie a lucrului în echipă (Cojocaru, Sandu,
Oprea, 2013).
Suki Mohd Norazah și Suki Mohd Norbayah
(2011) arată că există o corelaţie pozitivă între satisfacţia
clienţilor şi încrederea, implicarea şi loialitatea acestora în
relaţia cu un anume brand. Satisfacţia este de asemenea
afectată de reputaţia brandului. Loialitatea este văzută ca
un angajament faţă de serviciile oferite de un brand, care
generează consecvenţă, constanţă în selecţia serviciilor
oferite de acesta, în ciuda influenţelor situaţionale sau de
marketing care acţionează în sensul schimbării ofertantului
de servicii. Un client loial are tendinţa de a promova
serviciile brandului, atrăgând alţi clienţi şi motivându-i să
consume produse sau servicii ale aceluiaşi ofertant.
Loialitatea reprezintă o atitudine pozitivă faţă de brand şi
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este generată printr-un proces de durată, în care sunt
cristalizate experienţele de succes şi satisfacţie în relaţia
cu ofertantul de servicii respectiv. Reputaţia brandului este
considerată un element cheie în generarea şi menţinerea
loialităţii clientului (Torres, Vasquez-Parraga, Barra,
2009).
Reglementarea profesiei de mediator în cuprinsul legii
192/2006
În contextul acestui articol 7 din legea medierii
(Legea nr. 192/2006), medierea nu este reglementată ca
profesiune juridică, fiind deschisă oricărei persoane cu
capacitate de exercițiu, studii superioare și vechime de
minim trei ani în câmpul muncii. De facto mulți dintre
practicienii în mediere sunt absolvenți de drept, fiiind în
același timp avocați sau consilieri juridici. Noi ne
întrebăm dacă această alegere a legiuitorului este cea mai
fericită, tocmai datorită caracterului relativ diferit al
specificului muncii avocatului, față de cea a mediatorului.
Tocmai în consens cu articolul 1 din legea medierii, care
cere imparțialitate și neutralitate, condiții care am
considerat că nu pot fi realizate decât în contextul lipsei de
interes a mediatorului față de rezolvarea speței în favoarea
unei dintre părți , pot interveni conflicte de interes, dacă
mediatorul ales are și calitatea de avocat al uneia dintre
părți, sau dacă ulterior informării cu privire la mediere,
semnează cu una din părți un angajament de asistență
juridică.
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Alte criterii pe care o persoană, care dorește să
devină mediator, trebuie să le îndeplinească sunt acelea de
a fi aptă din punct de vedere medical, a se bucura de o
bună reputație, și a nu fi suferit vreo condamnare
definitivă pentru infracțiuni care aduc atingere prestigiului
profesional. Buna reputație, am văzut, este o condiție
pentru obținerea și menținerea încrederii participanților la
mediere (Legea nr. 192/2006).
Mediatorul ar trebui să fi absolvit cursuri de
formare profesională a mediatorilor, avizate de Consiliul
de mediere, sau să fi urmat cursurile unui program
postuniversitar acreditat și avizat de consiliul de mediere.
Nu am identificat în oferta Universităților din România un
asemenea program de studii, formarea mediatorilor
făcându-se prin cursuri de scurtă durată. Personal, opinăm
că datorită dificultății implicate de practica medierii ar
trebui, ca la accederea în profesie, să se solicite studii de
licență în domeniul dreptului, datorită laturii juridice
implicate de majoritatea litigiilor, dar și de specializări în
domeniul comunicării sociale cum ar fi psihologie,
sociologie, management, asistență socială, filosofie,
comunicare și relații publice, pedagogie și pedagogie
socială, etc. Eventual, în cazurile dificile, s-ar putea opta
pentru comediere efectuată de un mediator cu o formare
inițială juridică și un altul cu o formare în domeniul
comunicării. Acest lucru s-ar putea complini în cadrul
unui program masteral, care ar cuprinde în curriculă atât
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discipline din domeniul dreptului, cât și din cel al
comunicării.
Un alt criteriu necesar accederii în profesie este cel
al avizului Consiliului de mediere, în baza achitării unei
taxe și a constatării îndeplinirii criteriilor.
Formarea profesională în mediere, în calitate de
profesie reglementată, se supune atât avizării Consiliului
de Mediere, care este cel care emite atestatul profesional,
cât și reglementărilor vizând formarea profesională a
adulților. Odată avizați, mediatorii sunt trecuți îm Tabloul
Mediatorilor, care este întocmit de Consiliul de Mediere şi
este publicat periodic în Monitorul Oficial al României,
Partea I. (conf. art 12 din legea medierii). În Tabloul
Mediatorilor sunt incluse informații cu privire la numele şi
prenumele mediatorului; sediul său profesional; pregătirea
de bază a mediatorului, instituţiile în cadrul cărora s-a
format şi titlurile cu care le-a absolvit; domeniul medierii
în care acesta este specializat; durata experienţei practice
în activitatea de mediere; limba străină în care este capabil
să desfăşoare medierea; calitatea de membru al unei
asociaţii profesionale în domeniul medierii, precum şi,
după caz, al altor organizaţii, etc.
Contractul de mediere, reglementat în secțiunea a
2-a a legii 192/2006, precum și desfășurarea medierii,
reglementate de secțiunea a 3-a a aceleiași legi, au fost
tratate pe larg într-o altă secțiune a prezentei lucrări, motiv
pentru care nu vom reveni în acest context.
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Închiderea procedurii de mediere
Închiderea procedurii de mediere este reglementată
în cea de-a 4-a secțiune a legii medierii cu modificările și
completările ulterioare. Medierea se poate încheia printr-o
înțelegere între părți care consfințește soluționarea
conflictului, prin constatarea eșuării medierii, sau
denunțarea contractului de mediere de către una din părți
(Art 56). În cazul unei înțelegeri parțiale, părțile se pot
adresa instanței pentru rezolvarea restului pretențiilor
asupra cărora nu s-a convenit.
La încheierea procedurii de mediere, pe orice cale,
mediatorul trebuie să încheie un proces verbal semnat de
către părți, (art 57), iar în cazul ajungerii la o înțelegere
(art 58), părțile pot semna un acord scris cu valoa rea unui
înscris sub semnătură privată. În anumite cazuri expres
prevăzute de lege, printre care transferul dreptului de
proprietate asupra unor bunuri imobile sau alte drepturi
reale, partaje, succesiuni, acordul trebuie redactat de
mediator și prezentat obligatoriu unui notar public, sau
instanței de judecată. Aceștia verifică îndeplinirea
condițiilor de fond și de formă, emițând un act autentic sau
hotărâre judecătorească care să consfințească înțelegerea
părților ( art. 58, alin. 4). Hotărârea de expedient, prin care
instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera
de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii
(art. 59, alin. 2).

145
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Antonio SANDU
Legea prevede în continuare o serie de situații
speciale de desfășurare a medierii în cazul unor litigii
aflate în stare de judecată. Conform art. 61 în cazul în care
conflictul a fost dedus judecăţii, se poate recurge la
soluţionarea acestuia prin mediere, fie din iniţiativa
părţilor, sau la propunerea oricăreia dintre acestea, ori la
recomandarea instanţei (Legea nr. 192/2006). Prin
intermediul medierii se poate rezolva litigiul în tot, sau în
parte. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot
sau în parte a litigiului. Recurgerea la mediere nu întrerupe
prescrierea dreptului (art 60 alin 2), dar parcurgerea
medierii după declanșarea acțiunii suspendă cursul acțiunii
dar și al perimării (art. 62).

Metode de lucru în procedura medierii
Metoda victorie-victorie
Helena Cornelius și Shoshana Faire (1996), cele
care au inițiat metoda „victorie -victorie” consideră această
abordare ca o atitudine de fairplay în relaţiile umane, un
principiu etic, dar şi o centură de siguranţă pentru
permanentizarea păcii obţinute şi împotriva reactivării
conflictului. Abordarea victorie-victorie este una
constructivă, adică tratează conflictul ca un cadru al
construcției sociale, ce se va finaliza cu un succes al
tuturor părților aflate în litigiu. Adve rsarietatea este privită
ca un parteneriat în rezolvarea cooperantă a problemei,
demersul se bazează pe respect reciproc, iar soluţia îi
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satisface integral pe ambii parteneri (Stoica- Constantin,
Neculau, 1998).
Pornind de la lucrarea Anei Stoica Constantin
(2004) vom prezenta pe scurt procesualitatea rezolvării
unui conflict prin metoda victorie-victorie:
 Formularea problemei;
 Identificarea părţilor implicate (direct sau indirect);
 Cunoaşterea nevoilor reale / de bază / din spatele
celor declarate, afişate. (Este utilă întocmirea “Hărţii
conflictului”, cuprinzând nevoile şi temerile pentru fiecare
parte implicată);
 Găsirea punctelor de întâlnire a nevoilor;
 Generarea de soluţii posibile (prin metode de
stimulare a producţiei de idei, de genul brainstormingului);
 Cooperarea, transformarea adversarului în partener
pentru alegerea unei soluţii acceptate de ambele părţi ca
definitive (Stoica- Constantin, 2004).
Metoda victorie-victorie are la bază identificarea
tuturor intereselor implicate în conflict, nu doar cele ale
părților în litigiu. De asemenea se urmăresc resursele –
mai ales cele communicative – care pot ajuta părțile să
obțină maximum de satisfacție față de rezolv area situației
în litigiu. Procesul de recadrare vizează o renegociere
intersubiectivă a semnificației litigiului și a modalităților
efective de rezolvare a acesteia (Stoica- Constantin,
Neculau, 1998). Modelul presupune faptul că, în general,
părțile în litigiu nu conștientizează toate dimensiunile
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problemei care a condus la situația conflictuală, și nu
deține o hartă comunicativă adecvată pentru rezolvarea
acestor probleme. Cunoașterea nevoii reale implică
răspuns la întrebarea “De ce vrei ceea ce vrei?”, și corolar
cu aceasta “De ce vreau ceea ce vreau?”. Procedura poate
fi anevoioasă, implicând o soluție creativă. Metoda constă
în reiterarea întrebării de ce, pe niveluri din ce în ce mai
profunde de conștientizare a problemei. Nevoia afișată
este treptat înlocuită cu nevoia de bază, pe care Helena
Cornelius, Faire Shoshana și Estella Cornelius (2006) o
consideră reală. Din perspectiva construcționistă,
abordarea victorie-victorie reprezintă o renegociere a
dezacordului interpretativ, în sensul identificării
constructelor cheie care generează nevoile fiecărei părți.
Rolul mediatorului este de agent interogativ care mediază
părțile în formularea de ce?-urilor reciproce (StoicaConstantin, Neculau, 1998). Următoarea etapă presupune
momentul de creativitate în care părțile propun soluții cât
mai creative care, deși nu vor fi așteptarea inițială a
părților, le va satisface integral nevoile care i-au împins în
conflict şi uneori chiar mai bine decât prevăzuseră (StoicaConstantin, Neculau, 1998).

Strategii și tehnici de comunicare în mediere
Comportamentul uman poate să fie sau nu eficient
în promovarea propriilor interese, depinzând de
funcţionarea structurilor sale de personalitate. În
menţinerea
homeostaziei
şi
a
homeodinamiei
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personalităţii, eul operează reorganizări cunoscute în
psihanaliză ca defense (Perlman, 1957). Dacă sistemele
de protecţie ale eului sunt temporar disfuncţionale sau
greşit dimensionate, în faţa unei situaţii problemă,
menţinerea echilibrului dinamic al personalităţii eşuează
(Sandu, 2013b).
Resursele adaptative ale clientului sunt manifestate
prin luarea unor decizii la nivelul eului şi experimentarea
acestora în spaţiul social (O’Sullivan, 1999). Aceste
decizii trebuie orientate de către consilierul de probațiune
spre realizarea scopurilor sociale şi individuale ale
clientului.
Clienții se adresează mediatorului în momentul în
care se produce o neadaptare a resurselor și strategiilor
comunicative manifeste la unul dintre rolurile sociale
majore pe care trebuie să le joace, acela de management al
propriilor conflicte. Clienții ar trebui să apeleze la mediere
în loc să apeleze la forța constrângătoare a hotărârii
judecătorești, atunci când există încrederea în capacitatea
subiectivă a celor două părți, de a defini propriile
dimensiuni ale conflictului și a realiza un compromis
acceptabil, transformând conflictul într-o oportunitate.
Paternurile comportamentale utilizate de clienți în jocul
unuia sau mai multor roluri sociale, care implică părțile în
conflict sunt ineficiente, sau se situează pe poziții aparent
ireconciliabile. Pentru a putea ajuta efectiv clienții să
găsească propriile poziții, și să le poată armoniza cu a
celorlalte părți, mediatorul trebuie să cunoască cu
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exactitate cerinţele reale ale rolului social asumat de
părțile aflate în conflict, și odată cu aceasta a poziției
acestuia în cadrul procesului de negociere, gradul de
libertate lăsat de rol actorului social în a-l juca după
propriile nevoi, şi în corelaţie cu propriile resurse.
Părțile aflate în conflict și care apelează la procesul de
mediere sunt pe de o parte actori sociali, aflați în
procesul de performare a unui rol social, și pe de altă
parte actori comunicaționali, aflați în procesul de
obținere a unui consens i nterpretativ, care să poată fi pus
la baza relațiilor cu celelalte părți în conflict. Mai precis,
revendicările părților în conflict trebuie văzute ca parte a
jocului de rol social cu care acesta este investit în cadrul
unei homeodinamici a relației status -rol al acestuia
(Sandu, 2013b). Conflictele apar în zonele de intersecție
a status-rolurilor diferitelor persoane, atunci când aceștia
nu identifică strategii comunicative capabile să genereze
obținerea consensului interpetativ. În mod practic,
proprietarul și chiriașul, de exemplu, aflați într-un
conflict referitor la posesia asupra bunului (de exemplu o
solicitare de evacuare, de diminuare a chiriei, etc.) pot fi
interpretați dintr-o poziție de actori sociali care își joacă
rolul social determinat de statusul de chiriaș, proprietar
etc., așa cum sunt obișnuiți (sunt deja socializați) să o
facă, cum le permit propriile paternuri de performare în
rol, și mai ales cum le permite dinamica status rol față de
celelalte roluri pe care aceștia le joacă simultan.
Chiriașul poate fi în același timp părinte care dorește să
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maximizeze șansele de reușită socială a copiilor,
economisind resurse pentru aceștia. Acesta poate fi de
asemenea aflat într-o situație de competiție intrafamiliară
pentru supremația în obținerea resurselor de existență a
familiei, etc. Aproape niciodată conflictul nu are doar o
dimensiune exclusiv instrumentală, adică nu se limitează
la bunurile sau situația aflată în dispută, ci are în spate
un dublu proces de performare de rol social și de
performare comunicativă, aflate, cel puțin unul dintre ele
în stare de vulnerabilitate cognitivă (incapacitatea de a
găsi între paternurile existente a unei soluții la situația
dată. Avantajul medierii, față de apelul la o soluție
stabilită de instanțele de judecată, este dat de
posibilitatea refacerii acordurilor interpretative asupra
situației în conflict.
Pentru a înţelege corect ce anume implică procesul
de mediere din perspectiva strategiilor comunicaționale,
este necesar să trecem în revistă pornind de la pozițiile lui
Perlman (1957) factorii care blochează capacitatea
actorului comunicațional de rezolvare normală a
strategiilor de obținere a acordurilor interpretative și de
rezolvare a conflictelor:
 Lipsa evidentă a resurselor necesare imediat, sau
pe termen lung, pentru rezolvarea problemei. Lipsa
resurselor necesare existenței sau satisfacerii unor nevoi
vitale, dar și de confort material și nematerial, sunt puse de
obicei de subiecți la baza existenței stărilor conflictuale.
Acest lucru include și prete nțiile legitime, legate de
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încălcarea unor drepturi și libertăți, ca elemente de
derealizare a unor nevoi cu caracter social, de exemplu
nevoia de stimă și respect, nevoia de autorealizare etc.
Din perspectiva noastră, medierea ca acțiune
socială se îndreaptă tocmai spre rezolvarea unor astfel de
probleme legate de conflicte asupra distribuției echitabile
a resurselor. Din perspectivă comunicatologică
considerăm că mai degrabă conflictul are la bază lipsa
unor strategii comunicative, iar medierea este o acțiune
comunicativă, venită să genereze consens și o recadrare a
perspectivei părților implicate în conflict.
 Lipsa de abilităţi a clientului în înţelegerea naturii
reale a conflictului (ca problemă) sau a semnificaţiei
pretențiilor ridicate și a faptelor sociale care însoțesc
conflictul și care apar în mediul său, dar și lipsa de
cunoştinţe elementare necesare pentru a face faţă
conflictului, adeseori însoţită de idei preconcepute,
rigiditatea gândirii, face ca individul să nu poată realiza un
„compromis acceptabil” cu realitatea și cu pretențiile
celorlalte părți. Rolul mediatorului într -o asemenea
situaţie este acela de a da părților informaţiile necesare, să
interpreteze împreună cu aceștia semnificaţia diverselor
pretenții ridicate și a diferitelor inte racţiuni simbolice
implicate de situația conflictuală la care aceștia sunt parte.
Este necesar de asemenea să clarifice împreună cu părțile
starea emoţională a acestora și gradul de relevanță a
implicării emoționale în posibilitatea ajungerii la un acord.
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 Lipsa energiei psihice şi emoţionale, precum şi a
resurselor de putere interioară necesară rezolvării
conflictului. Medierea, are în aceste situații caracterul unei
intervenții sociale și se realizează în sensul focalizării
forţelor părților şi creşterii puterii lor psihice de rezistenţă
la efort şi stres, de acţiune socială, în vederea luării de
decizii, construirii unui plan de acţiune şi acţiunii conform
planului.
Suprasolicitarea psihică sau emoţională poate bloca
capacitatea persoanei de a rezolva corect problemele cu
care se confruntă. Lipsa de reziliență poate genera
conflicte, acolo unde în mod normal acestea nu ar apărea.
În special sentimentele şi emoţiile prea puternice de
teamă, insecuritate fizică sau emoţională, conflictul dintre
sentimente contradictorii pot afecta major anumite
structuri ale eului. Scopul medierii într-o asemenea situaţie
este reflectarea exactă a stării emoţionale a părților printrun adecvat răspuns empatic, şi abilitarea (în engleză,
empowerment) părților de a-şi lua răspunderea angajării
într-un proces real de negociere şi luare a unor decizii
adecvate. Sentimentele de frustrare care însoţesc conflictul
nu sunt acute şi manifeste, ele având o formă latentă,
subconştientă, ceea ce le face greu de depistat şi deci de
operat schimbarea personalităţii. Părțile aflate în conflict
îşi înţeleg parţial şi deseori eronat problema cu care se
confruntă, dar ignoră existenţa unei soluţii. Medierea va
consta în reevaluarea împreună cu aceștia, a pretențiilor
exprimate, dar și a celor la tente care apar din analiza
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semnificaţiilor acţiunilor individuale şi sociale, a mediului
său social, a valorilor sale fundamentale, aspiraţiilor şi
comportamentului părților, moduri de viaţă sau acţiune
diferite de cele experimentate până în prezent.
Medierea va viza obținerea acordului părților
asupra situației în litigiu, dar în spatele acestuia stă de
multe ori necesitatea schimbării atitudinilor şi
comportamentului, ceea ce duce de multe ori la
respingerea medierii ca instrument de rezolvare a
conflictului (Sandu, 2013b).
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Justiția restaurativă vs. justiția retributivă.
O perspectivă socio-juridică
Deși 18 o instituție semnificativă în domeniul
dreptului execuțional penal, probațiunea axată pe
executarea măsurilor neprivative de libertate capătă o nouă
abordare o dată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Penal
(NCP) precum și legea privind organizarea şi funcţionarea
sistemului de probaţiune denumită Legea 252 din 19 iulie
2013, împreună cu legea privind executarea pedepselor, a
măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal, denumită Legea 253 din 19 iulie 2013.
Ne-a interesat să identificăm contextul socio juridic
a redefinirii instituționale a probațiunii în România. Pentru
aceasta am urmărit să identificăm filosofiile penale care
stau la baza construcției instituției probațiunii atât în
18

Capitolul este un rezultat al Grantului intern de Cercetare din cadrul
Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen intitulat: Acțiune
comunicativă și construcția socială a eticii afirmativ -apreciative. O
parte dintre rezultatele obținute au mai fost publicate în limba engleză
în Unguru, E., Sandu, A. (2014). A Socio-Legal Approach of
Probation in Light of the New Penal Code. Restorative Justice Versus
Retributive Justice. European Journal of Law and Public
Administration, Year 2014, Issue 1, pp. 37-68. Reproducerea
fragmentelor respective au fost făcute cu acordul Redacției și cu
respectarea regulilor de citare.
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România, cât și pe plan mondial, a evoluției istorice a
acestei instituții și a consecvenței dintre legislația internă
și cea internatională, dar mai ales cea europeană cu privire
la alternativele neprivative de libertate.
Am considerat semnificativă preocuparea cu
privire la alternativele sociale față de încarcerare datorită:
 costului financiar și a costurilor sociale generate de
aplicarea sancțiunilor privative de libertate;
 creșterea riscului săvârșirii unor noi infracțiuni de
către persoanele care au suferit o condamnare privativă de
libertate;
 stigmatizarea și excluderea socială la care aceste
persoane sunt supuse;
 vulnerabilizarea familiilor deținuților dar și a
persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de
libertate (Recomandarea Nr. R 22 (99)).
Pregătirea anterioară în domeniul asistenței sociale
și relativa contiguitate profesională între acesta și ocupația
de consilier de probațiune ne-a determinat să ne oprim
asupra probațiunii în principal din perspectivă juridică, dar
având o semnificativă centrare pe sociologia juridică și pe
elementele etice constitutive ale funcționării probațiunii în
contextul românesc actual.
Bibliografia utilizată se bazează în principal pe
literatura de specialitate românească deoarece am avut în
vedere analiza contextului românesc socio-juridic de
fundamanetare instituțională a probațiunii. Menționăm
autori precum: Doina Balahur, Ioan Durnescu, Dalina
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Groza, etc., care au conturat din punct de vedere teoretic
sistemul de probațiune românesc. De asemenea ne-am
orientat spre tratate de drept penal pentru a vedea maniera
generală de tratare a pedepsei și a sancțiunilor privative
sau neprivative de libertate, precum și a teoriilor cu privire
la rolul acesteia față de societate și față de individ.
Monografiile de specialitate în domeniul probațiunii , pe
care le-am consultat pun accentul pe latura socială, tratând
probațiunea ca practică socială decât ca instituție juridică.
Drept pentru care am întâmpinat dificultăți în a
construi identitatea probațiunii ca instituție juridică, și
suntem convinși că apariția unei astfel de monografii ar
reprezenta un punct de referință în literatura juridică
românească, sau cel puțin în domeniul dreptului
execuțional penal.
Acest capitol este structurat pe 6 părți care au în
vedere:
 Devianță și control social. În acest capitol am
urmărit să conturăm o serie de cadre generale ale
comportamentului deviant și necesitatea controlului social
din perspectiva sociologiei juridice. Am introdus ideea de
sancțiune și am urmărit rolul social al acesteia pentru a
putea înțelege modelele de filosofie penală derivate din
întrebarea De ce este necesară sancționarea celor care au
săvârșit fapte penale? Răspunsurile la această întrebare
sunt diferite și generează răspunsuri societale diferite în
fața infracțiunii și a persoanei infractorului.
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 Sancțiunea. Modele teoretice. În cadrul acestui
capitol am urmărit analiza evoluției conceptului de
sancțiune, și a modelelor teoretice cu privire la aceasta.
Am considerat aceste modele teoretice ca fiind jaloane ale
filosofiilor penale retributive centrate pe Drepturile
Omului utilitariste și respectiv restaurative. Aceste
filosofii penale au fost identificate pornind de la sinteza
realizată de Dalina Groza, și comentariile realizate de
Antonio Sandu la acestea. Acest capitol a avut ca punct de
referință lucrarea lui Foucault „A supraveghea şi a
pedepsi. Naşterea închisorii” care trece în revistă evoluția
istorică a discursului care legitimează utilizarea puterii.
 Paradigma prisonocentrică versus paradigma
justiției restaurative . Pe parcursul acestui capitol am
dezvoltat analiza teoretică cu privire la modelele de
filosofie penală conturând modelul restaurativ și cel
centrat pe Drepturile Omului ca fundament al practicii
probațiunii.
 Elemente de istoria probațiunii. Acest capitol
urmărește dezvoltarea probațiunii atât pe plan mondial , cât
și în țara noastră.
 Organizarea și funcționarea serviciilor de
probațiune. Particularități de implementare conform
noilor coduri. În cadrul capitolului am urmărit să
conturăm cadrul instituțional de funcționare a probațiunii
în România din perspectiva juridică, făcând o trecere de la
reglementările internaționale la cele specifice Uniunii
Europene către cele naționale cuprinse în NCP , și ulterior
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în legea privind organizarea şi funcţionarea sistemului de
probaţiune, precum și în legea privind executarea
pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri
neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal.
 Elemente de asistență socială în serviciile de
probațiune. Ultimul capitol vizează trecerea de la
dimensiunea juridică la practica socială a probațiunii, prin
conturarea elementelor specifice de asistență socială
existente în probațiune.
Dificultatea demersului provine din modificările
instituționale pe care le-a suferit probațiunea odată cu
apariția NCP (Noul Cod Penal) și a legilor menționate,
tocmai această dificultate fiind cea care a constituit și
provocarea pentru alegerea temei. Desigur, demersul nu
are pretenții monografice sau exhaustive, fiind limitat la
construcția unor direcții de înțelegere a cadrelor de
funcționare a probațiunii în conformitate cu legislația în
vigoare în acest moment.
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Devianț ă și control social
Fenomenul social opus conformismului este
denumit devianță . Abaterea de la normele şi valorile
sociale acceptate în grupul de apartenenţă constituie
comportament deviant (Sandu, 2014). Comportamentul
excentric sau dezordonat, impoliteţea, lipsa de bună
cuviinţă, comportamentul verbal neadecvat, etc., constituie
forme minore de devianță sancționate în general la nivelul
comunității prin ironii , admonestări, critici, etc. Formele
majore ale comportamentului deviant sunt în general
menționate în codul penal sau în legi speciale şi constituie
infracţiuni. Devianţa cu caracter moderat este codificată
juridic ca abatere sau contravenţie. Respectarea normelor
general acceptate în comunitate este supusă controlului
social (Siegel, Worrall, 2013) în vederea menținerii
coerenței sociale și stabilității comunităților (Sandu,
2014).
Rolul actelor de control social este atât acela de a
sancţiona încălcarea normelor, cât și acela de a întări
coeziunea socială prin reafirmarea aderenţei colective la
normele sociale. “Formele controlului social tradiţional
sunt: bârfa, reproşul, mustrarea, ce se aplică unor
devianţe minore, care vizează în general abateri de la
reguli morale sau de conduită” (Sandu, 2014).
Abaterile grave poartă denumirea de delicvenţă,
atunci când sunt încălcate norme expres prevăzute de lege,
controlul social fiind instituţionalizat, constituind atribuții
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ale organelor de cercetare şi urmărire penală. Stabilirea
vinovăţiei este pusă de legiuitor exclusiv în competenţa
instanţelor de judecată.
Din perspectiva relaţiilor de status, Antonio Sandu
vorbește despre două feluri de devianţă:
 “devianţă negativă ca transgresare propriu-zisă a
normelor sociale prin nerespectarea acestora cu bună
ştiinţă, în scopul accesului nelegitim la resurse sau
avantaje. În rândul devianţei negative includem
fenomenele
antisociale,
comportamenul
aberant,
delicvenţa, etc. Faptele deviante negative se caracterizează
printr-un comportament de respingere voluntară mai mult
sau mai puţin conştientizată a normei.
 devianţa pozitivă, manifestată prin contestarea
normelor şi a valorilor inclusiv prin nerespectarea
normelor contestate. Devianţa pozitivă are la bază un
proces de socializare alternativă şi anticipativă. Devianţa
pozitivă este sursa schimbării sociale, stând la baza
oricărei mişcări contestatare de la nesupunere civică şi
protest până la revoluţie. Devianţa pozitivă este aşadar
motorul dezvoltării sociale prin punerea la îndoială a
status quo-ului” (Sandu, 2014).
Pedeapsa este considerată o reacție a societății la
comportamentele deviante ale membrilor săi, fiind
manifestată prin sancțiuni la nivel formal sau informal.
Există, sau ar trebui să existe, o relație directă dintre
natura și gravitatea devianței, a normelor încălcate și
gravitatea sancțiunii. Sancțiunea este așadar o reacție a
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societății față de modelele comportamentale indezirabile
(Szabo, 2010a).
Conform lui Maunnier, sancțiunile sociale pot fi
grupate în patru categorii:
 Sancțiuni mistice care au la bază forța credinței a
miturilor și a dogmelor;
 Sancțiuni juridice bazate pe forța statului dreptului
și administrației;
 Sancțiuni morale bazate pe forța tradițiilor,
cutumelor și a obișnuințelor colective;
 Sancțiuni satirice bazate pe forța ridicolului,
manifestate prin bârfă, ironizare, zeflemea și critică (apud
Szabo, 2010a).
În literatura de specialitate, unii sociologi discută
despre conceptul de sancțiuni pozitive, incluzând în
această categorie recompensele (Banciu, 1995). Astfel ar
reieși o diferență între devianța pozitivă - ca manifestare a
nevoii de schimbare socială și care ar merita apreciată - și
devianța negativă și chiar delincvența - care ar merita
pedepsită. Totuși limbajul curent realizează distincția între
sancțiune și recompensă, sancțiunea fiind corelată mai
degrabă cu pedeapsa, aceasta din urmă având un caracter
retributiv față de caracterul antisocial al unei fapte. În plus
față de caracterul retributiv, sancțiunea capătă și o serie de
caractere educative și restaurative (Szabo, 2010a).
Constantin Mitrache (1994) consideră pedeapsa ca fiind
“singura sancțiune penală menită să asigure restabilirea
ordinii de drept încălcate prin săvârșirea unei
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infracțiuni.” În acest sens NCP prevede la art 2, alin. (2)
că “nu se poate aplica o pedeapsă, ori nu se poate lua o
măsură educativă sau o măsură de siguranță, dacă aceasta
nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost
săvârșită” (Toader, 2014). Art. 15 alin. (2) din NCP arată
că “infracțiunea este singurul temei al răspunderii
penale”. Infracțiunea este strict corelată cu vinovăția
definită clar de lege [NCP, art. 16, alin (1) - (6)].
Deși nu avem o definiție clară a instituției
pedepsei, NCP arată tipurile de pedeapsă principale,
accesorii și complementare ce pot fi aplicate în țara
noastră. Acestea sunt: detențiunea pe viață, închisoarea și
amenda (cf. Art.53, NCP), interzicerea unor drepturi ca
pedeapsă accesorie, respectiv interzicerea executării unor
drepturi, degradarea militară și publicarea hotărârii de
condamnare (cf. Art.55, NCP). Deși legea nu vorbește in
concreto despre altfel de pedepse, decât cele menționate
ca putând fi aplicate pe teritoriul României, art. 115 din
NCP vorbește expres despre măsuri educative neprivative
de libertate, altele decât cele enunțate anterior și anume:
stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la
sfârșit de săptămână și asistarea zilnică [cf. art. 115, alin
(1) NCP]. Aceste măsuri se iau împotiva minorului cu
vârsta între 14 și 18 ani [cf. art. 114, alin (1), NCP] dacă
măsurile privative de liberate nu se impun [cf. art. 114,
alin (2), a și b, NCP].
Măsurile neprivative de liberate au un caracter
sancționatoriu, întrucât sunt consecințe ale răspunderii
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penale, însă măsura educativă neprivativă de libertate nu
este încadrată în categoria pedepselor (Unguru, Sandu,
2014).
Revenind la funcțiile pedepsei, acestea sunt:
retribuirea, descurajarea, incapacitarea și reabilitarea
(Szabo, 2010a). Nu este foarte clar dacă în viziunea
legiuitorului aceleași funcții se pot asocia măsurilor
neprivative de liberate.

Sancțiunea. Modele teoretice
O teorie generală a pedepsei din perspectiva
discursivă – postmodernă este realizată de Foucault care
urmărește distincţia dintre „cuvinte şi lucruri” în contextul
discursului puterii și a puterii generate de discurs, precum
şi relaţiile de putere produse de acesta (Crețu, 2005).
Tema centrală a cărţii lui Foucault (2005)
„A supraveghea şi a pedepsi. Naşterea închisorii” este
puterea şi discursul care legitimează utilizarea puterii
(Sandu, 2012a). Atât istoria cât şi spațiul socialul ui sunt
văzute de Foucault drept pretexte pentru exercitarea
discursivității. Modificând radical interpretarea și
contextul interpretării, filosoful modifică reprezentarea
realităţii, afirmând substituția dintre reprezentare și
realitatea însăși. Puterea este interioară şi constitutivă
discursului (Sandu, 2012a).
Gabriela Crețu (2005) arată că în viziunea lui
Foucault „puterea produce discursuri, iar discursurile
produc efecte de putere”. Faţă de marginalitate şi de
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devianţă, mecanismele punitive introduc corpul în relaţia
de putere. „În loc să tratăm Istoria dreptului penal şi pe
cea a Ştiinţelor umane ca pe două serii separate a căror
intersectare ar avea asupra uneia sau asupra celeilalte,
poate asupra ambelor, un efect, după cum se vrea,
perturbator, sau util, să cercetăm dacă nu există o matrice
comună, şi dacă amândouă nu derivă dintr-un proces de
formare epistemologic, juridic, pe scurt să plasăm
tehnologia puterii atât ca principiu al umanizării
penalităţii” (Foucault, 2005).
Originea modernităţii este văzută din perspectiva
lui Foucault (2005) ca rezidând într-un complex de factori
ştiinţifici şi juridici. Normalitatea şi anormalitatea
devenind obiect al justiţiei penale, aceasta multiplicânduși funcţiile de la cea de pedepsire pur şi simplu, la cea de
diagnoză și terapia disfuncționalității sociale (Sandu,
2012a).
Antonio Sandu (2012a), analizând opera lui
Foucault, arată că „puterea punitivă îşi organizează trei
dispozitive, fiecare cu propriul său discurs. Prima dintre
acestea este văzută de Foucault (2005) provenind din
dreptul monarhic. Puterea are rol de reglementare şi este
exterioară indivizilor. Vina faţă de victimă este dublată de
cea faţă de suveran ca reprezentant al legii. În cadrul
acestui tip de discurs, prin identificarea vinovăţiei faţă de
un individ cu infracţiunea privind ordinea publică, statului
şi suveranului, se produce etatizarea puterii juridice, fapt
care dă naştere funcţiei procurorului ca reprezentant al
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regelui. Supliciul şi tortura nu reprezentau expresii ale
violenţei „ci tehnici codificate ale puterii” prin care
puterea era întreţinută, şi prin care se produce adevăr.
Întrucât dreptul monarhic presupunea adevărul, acesta
necesita o formă de cunoaştere care lua forma anchetei.
Ancheta înlocuia iniţial procedura probării din Dreptul
canonic medieval, care presupunea o formă de duel
judiciar de confruntare directă între acuzat şi acuzator.
Ancheta se impune aşadar ca instrument de cunoaştere şi
în acelaşi timp ca tehnologie a puterii. Filosofia
contractualistă introduce o reformă a pedepsei prin
limitarea arbitrariului şi înlocuirea puterii absolute cu
proprietatea absolută” (Sandu, 2012a).
Odată ce încălcarea legii nu mai este în țeleasă ca
ofensă adusă suveranului, ci societăţii în ansamblu, se
produce o redefinire a infracţiunii din perspectiva
pericolului social. Rolul pedepsei se repoziționează în
sensul apărării societății în locul actului de răzbunare a
suveranului. Pedeapsa simbolică și reprezentarea pedepsei
înlocuiește treptat cu pedeapsa fizică. „Filosofia penală nu
mai este direct retributivă, ci este în special preventivă.
Această filosofie duce la codificarea infracţiunilor şi
individualizarea pedepsei în funcţie de riscul social.
Sancţiunea provine doar în urma unei cercetări ce se
realizează în maniera unei cunoaşteri ştiinţifice. Această
filosofie penală este bazată pe umanismul realist” (Sandu,
2012a).
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Obiectivul celei de a treia filosofii penale, plasate
de Foucault în jurul instituței închisorii este “controlul
asupra faptelor dar mai ales a posibilităţii şi virtualităţii
faptei” (Sandu, 2012a).
Discursul umanist a lui Foucault (2005) este
rezultatul unui proces de codificare a indivizilor, de
clasificare a acestora sub aspectul de individ şi de
populaţie. Rolul analizei filosofiei penale în ansamblul
operei foucauldiene este, conform lui Antonio Sandu
(2012a), acela de a stabili prioritatea discursului şi
metadiscursului, a componenţei filosofico-ideologice sau a
paradigmei sociale dominante, în procesul de constituire a
realităţii. Foucault vede societatea modernă ca una a
supravegherii generalizate difuzată în întregul corp social
(Sandu, 2012a). În viziunea lui Foucault are loc o
transformare a stilurilor de putere codificate în norma
juridică. Maximizarea eficienţei şi buna guvernare sunt
efecte colaterale ale procesului de „reinventare a
societăţii” în totalitatea sa pe modelul închisorii (Foucault,
2005).
În viziunea lui Antonio Sandu, “transformarea
discursului cu privire la „corpul uman” urmăreşte
reconstrucţia istorică a ideii de putere asupra individului,
şi exercitării efective a puterii. Corporalitatea pedepsei
este ca atare tributară unei „construcţii ideologice”
conform căreia puterea este obiectivă şi exterioară,
reificată. Natura „corporală a puterii” necesită o
„corporalizare a pedepsei”. Subiectivizarea ideilor despre
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putere (cea juridică în speţă), transferă pedeapsa de la
nivelul concret al agresiunii fizice, la recluziunea socială a
celui pedepsit. Dereificarea manifestării puterii aduce o
nouă filosofie penală, anume a pedepsei simbolice,
neglijabilă, în faţa lui „ceea ce se reprezintă”, respectiv
ceea ce putem configura” (Sandu, 2012a).
Foucault (2005) plasează “tehnologia puterii” (a
exercitării puterii) ca principiu al umanizării penalităţii.
„Foucault identifică trei filosofii penale ale modernităţii,
în funcţie de implicarea corpului în exercitarea pedepsei:
 monarhică,
 contractualistă,
 a supravegherii generalizate” (Sandu, 2012a).
Doina Balahur (2001) arată că “odată cu emergența
sistemului penal ca element central al statului modern,
închisoarea a înlocuit formele tradiționale de pedeapsă condamnarea la moarte, deportarea, pedeapsa corporală,
etc. - devenind sancțiunea predilectă prin intermediul
căreia comunitățile (în special cele occidentale ) au realizat
atât prevenția generală cât și specială. Paradigma pedepsei
în modernitate a devenit una centrată pe închisoare
(prisonocentrică)”. Autoarea consideră încarcerarea drept
reper esențial al sistemelor penale convenționale,
închisoarea este, atât pentru public cât și pentru
profesioniști, sancțiunea cu cel mai înalt nivel de
pedepsire, fiind în același timp considerat ca răspunsul cel
mai sever, dar și cel mai potrivit al comunității față de
infracțiune și infractori. Sistemele neprivative de libertate
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sunt văzute ca alternative la închisoare sub aspectul
intensității pedepsei (Balahur, 2001). Autoarea arată că
paradigma prisonocentrică este dominantă chiar și în
statele unde sancțiunile neprivative de libertate, precum
avertismentul, amenda și confiscarea, reprezintă peste
70% din totalul condamnărilor pronunțate, cum este cazul
Japoniei, Germaniei, Sloveniei, Finlandei, Austriei și
Egiptului (Balahur, 2001).
Paradigma prisonocentrică este în esență una
retributivă, sancțiunea fiind răspunsul societății la
infracțiune. Pedepsele neprivative de libertate menționate
rămân în logica retributive, arătând doar că societatea
înțelege dezavantajele închisorii în recuperarea socială a
infractorilor sintetizate de Michael Tonry și Joan Petersila
sub denumirea de cele șase efecte colaterale ale închisorii :
 diminuarea șanselor fostului deținut de a-și găsi un
loc de muncă;
 efecte pe termen lung ale încarcerării asupra
sănătății fizice și mentale ale deținutului;
 izolarea și marginalizarea familiei deținuților;
 închisoarea este un mediu criminogen;
 exportul stilului de viață și a valorilor închisorii în
comunitate;
 stări și tendințe autolitice ale deținuților c a reacție
la mediul penitenciar (apud Balahur, 2001).
Alte forme de pedeapsă existente în legislația
penală a altor state:
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 Pedeapsa capitală există încă în legislația unor
state printre care Statele Unite ale Americii, sancționând
comiterea unor infracțiuni cu grad deosebit de ridicat de
periculozitate, cum ar fi omorul deosebit de grav, omorul
în serie, dar și uciderea unor polițiști aflați în exercitarea
sarcinilor de serviciu. Logica acestei pedepse este una
preventivă și descurajantă. Riscul pierderii vieții se
prezumă la a conta foarte mult în decizia de săvărșire a
unei infracțiuni cu violență. România a abolit pedeapsa cu
moartea încă din decembrie 1989, ultimii executați fiind
soții Ceaușescu. Studiile arată o tendință aboliționistă ,
majoritatea statelor renunțând la pedeapsa cu moartea.
 Pedeapsa corporală. Aceasta este practicată în
general în ț ări islamice unde aceasta are o tradiție culturală
în legea Sharya. Formele de exercitare actuale ale
pedepsei corporale sunt în general talionice. Convenția
europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau
tratamentelor inumane sau degradante, interzice pedeapsa
corporală sub orice formă a sa. Cu toate acestea, România
a suferit o serie de condamnări la CEDO pentru situații de
aplicare a unor “corecții corporale ” deținuților din
închisori. Recent mass-media relatează demisia unui
lucrător de poliție surprins de camerele de supraveghere în
timp ce aplica “o corecție corporală” unei persoane
minore reținute în baza suspiciunii de participare la
săvârșirea unei infracțiuni cu violență.
 Probațiunea ca procedură prin care o persoană
declarată vinovată de comiterea unei infracțiuni este
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eliberată sub supraveghere și control judiciar. Legislaț ia
românească are instituția suspendării executării pedepsei
sub supraveghere fiind reglementată în NCP (art. 91-106).
Suspendarea executării pedepsei poate fi dispusă de
instanță dacă pedeapsa aplicată este de cel mult 3 ani,
infractorul nu a fost condamnat anterior la pedepse cu
inchisoarea mai mari de un an, infractorul ș i-a manifestat
acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul
comunității și ținându-se cont de persoana infractorului, de
conduita avută înainte de săvârșirea infracțiunii și de
eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea
consecințelor infracțiunii și de posibilitățile de îndreptare
ale infractorului (cf. art. 91, NCP).
Noul Cod Penal (NCP) reglementează foarte clar
obligativitatea prezentării condamnatului la serviciul de
probațiune la datele fixate de aceasta, primirea vizitelor
consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa,
anunțarea în prealabil a schimbării locuinței și a oricărei
deplasări care depășește 5 zile și comunicarea
informațiilor și documentelor de natură a permite controlul
mijloacelor sale de existență.
Noul Cod Penal definește practic importanța
serviciului de probațiune în administrarea supravegherii
condamnaților cărora li s -a amânat sau suspendat
executarea pedepsei sub supraveghere. Măsurile sub
supraveghere pot fi dispuse și în cazul liberării
condiționate. Atragem atenția asupra nevoii de personal
specializat la nivelul serviciilor de probațiune, care să
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poată în mod competent și calificat exercita calitatea de
consilier de probațiune.

Paradigma prisonocentrică versus paradigma
justiției restaurative
Literatura de specialitate identifică patru modele
teoretice principale de interpretare a semnificaţiei şi
rolului sancţiunii, în funcţie de necesitatea şi utilitatea
acesteia (Groza, 2006).
Dreptatea retributivă (Von Hirsh, 1976) este
considerată paradigma clasică a înţelegerii pedepsei,
având originea în legea talionului, “care formulează
reciprocitatea ca element ce guvernează relaţiile
interumane. Scopul pedepsei este retribuirea făptuitorului
pentru acţiunea săvârşită, sau în anumite situaţii, pentru
inacţiunea sa. Justiţia retributivă are în vedere distribuţia
dreptăţii” (Sandu, Damian, 2010).
Pedepsa se presupune a viza în acelaşi timp
făptuitorul şi fapta. Individualizarea pedepsei urmăreşte
costul social al infracţiunii, gravitatea (construită social) a
faptei şi circumstanţele săvârşirii infracţiunii (Ashwoorth,
1989; Hudson, 1996). Sistemele penale moderne au
înlocuit retribuţia talionică de tip „ochi pentru ochi” şi
„dinte pentru dinte” cu pedepse simbolice în general
privative de libertate (Sandu, 2014). Teoria justiţiei
retributive rezidă în eticile distributive, şi mai ales în cea a
lui John Rawls (2012). Dreptatea ca echitate este transpusă
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în cazul de faţă ca pedeapsă echitabilă pentru fapta
săvârşită (Sandu, 2014).
Circumstanţele săvârşirii faptei, şi mai ales
intenţionalitatea acesteia, ar trebui cântărite în
individualizarea pedepsei. Estimarea pericolului social nu
poate constitui obiect al sancţiunii într-o teorie pur
distributivă, întrucât analiza ar fi de tip consecvenţionalist
şi nu intenţionalist (Groza, 2006).
Sandu Antonio (2014) arată că “principiile dreptăţii
distributive sancţionează mai ales intenţia înfăptuită, sau
neglijarea ce putea fi prevăzută. Sistemele penale moderne
ţin cont de consecinţe în individualizarea pedepsei într-o
manieră care diferă de la o ţară la alta, şi de la practica
unei instanţe la alta. Intenţia unui furt şi manifestarea ei
infracţională este aceeaşi, indiferent dacă făptuitorul a
putut sustrage 10 lei sau 1 milion de lei. Deci pedeapsa ar
trebui să fie similară”. În practică, retribuirea exclusivă a
intenției ar duce la încurajarea săvârșirii infracțiunilor a
căror prejudiciu este foarte mare, pedepsei lipsindu-i astfel
capacitatea de descurajare proporțională cu gravitatea
infracțiunii. O serie de alţi factori, cum ar fi pericolul
social al faptei, riscul de recidivă, recuperarea
prejudiciului, sunt luaţi în calcul în individualizarea
pedepsei. Dalina Groza (2006) consideră că aplicarea
principiului echităţii în justiţia retributivă are ca scop
“restabilirea echilibrului “avantaje-dezavantaje” perturbat
prin infracţiune”. Autoarea sintetizează teoria dreptății ca
echitate, formulată de John Rawls ca fiind “forma justiției
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sociale ce reclamă distribuirea echitabilă a avantajelor și
dezavantajelor, a sarcinilor și beneficiilor între toți
membrii societății indiferent de statut, pentru că, doar în
acest fel, individului i se poate garanta dreptul de a nu fi
dezavantajat în fața justiției” (Groza, 2006). Echitatea însă
se manifestă exclusiv la nivelul făptuitorului, nu şi la
nivelul victimei care nu este recompensată pentru
pierderea suferită (Sandu, 2014). În fapt, recuperarea
prejudiciului este dispusă de instanţă în actul de
condamnare, şi constituie un element de individualizare a
pedepsei. Riscul cu privire la neacoperirea prejudiciului,
mai ales în cazul infracţiunilor în care nu este vizată
proprietatea revin în sarcina victimei (Groza, 2006).
Funcția retributivă este orientată preponderent s pre
trecut, fiind focalizată pe răul în sine produs prin
comportamentul infracțional și pe proporționalitatea dintre
infracțiune și pedeapsă (Szabo, 2010a). Pedeapsa trebuie
să fie meritată. Paradigma retributivă este tributară unei
etici universaliste și deontologice de inspirație kantiană,
păstrând parțial un caracter transcendent al justiției și al
înfăptuirii dreptății. Critica modelului retributiv vizează
tocmai centrarea exclusivă pe sancțiune în locul unui
accent pe funcția educativă și de terapeutic ă socială a
pedepsei. Caracterul talionic este considerat inutil atâta
vreme cât nu se are în vedere prevenirea sau descurajarea
comiterii de infracțiuni. Prevenirea săvârșirii de noi
infracțiuni nu ar trebui văzută ca realizabilă în principal
prin izolarea deținuților de societate, ci mai ales “pe
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modificarea înclinațiilor spre comiterea crimelor ” (Szabo,
2010a). Incapacitarea sau neutralizarea potențialului
criminogen prin încarcerare, privare de libertate sau
pedeapsă capitală, este văzută în sensul utilitarist ca
modalitate de reducere a criminalității.
Dreptatea utilitaristă. Scopul sancţiunii este cel de
a preveni săvârşirea de noi infracţiuni. Perspectiva
utilitaristă are la bază descurajarea, reabilitarea și
incapacitarea persoanei pentru a săvârși noi infracțiuni.
Modelul justiției utilitariste este orientat spre viitor. Cea
mai importanta componentă funcțională a abordării
utilitariste este aceea de reabilitare, văzută ca diminuare a
riscului potențial al infractorului de a comite alte
infracțiuni v iitoare. Vechiul Cod Penal stipula că “scopul
pedepsei este prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni” fiind
o măsură de constrângere, cât și un mijloc de reeducare a
condamnatului (art. 52, alin. 1). Dalina Groza (2006)
identifică 3 principii ale justiţiei utilitariste:
 “Principiul descurajării (disuasiunii). Sancţiunea
trebuie să descurajeze săvârşirea pe viitor de noi
infracţiuni, atât de făptuitorul în cauză, cât şi de alte
persoane. Rolul sancţiunii privative de libertate nu este
atât de a-l extrage pe individ din colectivitate şi de a-i
limita astfel cariera infracţională, ci mai ales acela de a-l
descuraja să-şi continue cariera infracţională în perioada
post penală. Desigur, această teorie nu se aplică pentru
condamnaţii la moarte şi respectiv la detenţie pe viaţă,
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pentru care cel puţin teoretic nu există o carieră
postcarcerală.
 Principiul severităţii (exemplarităţii). Severitatea
pedepsei descurajează comportamentul infracţional viitor.
Fiind o teorie utilitaristă, se porneşte de la premisa că
individul dezvoltă un comportament de maximizare a
efectelor benefice şi minimizare a celor negative. Cu cât
sancţiunea prevăzută pentru o faptă este mai severă, cu
atât riscul pedepsei va contribui mai mult în bilanţul ce stă
la baza deciziei pentru comportamentul delincvent.
Trebuie ţinut cont de caracterul iraţional al faptului social,
şi de faptul că mulţi dintre posibilii făptuitori nu vor fi
descurajaţi de severitatea pedepsei, întrucât pentru o parte
a acestora, frica de pedeapsă nu mai constituie un element
de descurajare.
 Principiul proporţionalităţii (gradualităţii). Acest
principiu porneşte de la prezumţia raţionalităţii
infractorului, anticiparea pedepsei fiind un motiv de
descurajare a comportamentului infracţional, dar şi de
echitate între avantajele subiective procurate prin
săvârşirea infracţiunii şi disatisfacţiile oferite de pedeapsă.
Aplicarea principiului elimină riscul arbitrarietăţii
pedepsei şi comportamentului discreţionar în înfăptuirea
justiţiei” (Sandu, 2014).
Harris elaborează patru modele de sisteme
sancționatorii, fiecare având la bază unul din principiile:
retribuție (principiul proporționalității), descurajare
(principiul severității), incapacitare (principiul evaluării
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riscurilor) și reabilitare (principiul focalizării
comportamentul indivizilor) (apud Szabo, 2010a).

pe
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Tabel 1: Filosofia penală (Harris, 1976; Szabo, 2010a)
Retribuție
Gravitatea
infracțiunii

Descurajare
1. Baza pentru
Prezicerea
determinarea
modalității de
sancțiunii
descurajare a
potențialului
criminal
2. Informațiile
Gradul de
Informații privind
utilizate pentru
pericol al
calculele pe care
determinarea
infracțiunii;
oamenii le fac în
țiunii
sanc
Gradul de
momentul trecerii
proporționalita- la faptă
te al pedepsei
3. Actorii-cheie Legislația;
Legislația;
care determină
Completul de
Judecătorii;
natura sancțiunii judecată
Cercetătorii

Incapacitate
Prezicerea riscului și a
modalității de control
al comportamentului
infractorului

Reabilitare
Prezicerea riscului și
a modalității de
control al
alternativelor
infractorului
Caracteristicile
Caracteristicile
infractorului în raport infractorului în raport
cu riscul
cu tratamentul

Specialiști de evaluare Specialiști de
a riscului;
evaluare a nevoilor;
Supraveghetori;
Personal de tratament
Comisii de eliberare
condiționată
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4. Momentul
În momentul
stabilirii sentinței condamnării

5. Principalele
caracteristici ale
sancțiunii

6. Opțiuni
sancționatoare
corespunzătoare
filosofiei

Neplăcută;
Ușor de
standardizat;
Definită;
Proporțională
cu infracțiunea
Pedepsele
financiare;
Pierderea
timpului liber și
a libertății;
Munca în
folosul
comunității

În momentul
condamnării

După investigația
presentențială;
Pe parcursul
executării pedepsei

După investigația
presentențială;
Pe parcursul
executării pedepsei

Uniformă;
Inspăimântătoare;
Definită

Eficientă în
monitorizarea și
controlul
comportamentului;
Variabilă

Eficientă în
rezolvarea nevoilor
infractorului;
Variabilă

Pedepse mari cu
închisoarea;
Amenzi dure;
Rușine

Ridicarea permisului;
Testarea sângelui și a
urinei;
Supravegherea
intensivă;
Circulație restrânsă;
Detenție

Educație;
Instruire;
Servicii psihosociale;
Plan de tratament
individual
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Dreptatea orientată spre drepturile omului este
tributară ideii că societatea reprezentată de stat este parțial
coresponsabilă, împreună cu infractorul, de perturbarea
relaţiilor sociale prin actul infracţional (Sandu, 2012b;
Sandu, Damian, 2012). Justiţia orientată spre drepturile
omului, consideră Dalina Groza (2006), preia principiul
proporţionalităţii din paradigma justiţiei retributive,
adăugând elementele referitoare la personalitatea
infractorului, introducând de asemenea principiul utilitarist
al reabilitării infractorului. Conform acestui principiu,
statul este obligat să contribuie la reabilitarea infractorului,
statului ne revenindu-i doar dreptul de a pedepsi, ci şi
obligaţii cu privire la caracterul pedepsei şi limitele
executării acesteia. Aceste drepturi ar consta în puterea de
a-i retrage o serie de drepturi persoanei condamnate și
puterea de a proteja persoana condamnată împotriva
tratamentelor inumane şi degradante (2006).
Autoarea arată, pornind de la Hudson, că într-o
societate normală libertatea este o stare naturală și nu o
ficțiune juridică, de aceea individul este posesorul unor
libertăți pozitive și drepturi fundamentale printre care
libertatea de acțiune, de alegere, de exprimare, dreptul la
inviolabilitate prin simplul fapt că este o ființă umană.
Drepturile individului se extind așadar până la concurența
cu drepturile pozitive ale celorlalți. În cazul infractorilor,
drepturile pozitive ale acestora vin în concurență cu
dreptul victimei și a societății de a se simți protejată.
Protecția victimei, dar mai ales a societății, constituie
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justificarea aplicării sancțiunii și aceasta nu poate fi mai
mare decât riscul la care este supusă societatea dacă
infractorul nu ar suporta nici un fel de sancțiune (Hudson,
1996; Groza, 2006).
Considerăm că demnitatea umană este intrinsecă
oricărei persoane umane, indiferent de virtuţile sale morale
personale. Societatea are dreptul de a pedepsi poate viza
exclusiv restrângerea unor libertăţi sociale ale individului
şi nu poate atenta în nici un caz la securitatea şi
integritatea sa fizică (Sandu, 2014). Normele
internaţionale cu privire la drepturile omului sunt de drept
preluate în legislaţia internă, având astfel putere de lege.
Cu toate acestea, un număr suficient de mare de
condamnări ale României la CEDO, privind tratamente
inumane în închisori, arată că încă justiţia bazată pe
drepturile omului mai poate suferi îmbunătăţiri din prisma
aplicării ei în practică. Teoriile centrate pe drepturile
omului sunt de dată relativ recentă, secolul al XIX -lea
aducând abolirea sclaviei, în timp ce drepturi civile pentru
femei şi persoane de culoare sunt o creație a secolului al
XX-lea. Același secol al XX-lea a adus pe scena istoriei o
serie de crime abominabile împotriva umanităţii, printre
care lagărele de exterminare naziste, deopotrivă cu
închisorile comuniste, care au excelat în inumanitate
“arătând, necesitatea unui sistem de drept internaţional
care să garanteze drepturile omului, dar şi constituirea
unor viziuni teoretice şi unor filosofii profund umaniste,
care să modifice mentalităţile colective în sensul
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respectului profund pentru condiţia umană” (Sandu,
2014).
Dreptatea restaurativă. Rolul pedepsei este cel de
a facilita reabilitarea, statul fiind coresponsabil de
reabilitare. “Justiţia restaurativă pune problema medierii
relaţiei infractor - victimă. Scopul pedepsei este
restaurarea drepturilor victimei prin procesul medierii
infractor-victimă” (Sandu, 2012b; Sandu, Damian, 2012).
Justiţia restaurativă are ca element central poziția victimei
şi strategiile de compensaţie a pagubelor pe care aceasta
le-a suferit în urma acțiunii infracţionale. Modelul se
bazează pe activităţi reparatorii active şi pe conştientizarea
infractorului cu privire la impactul infracţiunii asupra
victimei (Groza, 2006). De altfel, NCP instituie măsurile
de supraveghere ale condamnatului în cazul liberării
condiționate (art.99), atunci când instanța are convingerea
că persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra
în societate. Sistemul românesc de probațiune instituit de
NCP nu pare a avea la bază modelul justiției restaurative,
întrucât articolul 101 alin. 2 litera e. interzice
condamnatului supravegheat să comunice cu victima sau
cu membrii de familie ai acesteia.
Justiţia restaurativă, așa cum este ea teoretizată ca
alternativă la sancțiunile privative de libertate , privilegiază
strategiile de mediere între infractor şi victimă, având ca
scop declarat depenalizarea sancţiunii (Johnstone, 2011).
Acest model elimină parţial riscul de recidivă dat de
cariera penitenciară şi de discriminarea la care foştii
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deţinuţi sunt supuşi. Astfel este maximizat rolul educativ
al sancţiunii în detrimentul rolului său punitiv. Modelul
este adecvat, pentru acele infracţiuni săvârşite de
făptuitorii aflaţi la prima abatere, mai ales minori, de
persoane care regretă fapta şi sunt dispuse la medierea cu
victima şi recuperarea integrală a prejudiciului (Sandu,
2014).
Justiţia restaurativă este considerată o modalitate
alternativă de soluţionare a conflictelor dintre victimă şi
infractor (Dignan, 2005), modificându-se sensul
termenului de răspundere penală. Aceasta nu mai este
exclusiv faţă de societate, ci mai ales faţă de victimă.
Accentul restaurativ se pune pe înţelegerea de către
infractor a răului produs, şi pe acceptarea răspunderii
pentru repararea pagubei (Toroipan, Oancea, 2002).
Implementarea justiţiei restaurative se realizează prin
accentuarea dimensiunii sociale a răspunderii penale
(Daly, 2000; Johnson, Van Ness, 2006).
Conform autorilor Toroipan și Oancea (2002),
principiile justiţiei restaurative sunt:
 Conştientizarea sprijinului oferit făptuitorului de
societate;
 Evitarea reproşului în timpul medierii victimăfăptuitor;
 Implicarea activă a făptuitorului în restaurarea
situaţiei victimei;
 Acceptarea ambiguităţii rolurilor;
 Delimitarea faptei de făptuitor;
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 Valorificarea situaţiei infracţionale ca oportunitate
de învăţare (Toroipan, Oancea, 2002).
Măsurile educative neprivative de libertate, care se
pot acorda minorilor, sunt conform art. 115, alin. 1, NCP:
stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la
sfârșit de săptâmână și asistarea zilnică . Același articol
face referire în alin. 2 la măsurile educative privative de
liberatate, și anume internarea într-un centru educativ și
respectiv internarea într-un centru de detenție. Constatăm
că măsurile educative privative sau neprivative de libertate
nu sunt în viziunea legiuitorului pedepse, deoarece acestea
sunt reglementate de art. 53, NCP. Măsurile privative sau
neprivative de libertate care se pot aplica minorului sunt
consecințe ale răspunderii penale. Faptul că legiuitorul nu
a dorit să interpreteze măsurile educative în sensul de
pedepse, este dat și de interpretarea art.114, alin. 2, lit. b,
NCP care arată că o măsură educativă privativă de
libertate poate fi luată în cazul în care pedeapsa pentru
infracțiunea săvârșită este închisoarea de 7 ani sau mai
mare. Pentru persoanele majore, singura pedeapsă
neprivativă de libertate prevăzută de NCP este amenda,
care constă în suma de bani pe care condamnatul este
obligată să o plătească statului (art. 67, NCP). În anumite
cazuri reglementate de articolul 64, pedeapsa amenzii se
poate executa prin prestarea unei munci neremunerate în
folosul comunității. Coordonarea executării obligației de
muncă în folosul comunității revine serviciului de
probațiune [ art. 64, alin. (3) NCP].
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În cazul infractorilor majori, instanța poate dispune
renunțarea la aplicarea pedepsei (art. 80 NCP), amânarea
aplicării pedepsei (art. 83 NCP) sau suspendarea aplicării
pedepsei (art. 91 NCP). Analiza fiecărei dintre aceste
situații va face obiectul unui capitol separat.
Justiţia restaurativă este văzută de Doina Balahur
(2004) ca o paradigmă - cadru conceptuală a pedepselor
neprivative de libertate. Autoarea arată că există două
sensuri ale termenului probaţiune:
 acela de strategii care limitează contactul
făptuitorului cu sistemul formal al justiţiei penale;
 alternativă la sancţiunile privative de libertate.
Este urmărită nu doar depenalizarea sancţiunii, ci
reconstrucţia reţelelor reciprocităţii organizate şi a
”solidarităţii civice” (Balahur, 2008).
Tabel 2: Aspecte ale justiției restaurative
(Klaus, 1998; Balahur, 2001)
Supozițiile paradigmei
tranzacționale, represive
Infracțiunea este un act
îndreptat împotriva
statului, o încălcare a legii,
a unui ideal abstract.
Pedeapsa este eficientă
dacă:
a) amenințarea cu pedeapsa
previne infracțiunea
b) pedeapsa schimbă
comportamentul.

Supozițiile paradigmei
restitutive
Infracțiunea este un act
împotriva altei persoane sau a
comunității.
Producerea deliberată a
suferinței nu contribuie la
armonia vieții comunitare
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Sistemul justiției penale
controlează infracțiunea.
Răspunderea este identică
cu suferința
Rolul victimei este
periferic.
Infractorul este caracterizat
prin pagubele produse.
Infracțiunea este un act
individual care dă naștere
unei răspunderi personale.

Controlul infracționalității se
realizează în primul rând prin
intermediul sistemului socioeconomic.
Răspunderea înseamnă
asumarea faptei comise și
reparația pagubei produse.
Victima este actorul central al
justiției penale.
Infractorul este caracterizat
prin capacitatea de reparație.
Răspunderea penală are atât o
dimensiune individuală, cât și
una socială.

Teoria justiției restaurative arată că răspunsul la
infracțiune trebuie să implice atât victima, infractorul, cât
și comunitatea. Modelul presupune medierea între aceste
părți cu asistență din partea unei terțe părți neutre. Așa
cum spuneam anterior, deși NCP nu vorbește explicit
despre medierea penală în relația infractor-victimă,
împăcarea dintre victimă și infractor înlătură răspunderea
penală și stinge acțiunea civilă în cazul în care punerea în
mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o
prevede în mod expres (art.159 NCP). Această dispoziție
deschide calea procedurii de mediere în cauzele penale.
Legiuitorul
oferă de asemenea victimei
posibilitatea de a nu depune plângere prealabilă, și astfel a
nu pune în mișcare ac țiunea penală (art.157, alin. 1),
respectiv posibilitatea retragerii plângerii prealabile care
poate interveni până la pronunțarea unei hotărâri definitive
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în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a
acțiunii penale este condiționată de introducerea unei
plângeri prealabile.
Autorul, Diaconu Dumitru Virgil, în volumul
Medierea în cauzele penale (2012) realizează o serie de
interpretări privind aplicarea medierii şi subliind o serie de
necorelații, inadvertenţe, atât cu privire la medierea pe
latură penală, cât şi pe latura civilă a cauzei. Autorul face
şi propuneri de lege ferenda cu referire la modificarea şi
completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi
organizarea profesiei de mediator, din perspectiva Noului
Cod de Procedură Penală şi a unor acte normative care
cuprind dispoziţii procesuale penale. Autorul analizează
medierea nu numai din perspectiva dreptului intern, dar şi
în raport cu reglementările europene în materie (Diaconu,
2012).
Justiția restaurativă deplasează accentul de la stat,
în calitatea sa de titular tradițional al dreptului de a
pedepsi, spre actorii direct afectați de comiterea
infracțiunii: victima, infractorul și comunitatea (Balahur,
2001). Modelul justiției restaurative este unul opus celui al
justiției represive ( retributive) și are la bază un set de
principii fundamentale:
 infracțiunea nu poate fi înțeleasă exclusiv ca o
încălcare a legii penale, ci mai degrabă holistic, ca
scurtcircuitare a unei relații victimă-comunitate-infractor;
 scopurile instituirii sancțiu nilor vizează în principal
repararea pagubei, protecția victimei și a comunității;
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 necesitatea renunțării autorităților statului la
monopolul asupra sancțiunii prin implicarea comunității
victimei și infractorului în stabilirea răspunsului diferențiat
la fiecare infracțiune.
 în individualizarea pedepsei se vor lua în calcul și
nevoile și poziția victimei și comunității , nu doar a
gradului de vinovăție și pericolului social al infractorului
(Balahur, 2001).
Doina Balahur (2001) consideră că justiția
restaurativă a devenit filosofia penală a sancțiunilor
comunitare și calea către o abordare multidimensională a
problematicii sancțiunii care să implice atât condamnarea
infracțiunii ca definire a limitelor comportamentului
socialmente acceptat, cât și reeducarea individuală a
infractorilor, sprijinirea victimei dincolo de care,
prevenirea infracționalității prin întărirea capacității
comunității de a-și asuma acest rol și menținerea costurilor
de administrare a sistemului carceral la nivel minim.
Justiţia tranzacţională. Faţă de modelele
identificate anterior, Antonio Sandu propune existenţa
încă a unui model de înfăptuire a justiţiei şi anume justiţia
tranzacţională. “Înfăptuirea justiţiei tranzacţionale este
extrajudiciară şi are loc atunci când înţelegerea părţilor
suspendă sau anulează procesul penal. Legislaţia
românească prevede instituţia medierii penale doar în
puţine situaţii, în general de fapte fără violenţă sau cu
violenţă uşoară, şi cu prejudiciu redus. Modelul american
de justiţie tranzacţională permite înţelegerea între
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făptuitori şi procuror, fapt ce exclude procesul penal. În
contextul românesc, în care medierea este o instituţie
relativ nouă, salutăm iniţiativele de introducere a medierii
în cazul unor fapte penale” (Sandu, 2014).
Legislația românească a introdus elemente de
justiție tranzacțională prin acordul de recunoaștere a
vinovăției. Acordul de recunoaștere a vinovăției este o
instituție juridică nouă pentru dreptul românesc
reglementată de art. 478- 488 din NCPP. Acordul de
recunoaștere a vinovăției poate fi inițiat atât de inculpat,
cât și de procuror [art. 478, alin. (3) NCPP] și are ca obiect
recunoașterea comiterii faptei și acceptarea încadrării
juridice și privește felul și cuantumul pedepsei precum și
forma de executarea a acesteia (art. 479, NCPP). Acordul
se încheie doar în formă scrisă (art. 481, NCPP), și în
situația acordului de recunoaștere a vinovăției nu se mai
întocmește rechizitoriul cu privire la inculpații pentru care
s-a încheiat acest acord [art. 481, alin. (2) NCPP]
(Lupascu, 2014b). Acordul de recunoaștere a vinovăției nu
este în acest moment un rezultat al procesului de mediere
și nu implică elemente de justiție restaurativă decât dacă
executarea pedepsei este amânată sau suspendată, caz în
care intervenția serviciului de probațiune se face conform
NCP. Acordul de recunoaștere a vinovăției nu poate fi
integrat ca atare în filosofiile penale menționate, ci are un
caracter tranzacțional care exclude victima de la procesul
de negociere a acordului.
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Elemente de istoria probațiunii
Primele forme ale sistemelor de probațiune sunt
legate de alternativele la încarcerare și eliberarea
condiționată (Abadinsky, 2009). La începutul secolului al
XIX-lea în Statele Unite funcționau două practici, și
anume recognizance (eliberarea pe încredere), care
presupunea eliberarea infractorului sub promisiunea că nu
va mai comite noi infracțiuni și respectiv surety (eliberarea
cu garanți), modalitate care presupunea eliberarea
infractorului pe baza garanției unei terțe părți că acesta se
va prezenta la termenele de judecată stabilite de către
judecător. John Augustus (1784-1859), pantofar de
meserie, a început să desfășoare în mod organizat în orașul
Boston din Massachusetts din SUA activități de selectare a
unor infractori pentru care garanta că nu vor comite
infracțiuni și se vor prezenta la termenele de judecată. În
cazul în care respectivii infractori reușeau să se îndrepte, și
să nu mai comită alte infracțiuni , instanța dispunea
încetarea procesului penal și se considera că infracțiunea
nu a avut loc. Acest model stă la baza instituțiilor amânării
sau suspendării pronunțării sentințelor curentă în jurisdicții
din SUA și Europa (Durnescu, 2010).
NCP introduce și în țara noastră instituții precum:
 renunțarea la aplicarea pedepsei ( art. 80-82)
situație în care persoana față de care s-a dispus această
renunțare nu este supusă nici unei decăderi, interdicții sau
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incapacități ce ar decurge din infracțiunea săvârșită [ art.
82, alin (1) NCP];
 amânarea aplicării pedepsei (art. 83-90) situație în
care persoana față de care s-a dispus amânarea are
obligația de a primi vizitele consilierului de probațiune
[art. 85, alin (1), litera b, NCP], instanța putând dispune
suplimentar o serie de obligații cum ar fi urmarea unui
curs, prestarea unei munci neremunerate în folosul
comunității, frecventarea unui curs de reintegrare socială,
supunerea la tratament sau îngrijire medicală, etc. [art. 85,
alin (2), lit. a-d, NCP]. Persoana față de care s-a dispus
amânarea aplicării pedepsei în cazul în care nu a săvârșit
nici o infracțiune până la expirarea termenului de
supraveghere și nu s -a dispus revocarea sau anularea
măsurii amânării aplicării pedepsei nu i se mai aplică
pedeapsa și nu este supusă nici unei decăderi interdicții
sau incapacități;
 suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
(Art. 91- 98) este dispusă de instanță dacă pedeapsa
aplicată este de cel mult 3 ani de închisoare și inculpatul
nu a fost condamnat anterior la o pedeapsă mai mare de un
an sau a intervenit reabilitarea. Inculpatului i se cere să
efectueze muncă neremunerată în folosul comunității [Art.
91, alin (1), litera c, NCP] și este supravegheat de către
serviciile de probațiune.
 liberarea condiționată poate fi dispusă după
executarea a cel puţin 2/3 din durata pedepsei în cazul
închisorii [art. 100, alin (1), lit. a, NCP], sau cel puțin
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după 20 de ani în cazul detenției pe viață. [art. 99, alin (1),
lit. a, NCP]. Măsurile de supraveghere administrate de
serviciul de probațiune sunt obligatorii [ art. 101, alin (1),
lit. a, NCP].
Instituțiile menționate se bazează practic pe
modelul inițiat de John Augustus în Boston și prezentat
anterior. Acest model de probațiune s -a extins,
probațiunea fiind privită ca soluție alternativă de pedepsire
care previne încarcerarea masivă, mai ales a minorilor și
tinerilor și ca parte a recuperării sociale a infractorilor.
Modelul românesc prezent în NCP introduce probațiunea
ca serviciu public implicat direct în supravegherea,
recuperarea și reintegrarea socială a infractorilor.
Originea probațiunii în Europa pare a fi în Marea
Britanie, în comitatul Warwick, unde magistrații au
preluat modelul Boston, combinând practicile eliberării pe
încredere și liberării pe garanții sub forma încredințării
infractorilor sub supravegherea unui angajator sau
respectiv ai unor membri de încredere ai comunității,
misionari ai Societății Bisericii Anglicane pentru
Abstinență (Durnescu, 2010).
O primă lege a probațiunii a fost adoptată în Marea
Britanie în 1887 sub denumirea Probation of First
Offenders Act, realizat pe modelul american al probațiunii,
anume de menținerea în libertate a infractorilor care nu au
comis delicte deosebit de grave primind supraveghere și
sprijin. Măsura instituită era ordinul de probațiune care se
lua în locul unei sentințe penale. Deținuții aflați sub ordin
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de probațiune erau supravegheați de către ofițerii de
probațiune. Denumirea celor însărcinați cu aplicarea
măsurilor de probațiune diferea de la stat la stat , aceștia
fiind denumiți supervizori de protecție, tutore sau persoană
de încredere (Durnescu, 2010).
O opoziție la practica eliberării condiționate a venit
din partea teoreticienilor “dreptului pozitiv” care au
criticat nesancționarea unei fapte ca fiind posibilă cauză de
recidivă. Pornind de la aceste critici, sistemul francobelgian de probațiune a dat naștere instituției suspendării
executării pedepsei (Durnescu, 2010) cu condiția
nesăvârșirii altor infracțiuni. Acest model a fost valabil și
la noi în țară pentru sentințele pronunțate sub vechiul cod
penal care putea prevedea pedeapsa închisorii cu
suspendare (Mitrache, 1994). Acest model continental nu
prevedea obligativitatea supravegherii în comunitate sau
prin ofițerii de probațiune a persoanelor condamnate cu
suspendare, ci doar posibilitatea ca în cazul săvârșirii de
noi infracțiuni, pedeapsa care anterior a fost suspendată să
fie executată. NCP introduce acest element de noutate a
controlului prin intermediul serviciului de probațiune a
condamnaților care nu execută pedeapsa privativă de
libertate.
În România, “prevederi legale noncustodiale” și
elemente de probațiune au existat încă din perioada
antebelică. CP din 1936 instituia libertatea supravegheată
prin art. 146 care stipula: Libertatea supravegheată este
lăsarea minorului, timp de un an, vegheat de aproape.
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Pronunţarea hotărârii se amână până la expirarea acestui
termen de încredere. Această măsură de siguranță nu se
poate pronunța contra minorului care a suferit o pedeapsă
privativă de libertate mai mare de o lună. Când instanța
pronunță libertatea supravegheată, ea încredințează
supravegherea minorului reprezentantului său legal, sau îl
încredințează unui azil de copii al Statului, ori altei
instituții de patronaj pentru minori, ori chiar unei persoane
de încredere, care voiește să primească o asemenea
sarcină. Acela căruia i s-a încredințat supravegherea
trebuie să o exercite continuu asupra purtării minorului, iar
la expirarea termenului de încarcerare trebuie să raporteze
instanței respective, fără întârziere, cum s-a purtat minorul
(Durnescu, 2008). Modelul viza amânarea pronunțării
sentinței pe o perioadă de pro bă. În cazul în care în timpul
perioadei de probă tânărul aflat sub supraveghere comitea
alte fapte penale, sențința se pronunța și viza închisoarea.
Pentru o faptă a cărei încadrare era de 2 ani perioada de
probă, dura 3 ani peste cei 2 care ar fi fost normal de
condamnare, rezultând o perioadă totală de 5 ani de probă
în care învinuitul trebuia să aibă un comportament
corespunzător (Durnescu, 2008). Ne disociem de opinia
profesorului Ioan Durnescu care consideră că la data
pronunțării soluției de amânare a condamnării inculpatul
devine automat condamnat. Preferăm să utilizăm termenul
de învinuit întrucât conform articolului menționat anterior,
sentința de condamnare nu era pronunțată, ca atare
învinuitul nu era condamnat. Legislația ulterioară
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înlocuiește această măsură cu suspendarea executării
pedepsei, sau în cazul NCP, amânarea executării pedepsei
sub supraveghere, ceea ce înseamnă că inculpatul este
condamnat și deci declarat vinovat.
Declararea vinovăției și actul de condamnare arată
clar poziția instanței și implicit a societății față de fapta
comisă: acest model diferă de cel tradițional al probațiunii
anglo-saxone, unde instanța nu pronunță sentința și ca
atare prezumția de nevinovăție continuă să existe, iar
inculpatul să beneficieze de aceasta. Diferența dintre cele
două modele este legată de existența unor antecedente
penale în cazul infractorului condamnat a cărui pedeapsă a
fost amânată la aplicare conform modelului NCP față de
soluția de achitare în urma probațiuni i conform modelului
anglo-saxon, care exclude existența unor antecedente
penale.
Decretul nr. 218/1977 privind unele măsuri
tranzitorii referitoare la sancționarea și educarea prin
muncă a unor persoane care au săvârșit fapte prevăzute de
legea penală (Durnescu, 2008) a consfințit în spiritul
epocii comuniste reeducarea prin muncă ca alternativă la
închisoare. Munca era considerată o metodă de recuperare
socială și înlocuia pedeapsa cu închisoarea de până la 5
ani. Prin același decret se stabilea faptul că minorii nu
puteau fi condamnați la închisoare, iar faptele penale
săvârșite de aceștia erau sancționate prin încredințarea
minorilor spre supraveghere colectivelor în care muncesc
și învață [art. 2, decretul nr. 218/1977]. Politica regimului
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comunist a fost de dezinstituționalizare a pedepsei penale
pentru minori ce a dus la scăderea ratei încarcerării de la
66% în 1976 la 29,4% în 1979 (Durnescu, 2008). De
asemenea, este de remarcat că regimul comunist, mai ales
în perioada lui Ceaușescu, realiza frecvente amnistieri,
inclusiv amnistieri generale prin care deținuții erau
eliberați și administiați cu condiția să nu săvârșească alte
fapte penale.
Viziunea actuală a legiuitorului consimțită de NCP
revine la politica de depenalizare a pedepselor pentru
minori, împotriva acestora putându-se lua măsuri
educative (art. 115 NCP), care pot fi privative sau
neprivative de libertate [art. 114, alin (2), NCP], dar care
nu au statutul unor pedepse propriu-zise. În ceea ce
privește amnistia, deși această instituție este prevăzută în
atribuțiile președintelui sub denumirea de grațiere,
președintele României Traian Băsescu a declarat în cadrul
Conferinței de Presă susținută în data de 28. 03. 2014 că în
cel de-al doilea mandat al său nu a grațiat pe nimeni
întrucât această măsură nu s-a impus.
După 1989 legislația a introdus următoarele
măsuri:
 suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
(Legea 104/1992);
 executarea pedepsei la locul de muncă (Legea
140/1996);
În fine, NCP introduce instituția probațiunii și
stabilește rolul fundamental al acesteia în executarea
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măsurilor educative neprivative cât și privative de libertate
împotriva minorilor, cât și a măsurilor de supraveghere în
cazul condamnaților a căror punere în aplicare a
condamnării a fost amânată, suspendată, etc.
Profesorul Ioan Durnescu (2008) a realizat o
paradigmă a înființării sistemului de probațiune din
România și a cauzelor economice, ideologice,
instituționale precum și a personalităților publice
implicate.

Fig 1. Paradigma înființării sistemului de probațiune
din România (Durnescu, 2008)

Paradigma propusă de Ioan Durnescu arată că din
perspectivă economică, înlocuirea sancțiunilor privative de
libertate cu cele neprivative duce la reducerea costurilor în
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sistemul național de penitenciare. De asemen ea,
introducerea măsurilor neprivative de libertate sunt
coerente cu politicile sociale de tip socio-democratic
corporatist sau conservator corporatist, caracterizat prin
inegalitatea pronunțată a veniturilor și drepturi sociale
moderate și condiționate (Durnescu, 2008; Baciu, 2011).
Din
perspectivă
ideologică,
introducerea
sancțiunilor alternative neprivative de libertate este
coerentă cu viziunea umanistă existentă la nivelul
politicilor publice în România. O serie de personalități
cheie au contribuit la reformele politicii penale în sensul
politicilor umaniste menționate anterior. Ioan Durnescu
(2008) face referire de asemenea la contribuția instituțiilor
europene mai ales după ratificarea Convenției Europene a
Drepturilor Omului și a Convenției Europene privind
prevenirea torturii. Convențiile europene și normele
internaționale au jucat un rol semnificativ în luarea
deciziei politice de înființare a sistemului de probațiune în
România. Elementele de legislație internă și de
modernizare a legislației penale au arătat de asemenea
necesitatea înființării sitemului de probațiune din România
(Durnescu, 2008).

Cadrul legislativ intern și internațional pentru
înființarea și funcționarea serviciilor de
probațiune
Dezvoltarea serviciilor de probațiune, și în general
a alternativelor neprivative de libertate, s-a realizat în
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scopul transpunerii în legislația internă a principiilor și
normelor de drept incluse în convenții internaționale la
care România a aderat și este parte. Modernizarea
instituțiilor dreptului penal traduce o tendință paneuropeană convergentă cu filosofiile penale centrate pe
drepturile omului, chiar dacă filosofia penală declarată de
NCP este tributară paradigmei retributive (pedeapsa este
rezultatul exclusiv al săvârșirii infracțiunii).
Cele mai importante izvoare de drept ale
probațiunii provin din sfera protecției internaționale a
drepturilor omului. Reglementările din dreptul intern
reflecta rezultatul experienței în domeniul probațiunii din
celelalte state, ale convențiilor cu privire la protecția
drepturilor omului (Fîrțală, 2011).
În ceea ce privește implementarea probațiunii în
cauzele cu minori, o serie de convenții internaționale au un
statut de referință.
A) Rezoluția 40/33 din 29 noiembrie 1985 a
Organizației Națiunilor Unite privind administarea justiției
pentru minori (numită și Regulile de la Beijing), constituie
prima reglementare internațională cu privire la
administrarea justiției pentru minori. În preambulul
acestora, Regulile de la Beijing fac trimitere la: Declarația
Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internațional cu
privire la Drepurile Civile și Politice, precum și la alte
reglementări cu privire la drepturile omului în sistemul
Națiunilor Unite. În cadrul acestui document se pun bazele
unei reforme a justiției pentru minori și în genere a
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politicilor penale ale statelor membre ONU, care să
cuprindă o serie de norme și principii pe criterii umanitare
de funcționare a justiției pentru minori. Regulile de la
Beijing recomandă fiecărui stat membru înființarea unor
instituții specializate în domeniul justiției pentru minori și
crearea instituțiilor specifice a normelor de fond și
procedurale pentru funcționarea justiției pentru minori.
Regulile de la Beijing recomandă aplicarea unui pachet
minimal de principii în justiția pentru minori, sub nivelul
cărora statele membre se angajează să nu deroge. Aceste
reguli privesc ancheta și urmărirea judiciară, judecata și
soluționarea cauzelor, tratamentul noninstituțional și cel
instituțional aplicat minorului (Fîrțală, 2011). Regulile de
la Beijing pornesc de la principiul interesului superior al
copilului și recomandă măsurile neprivative de libertate ca
modalitate principală de sancționare a minorului care a
săvârșit fapte penale. Regulile de la Beijing recomandă
statelor membre ca în funcție de legislațiile specifice
naționale, să aplice o procedură extrajudiciară pentru
minorul delincvent, sau atunci când aceste măsuri nu sunt
posibile, instanțele de judecată să aibă pe cât posibil o
denumire și o structură diferită față de in stanțel e de
judecată pentru adulți. Regulile de la Beijing insistă asupra
diferențierii răspunderii penale în funcție de vârsta și
discernământul copilului, asistarea copilului de către
părinți, tutore sau reprezentant legal pe tot parcursul
procedurii de urmărire penală și a celei în fața instanței de
judecată, prezența unor specialiști în domeniul psihosocial
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a căror expertiză este utilă judecătorilor pentru
pronunțarea unei hotărâri în cauze cu minori. Aceleași
norme internaționale prevăd desfășurarea procesului cu
minori cu celeritate și cu respectarea confidențialității
(Fîrțală, 2011).
Doina Balahur arată că filosofia penală care stă la
baza Regulilor de la Beijing este cea restaurativă, bazată
pe valoarea reintegrării sociale și promovării bunăstării
copiilor și tinerilor care au comis fapte penale (Balahur,
2001).
Convenția Națiunilor Unite cu Privire la Drepturile
Copilului solicită statelor semnatare stabilirea unei vârste
minime sub care să se prezume lipsa capacității copilului
de a încălca legea penală [art. 40, Alin. (3), lit. a]. Aceeași
convenție formulează o serie de principii cu caracter de
obligație pentru statele părți , și anume: protejarea copilului
împotriva discriminării; protejarea interesului superior al
copilului în toate acțiunile care privesc copii, inclusiv cele
în fața instanțelor de judecată; asigurarea îngrijirii și
protecției necesare în vederea asigurării bunăstării
copilului; respectarea unor standarde precise în instituțiile
și serviciile care răspund de protecția și îngrijirea copiilor
(Iorgulescu et al. 2004); etc.
Tot în sistemul Națiunilor Unite au fost adoptate
Regulile de la Tokyo cu privire la elaborarea unor măsuri
neprivative de libertate adoptate la data de 14 noiembrie
1990. Acestea recomandă adoptarea unor politici penale
de renunțare la paradigma prisonocentrică și înlocuirea
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sancțiunilor privative de libertate cu altele care să fie mai
eficiente în vederea reintegrării sociale a infractorilor, dar
și a reducerii riscului criminogen. Regulile de la Tokyo fac
referire la recomandările făcute statelor cu privire la
adoptarea unor sancțiuni neprivative de liberate și
recurgerea cât mai frecventă la acestea cu prioritate față de
cele privative de libertate acolo unde în coroborare cu
legislația națională este posibil. Crearea unor garanții
minimale pentru persoane care au încălcat legea,
implicarea comunităților locale în procesul justiției penale
dar și în cel de recuperare socială a infractorilor.
Fundamentul introducerii măsurilor neprivative de
libertate trebuie să fie o politică de depenalizare și
dezincriminare a faptelor cu pericol social redus (Fîrțală,
2011). Regulile de la Tokyo recomandă aplicarea oricăror
măsuri cu caracter sancționatoriu , atât privative cât și
neprivative de libertate, cu respectarea demnității
persoanei și cu o conduită care să denote umanism.
Regulile de la Tokyo propun o serie de sancțiuni aplicabile
atât în cazul minorilor, cât și persoanelor majore care au
săvârșit infracțiuni:
 Pedepse economice şi pecuniare, cum sunt amenda
şi amenda pentru 24 de ore;
 Confiscarea şi exproprierea;
 Restituire către victimă sau îndemnizarea acesteia;
 Sancţiuni verbale, cum sunt: admonestarea,
mustrarea, avertismentul;
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 Menţinerea în libertate înaintea hotărârii
tribunalului;
 Pedepse privative de drepturi;
 Condamnarea cu amânarea
sau suspendarea
pedepsei;
 Pedepse cu muncă în folosul comunităţii;
 Consemnare într-un aşezământ deschis;
 Consemnare la reşedinţă;
 Probaţiune şi supraveghere judiciară;
 Orice altă formă de tratament în mediul liber;
 O combinaţie a unora dintre aceste măsuri.
Iar ca alternative la privarea de libertate se
recomandă:
 Permisiunea de a ieşi şi plasarea într-un cămin de
reintegrare;
 Liberarea pentru muncă sau educaţie;
 Liberarea condiţionată după diferite reguli;
 Reducerea pedepsei;
 Graţierea (apud. Fîrțală, 2011).
Noile coduri prevăd înființarea unor instituții
juridice specifice justiției pentru minori și anume:
 Pe durata aplicării măsurilor preventive se instituie
un regim de detenție special a minorilor, care să țină cont
de particularitățile vârstei și să nu prejudicieze dezvoltarea
lor fizică, psihică și morală (art. 244, NCPP19).
19

NCPP- Noul Cod de Procedură Penală
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 Instanța este obligată să țină cont de efectele pe
care privarea de libertate le-ar avea asupra personalității și
dezvoltării minorului și să nu dispună arestarea preventivă
dacă efectele sunt apreciate a fi disproporționate față de
scopul urmărit prin luarea măsurii [Art. 243, alin (2),
NCPP].
 În ceea ce privește urmărirea penală și judecarea
cauzelor cu minori, NCPP conține o serie de reglementări
speciale care vizează citarea în mod obligatoriu a tutorelui
sau persoanei în îngrijirea căreia se află minorul, precum
și a Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului,
în situația minorului care nu a împlinit vârsta de 16 ani și
respectiv citarea acestora doar dacă organul de urmărire
penală consideră necesar pentru minorul care a împlinit
vârsta de 16 ani [art. 505, Alin. (1); (2); (3), NCPP]. Deși
articolul 504 NCPP prevede că urmărirea și judecarea
infracțiunilor săvârșite de minori, precum și punerea în
executare a hotărârilor privitoare la aceștia, se fac potrivit
procedurii obișnuite, adică fără a se institui în mod special
o instanță pentru minori, dispozițiile articolului 509
privind desfășurarea judecății și respectiv articolul 507
privind compunerea instanței care prevede că inculpatul
minor este judecat potrivit regulilor de competență
obișnuite, dar de către judecători anume desemnați potrivit
legii, generează în practică existența instanțelor pentru
minori.
Referatul de evaluare a minorului este obligatoriu a
fi efectuat de Serviciul de Probațiune de pe lângă
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tribunalul în a cărei circumscripție teritorială își are
locuința minorul, fie la momentul efectuării urmăririi
penale la solicitarea organului de urmărire penală, fie în
timpul procesului penal la solicitarea instanței de judecată.
Dacă referatul se solicită de către organul de urmărire
penală, o nouă solicitare a acestuia de către instanța de
judecată este facultativă [art. 506, alin. (1); (2); (4),
NCPP].
Judecarea cauzelor cu minori are o serie de
particularităț în NCPP și anume: judecarea de urgență și
cu precădere în ședință nepublică, posibilitatea eliminării
minorului cu vârsta mai mică de 16 ani din sala de
judecată dacă se apreciază că administrarea anumitor
probe aduce o influență ne gativă asupra minorului;
ascultarea minorului o singură dată pe parcursul
procesului penal cu posibilitatea reascultării acestuia doar
în cazuri temeinice [art. 509, Alin. (1); (2); (3); (4); (5),
NCPP].
La rândul său NCP instituie un regim al măsurilor
educative neprivative de liberate definite ca: stagiul de
formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de
săptâmână și asistarea zilnică [ art. 117-123, NCP] și
respectiv a măsurilor educative privative de liberatate:
internarea într-un centru educativ și respectiv internarea
într-un centru de detenție [art. 124-125, NCP]. Executarea
măsurile neprivative de libertate sunt administrate de
serviciile de probațiune.
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Punerea în executare a măsurilor educative
neprivative de libertate se face după rămânerea definitivă a
hotărârii prin fixarea unui termen la care se dispune
aducerea minorului, chemarea reprezentantului legal al
acestuia și al reprezentantului Serviciului de Probațiune.
La respectivul termen se trece la punerea în executare a
măsurii.
În ceea ce privește limitarea răspunderii penale a
minorului, articolul 113 NCP arată că minorul care nu a
împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, în timp ce
minorul cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani răspunde penal
dacă se dovedește discernământul acestuia la momentul
săvârșirii faptei.
Măsurile menționate transpun în legislația internă
recomandările internaționale în domeniu , inclusiv cele
formulate în Regulile de la Beijing și Regulile de la
Tokyo.

Recomandările Consiliului Europei în domeniul
probațiunii
Consiliul Europei a fost creat în 1949 ca organism
interguvernamental, în scopul promovării Drepturilor
Omului și Statului de Drept. România este membră a
Consiliului Europei din 1993, ratificând Convenția
Europeană a Drepturilor Omului prin Legea nr. 30 din 18
mai 1994 (Durnescu, 2011a). Convenția conține o serie de
articole cu privire la interzicerea torturii, a tratamentelor
inumane și degradante, a muncii forțate, consimțirea
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dreptului la libertate și siguranță, a dreptului la un proces
echitabil, precum și dreptul la viață privată, familie,
domiciliu și corespondență (art. 3-8, Convenție).
Convenția Europeană stă la baza umanizării dreptului
penal european și consfințește paradigma drepturilor
omului ca paradigmă centrală în construcția sistemelor de
drept în Europa. Experiența Holocaustului și a războiului
centrat pe supremația de rasă, precum și pe etica
supraomului, a adus în atenția lumii și mai ales a Europei,
necesitatea schimbării radicale a valorilor, ducându-se de
la o centrare pe conflict și supremație, la una pe cooperare
și control reciproc în ceea ce privește politica
internațională. Modelul politic centrat pe cooperare și pe
integrare europeană și euro -atlantică, deși înfăptuit cu
adevărat doar în primul deceniu al secolului al XXI -lea,
când țările foste socialiste au aderat la Uniunea
Europeană, a fost de fapt o constantă a demersurilor
politice și juridice internaționale mai ales în Europa de
după cel de-al doilea război mondial. Convenția
Europeană se încadrează în aceeași paradigmă a necesității
instituirii unui sistem juridic de protecție a drepturilor
omului într-o perioadă în care Europa Occidentală era
despărțită de estul Europei printr -o cortină de fier (Sandu,
2014).
Recomandările Consiliului Europei cu privire la
respectarea Drepturilor Omului în ceea ce privește
Drepturile persoanelor aflate în detenție, măsurilor și
sancțiunilor comunitare ca alternativă la încarcerare
231
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Elena UNGURU, Antonio SANDU
precum și medierea (Recomandarea Nr. R 19 (99)) în
cauze penale au creat un puternic curent de opinie, vizând
necesitatea corelării legislațiilor naționale, inclusiv a celei
românești, cu modelul justiției bazate pe Drepturile
Omului, care izvorăște din aplicarea convenției, precum și
a celorlalte tratate referitoare la Protecția Juridică a
Drepturilor Omului. Dintre recomandările Comisiei
Europene, Ioan Durnescu, referindu-se la cadrele instituirii
sistemelor de probațiune în România, face referire la
Recomandarea (92)16 asupra regulilor europene privind
măsurile și sancțiunile comunitare care cuprinde o serie de
reguli cu privire la cadrul legal, garanțiile juridice și
procedurale cu privire la soluționarea plângerilor,
necesitatea respectului pentru drepturile fundamentale,
cooperarea și consimțământul informat al infractorului în
impunerea și executarea sancțiunilo r comunitare ca
alternativă la pedepsele privative de libertate, cadrul de
implicare și participare a comunității, metodele de lucru,
condițiile implementării, etc. (Durnescu, 2011). În cadrul
aceluiași document s-a realizat o definire a termenilor
măsuri și sancțiuni comunitare ce se dorește a fi înțeleasă
în mod unitar în întreaga Europă.
“Sancţiunile şi măsurile comunitare sunt
acelea care menţin infractorul în comunitate
şi îi restricţionează acestuia libertatea prin
impunerea unor condiţii şi/sau obligaţii de a
căror implementare răspund anumite
organisme stabilite prin lege. Termenul mai
desemnează şi orice măsură luată înainte
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sau în locul unei sancţiuni, precum şi
modalităţile de executare a pedepsei cu
închisoarea în afara penitenciarului”
(Durnescu, 2011a).
O a doua Recomandare (2000) 22 asupra
îmbunătățirii implementării regulilor europene privind
măsurile și sancțiunile comunitare pornind de la
rezultatele unui studiu care arătau creșterea populației
carcerale în Europa, recomandă promovarea sancțiunilor
comunitare ca alternativă la pedepsele privative de
libertate. Această recomandare vizează în principal
îmbunătățirea practicii judiciare prin crearea unor
standarde de practică, care să încurajeze sancțiunile bazate
pe comunitate și compensarea vi ctimelor (Justiția
restaurativă) în detrimentul pedepselor privative de
libertate (Durnescu, 2011a).
Regulile Europene privind probațiunea sunt
reglementate în Reglementarea (2010) 1 și vizează
organizațiile care implementează măsurile și sancțiunile
comunitare. Recomandarea reglementează standardele
etice ale funcționării sistemului de probațiune în Europa
pornind de la viziunea asupra corectitudinii etice, în
detrimentul pragmatismului (Durnescu, 2011a).
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Unificarea legislației europene în ceea ce privește
probațiunea
La nivelul Uniunii Europene, recunoașterea
mutuală în materie penală este consfințit ă în tratatul de la
Lisabona, precum și în deciziile cadru:
 “ Decizia-cadru a Consiliului 2002/584/JAI din
13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi
procedurile de predare între statele membre;
 Decizia-cadru a Consiliului 2008/909/JAI privind
aplicarea principiului
recunoaşterii reciproce a
sentinţelor custodiale sau a măsurilor ce presupun
privarea de libertate;
 Decizia-cadru a Consiliului 2008/947/JAI privind
aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul
hotărârilor judecătoreşti şi al deciziilor de probaţiune în
vederea supravegherii măsurilor de probaţiune şi a
sancţiunilor alternative” (Durnescu, Filimon, 2011).
“Decizia definește sancț iunile care intră în sfera sa de
aplicatibilitate și care ar trebui să constituie cadrul unitar
european de aplicare a probațiunii. “Sancţiunile de drept
penal care intră în sfera de aplicabilitate a deciziei-cadru
sunt grupate în art. 2 în patru mari categorii:
 suspendarea executării pedepsei;
 amânarea aplicării pedepsei;
 liberarea condiţionată (Recomandarea Rec (2003)
22);
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 sancţiune alternativă” (Durnescu, Filimon, 2011;
Durnescu, 2011b).
Transpunerea în legislația românească a acestei
recomandări este realizată prin NCP care cuprinde
măsurile suspendării executării, amânarea, aplicarea
pedepsei și liberarea condiționată pentru persoanele
majore, și instituirea unor măsuri educative pentru minorii
care au săvârșit fapte penale. De asemenea, instituirea
sancțiunii zile amendă (Art. 61 NCP) cu eventuala sa
transformare în muncă neremunerată în folosul
comunității, instituie ideea de sancțiune alternativă
cuprinsă în recomandare.
Prezentăm în continuare, pornind de la sinteza
efectuată de Ioan Durnescu (2011b), obiectul
supravegherii constituit din măsuri de supraveghere sau
sancțiuni alternative incluse în Decizia-cadru a Consiliului
2008/947/JAI:
“Conform deciziei, obiectul supravegherii
este constituit de o serie de măsuri de
probaţiune sau sancţiuni alternative care au
forma unor obligaţii pe care persoana
supravegheată trebuie să le execute.
Măsurile de probaţiune şi sancţiunile
alternative se împart, potrivit acestei decizii,
în două categorii:
– măsuri şi sancţiuni alternative comune
statelor membre şi pe care statele sunt
obligate să le supravegheze, cu câteva
excepţii;
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– alte tipuri de măsuri şi sancţiuni
alternative pe care statele membre le pot
supraveghea suplimentar. Măsurile şi
sancţiunile alternative supravegheate în mod
obligatoriu sunt fie comportamentale, fie de
reşedinţă, fie de educaţie şi formare, fie de
petrecere a timpului liber ori de limitare a
activităţii profesionale.
Articolul 4 din decizie face o prezentare
precisă a măsurilor şi sancţiunilor
alternative pe care toate statele membre ar
trebui să le supravegheze în mod competent:
(a) obligaţia persoanei condamnate de a
informa o anumită autoritate cu privire la
orice schimbare a reşedinţei sau a locului de
muncă;
(b) obligaţia de a nu intra în anumite
localităţi, locuri sau zone definite din statul
de condamnare sau statul de executare;
(c) obligaţia care vizează anumite limitări în
ceea ce priveşte părăsirea teritoriului
statului de executare;
(d) dispoziţiile privind comportamentul,
reşedinţa, educaţia şi formarea, activităţile
din timpul liber sau conţinând limitări
privind modalităţile de desfăşurare a unei
activităţi profesionale;
(e) obligaţia de a se prezenta la date stabilite
în faţa unei anumite autorităţi;
(f) obligaţia de a evita contactul cu anumite
persoane;
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(g) obligaţia de a evita contactul cu anumite
obiecte, care au fost utilizate sau ar putea fi
utilizate de către persoana condamnată în
scopul comiterii unei fapte penale;
(h) obligaţia de a repara din punct de vedere
financiar prejudiciul cauzat de infracţiune
şi/sau
obligaţia de a furniza o dovadă a îndeplinirii
acestei obligaţii;
(i) obligaţia de a presta activităţi în folosul
comunităţii;
(j) obligaţia de a coopera cu un agent de
supraveghere (consilier de probaţiune) sau
cu un reprezentant al unui serviciu social cu
responsabilităţi în ceea ce priveşte
persoanele condamnate;
k) obligaţia de a urma un tratament
terapeutic sau de dezintoxicare” (Deciziacadru a Consiliului 2008/947/JAI)
În cele ce urmează vom analiza includerea acestor
reglementări în legislația na țională și forma în care sunt
ele cuprinse în NCP.
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Tabel 3. Transpunerea Deciziei-cadru a Consiliului 2008/947/JAI în legislația internă
Măsura și
sancțiunea conform
Decizia-cadru a
Consiliului
2008/947/JAI
(a) obligaţia
persoanei
condamnate de a
informa o anumită
autoritate cu privire
la orice schimbare a
reşedinţei sau a
locului de muncă;

Transpunerea măsurii în legislația
românească
În cazul amânării aplicării pedepsei,
persoana condamnată are obligația de a
comunica în prealabil schimbarea
locuinței, a locului de muncă sau orice
deplasare care depășește 5 zile [Art. 85
alin (b), (c), (d), NCP].
În cazul suspendării executării pedepsei,
aceleași obligații revin persoanei
condamnate prin articolul Art. 93 alin (b),
(c), (d), din NCP.
În cazul liberării condiționate, aceleași
obligații sunt impuse persoanei liberate
prin Art. 101 alin (b), (c), (d), NCP.

Comentarii
În cazul renunțării la aplicarea
pedepsei, această obligație nu se
aplică întrucât renunțarea la
aplicarea pedepsei nu implică
supraveghere. În cazul în care în
termen de la 2 ani de la rămânerea
definitivă a hotărârii, prin care s-a
dispus renunțarea la aplicarea
pedepsei, persoana nu suferă de
nici un efect al condamnării sale.
În cazul măsurilor educative
aplicate minorilor care au săvârșit
fapte penale, deși nu este
specificată expres, este obligaţia
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(b) obligaţia de a nu
intra în anumite
localităţi, locuri sau
zone definite din
statul de condamnare
sau statul de

În cazul amânării executării pedepsei,
instanța poate impune persoanei să nu
părăsească teritoriul României (Art. 85
alin j) sau să nu se afle în anumite locuri
sau la anumite manifestări sportive,
culturale sau alte adunări publice (Art. 85

persoanei condamnate de a
informa o anumită autoritate cu
privire la orice schimbare a
reşedinţei sau a locului de muncă,
derivă din obligațiile care pot fi
impuse minorului și anume aceea
de a nu depăși o limită teritorială
depășită de instanță [Art. 121 alin
(b), NCP]. Măsura nu este
obligatorie pentru instanță.
Aceeași obligație derivă și din
conținutul Art. 118 care definește
măsura educativă a supravegherii
ca fiind controlarea și îndumarea
minorului în activitatea sa zilnică.
Persoanei căreia i s-a suspendat
executarea pedepsei sub
supraveghere nu i impune din
oficiu restricția cu privire la
frecventarea anumitor localități
locuri sau zone, dar i se poate
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executare;

alin f).
Obligația de a nu părăsi teritoriul
României îi revine și persoanei a cărei
pedeapsă a fost suspendată sub
supraveghere.
În cazul persoanei liberate condiționat [Art
101 alin (2), lit. d NPC] arată că instanța
poate dispune ca acesta să nu se afle în
anumite locuri sau anumite manifestări
sportive culturale sau alte manifestări
publice.
În cazul măsurilor educative neprivative
de libertate această reglementare ia forma
impusă de Art. 121 alin (1) lit c NCP, să
nu se afle în anumite locuri sau anumite
manifestări sportive, culturale sau alte
manifestări publice.

impune o serie de măsuri de
control, inclusiv asupra libertății
sale de mișcare.
Datorită simetriei identificate
între măsurile amânării aplicării
pedepsei, suspendării executării
pedepsei și liberării condiționate
considerăm că omisiunea
restricției de a se afla în anumite
localități, locuri sau zone a
condamnatului a cărui executare a
pedepsei este suspendată ar putea
fi o eroare materială a
legiuitorului. Susținem aceasta
deoarece în cazul unei persoane
condamnate pentru o faptă
săvârșită de exemplu la un meci
de fotbal, a cărui pedeapsă este
suspendată, ar putea să revină pe
stadion, dacă interdicția de a se
afla la anumite manifestări
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(c) obligaţia
care vizează
anumite
limitări în
ceea ce
priveşte
părăsirea
teritoriului
statului de

În cazul amânării aplicării pedepsei
interdicția de a nu părăsi teritoriul
României fără acordul instanței este
reglementată de Art. 85 alin (2) lit. i.
Aceeași interdicție este impusă persoanei
căreia i se suspendă executarea pedepsei
sub supraveghere prin Art. 93 alin (2)
lit. d.

sportive nu este aplicabilă pe
perioada suspendării executării
pedepsei.
În cazul măsurilor educative
neprivative de libertate
reglementarea impusă de Art. 121
alin (1) lit. c, NCP, această
interdicție este coroborată cu acea
de a nu depăși o limită teritorială
stabilită de instanță fără acordul
serviciului de probațiune Art. 121
alin (1) lit. b.
Pentru minorul împotriva căruia
s-au dispus măsuri educative
neprivative de libertate i se aplica
interdicția de a părăsi țara prin
aplicarea Art. 121 alin (1) lit. b.
care prevede interdicția de a
părăsi limita teritorială stabilită de
instanță fără acordul prealabil al
serviciului de probațiune.
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executare;

(d) dispoziţiile
privind
comportament
ul, reşedinţa,
educaţia şi
formarea,
activităţile din
timpul liber
sau conţinând
limitări
privind
modalităţile de
desfăşurare a
unei activităţi
profesionale;

În cazul liberării condiționate aceeași
interdicție de a părăsi teritoriul României
este reglementată de Art. 101 alin (2) lit. c.
În cazul persoanelor cărora li se amână
aplicarea pedepsei li se poate impune
urmarea unui curs de pregătire școlară ori
de calificare frecventarea unuia sau mai
multor programe de reintegrare socială,
desfășurate de către serviciul de
probațiune sau de către alte instituții și
organizații din comunitate.
Persoanei i se poate limita dreptul de a
conduce autovehicule, de a deține arme.
De asemenea persoanei i se poate interzice
executarea funcției, meseriei, profesiei sau
activității din exercitarea căreia a rezultat
săvârșirea infracțiunii Art. 85, alin (2), lit.
a-j.
Aceleași reguli sunt impuse în cazul
suspendării executării pedepsei prin Art.

Măsurile specifice luate în cazul
minorilor cărora li se aplică
măsuri educative neprivative de
libertate sunt mai amplu descrise
în NCP decât măsurile specifice
probațiunii impuse persoanelor
adulte condamnate și a cărui
pedeapsă este amânată,
suspendată sau care sunt liberate
condiționat, ceea ce dovedește că
în viziunea legiuitorului
probațiunea a rămas o
componentă a justiției pentru
minori, chiar dacă și-a extins
atribuțiile asupra supravegherii în
comunitate a executării
sancțiunilor neprivative de
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(e) obligaţia
de a se
prezenta la
date stabilite
în faţa unei
anumite
autorităţi;

93, alin (2), lit. a-d. și respectiv în cazul
libertate.
liberării condiționate Art. 101, alin (2) lit.
a-g.
În cazul măsurilor educative neprivative
de libertate aplicate minorilor acestora li
se poate impune efectuarea unui stagiu de
formare civică Art. 117, consemnarea la
sfârșit de săptămână Art. 119, asistarea
zilnică Art. 120, urmarea unui curs de
pregătire școlară sau formare profesională
Art. 121, alin (1) lit. a.
Obligaţia de a se prezenta la serviciul de
probațiune la datele fixate de acesta revine
tuturor celor trei categorii discutate
anterior prin: Art. 85, alin (1), lit. a, în
cazul amânării executării pedepsei; Art.
93, alin (1), lit. a, în cazul suspendării
executării pedepsei și respectiv Art. 101,
alin (1), lit. a, în cazul liberării
condiționate.
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(f) obligaţia de a
evita contactul cu
anumite persoane;

(g) obligaţia de a
evita contactul cu
anumite obiecte, care
au fost utilizate sau
ar putea fi utilizate
de către persoana
condamnată în

Minorul supus unor măsuri educative
neprivative de libertate i se aplică această
obligație în baza Art. 121, alin (1), lit. e.
Această obligație este stabilită prin Art. 85,
alin (2), lit. e care permite instanței să
aplice interdicția de a comunica cu victima
sau cu membrii familiei acesteia sau cu
celelalte persoane împreună cu care a comis
infracțiunea, ori alte persoane stabilite de
instanță în cazul persoanei a cărei aplicare a
pedepsei a fost amânată.
Prin simetrie măsura se aplică persoanei
liberate condiționat Art. 101, alin (2), lit. e.

Semnalăm omisiunea acestei
obligații din textul legii în cazul
suspendării executării pedepsei
sub supraveghere. Această
omisiune introduce o situație
diferită a condamnatului căreia i
s-a suspendat executarea pedepsei
față de cel a cărui pedeapsă a fost
amânată la executare și respectiv
față de liberatul condiționat.
Această interdicție nu este
specific reglementată în NCP,
decât în ceea ce privește armele.
Ar fi binevenite măsuri precum
interzicerea utilizării aparaturii de
calcul pentru persoanele care au
săvârșit infracțiuni informatice.
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scopul comiterii unei
fapte penale;
(h) obligaţia de a
repara din punct de
vedere financiar
prejudiciul cauzat de
infracţiune şi/sau
obligaţia de a furniza
o dovadă a
îndeplinirii acestei
obligaţii;

Această obligație este reglementată în
contextul renunțării la aplicarea pedepsei
Art. 80, alin (1), lit. b, care permite luarea
acestei măsuri în raport de persoana
infractorului de conduita avută de acesta
anterior săvârșirii infracțiunii dar și de
eforturile depuse pentru înlăturarea sau
diminuarea efectelor infracțiunii.
Aceleași condiții sunt solicitate pentru
amânarea executării pedepsei de Art. 83,
alin (1), lit. d, pentru suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere Art.
91, alin (1), lit. d și respectiv liberarea
condiționată când se cere expres
îndeplinirea integrală a obligațiilor civile
stabilite prin hotărârea de condamnare Art.
100, alin (1), lit. c.

Această obligație de reparare a
prejudiciului ca element de
justiție restaurativă ar trebui, în
opinia noastră, completat cu
elemente de mediere victimăinfractor care să urmărească
repararea prejudiciului nu doar în
latura sa materială ci și în cea
socială și morală. Recuperarea
prejudiciului are mai degrabă un
caracter tranzacțional decât
restaurativ și ca atare legiuitorul
poate avea în vedere includerea
altor elemente restaurative pe
linia medierii victimă-infractorcomunitate în cazul viitoarelor
modificări ce vor fi aduse NCP.

How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

(i) obligaţia de a
presta activităţi în
folosul comunităţii;

Această obligație este reglementată de Art.
85, alin (2), lit. b. care prevede pentru
amânarea aplicării pedepsei prestarea unei
munci neremunerate în folosul comunității
pe o perioadă între 30-60 de zile în
condițiile stabilite de instanță afară de
situațiile în care starea de sănătate nu
permite. Acceptul de a efectua o muncă
neremunerată în folosul comunității este o
condiție obligatorie pentru dispunerea
amânării pedepsei Art. 83, alin (1), lit. c.
Aceleași elemente sunt valabile în cazul
suspendării executării pedepsei situație în
care munca în folosul comunității va fi
cuprinsă între 60 și 120 de zile conform
Art. 193, alin (3), fiind de asemenea
obligatoriu acceptul infractorului de a
presta munca neremunerată în folosul
comunității pentru pronunțarea suspendării

Această obligație nu este expres
menționată în cazul liberării
condiționate, tocmai pentru că
aceasta se poate dispune doar
după executarea a cel puțin 2/3
din durata pedepsei Art. 101, alin
(1), lit. a și a executării integrale a
obligațiilor civile. Efectuarea unei
munci în perioada de detenție
poate fi element de calcul a
fracțiunilor de pedeapsă conform
legii executării pedepselor Art.
100, alin (4).
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executării pedepsei sub supraveghere Art.
91, alin (1), lit. c.
(j) obligaţia de a
Obligaţia de a coopera cu Serviciul de
coopera cu un agent probațiune este reglementată în toate cele
de supraveghere
trei cazuri amânarea executării pedepsei
(consilier de
Art. 85, alin (1), lit. a și b, alin. 2 lit. b;
probaţiune) sau cu un suspendării executării pedepsei Art. 93,
reprezentant al unui alin (1), lit. a și b și alin. 2 lit. b și
serviciu social cu
respectiv în cazul liberării condiționate
responsabilităţi în
Art. 101, alin (1), lit. a și b și alin. 2 lit. b.
ceea ce priveşte
persoanele
condamnate;
k) obligaţia de a
urma un tratament
terapeutic sau de
dezintoxicare.

Obligaţia de a urma un tratament este
Această obligație nu este
amânării
reglemntată pentru situația
prevăzută expres în cazul liberării
aplicării pedepsei de Art. 85, alin (1), lit.d, condiționate.
în cazul suspendării executării pedepsei de
Art. 93, alin (2), lit.c.
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Organizarea sistemului de probațiune conform
Legislaţiei Naționale
din
România
Sistemul
de
probațiune
funcționează actualmente în baza Legii 252 din 19 iulie
2013, privind organizarea și funcționarea sistemului de
probațiune, ce a intrat în vigoare la data de 7 februarie
2014. Legea reglementează organizarea şi funcţionarea
sistemului naţional de probaţiune la nivel central şi la
nivelul structurilor teritoriale, precum şi activitatea
desfăşurată de acesta (Art. 1). Legiuitorul stabilește faptul
că “prin activitatea sa, sistemul de probaţiune, ca serviciu
public, contribuie la înfăptuirea actului de justiţie” (art. 2,
alin 1). Participarea la înfăptuirea actului de justi ție
conferă sistemului de probați une un caracter instituțional
particular, anume acela de a funcționa în scopul reabilitării
sociale a infractorilor, al diminuării riscului de săvârşire a
unor noi infracţiuni şi al creşterii gradului de siguranţă în
comunitate (art.2, alin. 2). Deși NCP nu mai ia în discuție
directă funcțiile pedepsei , prin introducerea în legea de
organizare a serviciului de probațiune a scopurilor legate
de reabilitare socială a infractorilor și diminuarii riscurilor
unor noi infracțiuni, legiuitorul reiterează funcția
restaurativă, cea educativă și preventivă a pedepsei
particularizând-o pentru situațiile în care pedeapsa este
amânată, suspendată etc. Practic, în cadrul serviciilor de
probațiune funcțiile restaurative, educative și de
management al riscului sunt văzute ca prioritare față de
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Justiţia restaurativă versus justiţia retributivă. O perspectivă socio-juiridică
funcția retributivă a pedepsei. Reabilitarea socială a
infractorilor, diminuarea riscului de săvârșire a noilor
infracțiuni și creșterea gradului de siguranță în comunitate
sunt văzute de legiuitor ca fiind activități desfășurate în
interesul comunității (art.2, alin. 2). Paradigma în care este
gândit serviciul de probațiune este așadar una
comunitariană, în care organizarea și funcționarea
probaț iunii vizează interesele comunității sub forma
reabilitării sociale persoanelor care au săvârșit infracțiuni
și creșterea securității sociale gândită sub forma gradului
de siguranță în comunitate. Alături de aceste interese,
legiuitorul vizează reducerea costurilor sociale ale
executării sancțiunilor penale. Prin costuri sociale,
legiutorul are în vedere atât efortul financiar efectiv
realizat de stat în gestionarea sistemului carceral, cât și
costurile sociale efective create de disfuncțiile pe care
paradigma prisonocentrică le poate produce. Legiutorul
vorbește în același context de valorificarea potențialului
socio-economic al infractorilor (art. 2, alin. 3). Prin
această valorificare a potențialului socio-economic se are
în vedere menținerea funcționalit ățiii rețelelor sociale în
care infractorul a fost implicat înainte de săvârșirea
infracțiunii și care , desigur nu sunt nocive pentru buna
funcționare a comunității. Ne referim în principal la
rețelele familiale, rețelele sociale de sprijin, rețelele
profesionale, etc.
Capitolul 2 al legii conţine o serie de principii în
baza cărora funcționează sistemul de probațiune, arătând
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de asemenea și valorile constitutive ale probațiunii
recunoscute de legiuitorul român.
 Primul set de valori vizează drepturile și libertățile
fundamentale ale omului (art. 3). Aceste libertăți nu pot fi
restrânse, decât doar în limitele inerente naturii şi
conţinutului pedepselor şi măsurilor stabilite prin
hotărârea judecătorească şi în condiţiile care decurg din
specificul intervenţiei, în funcţie de gravitatea faptei şi
riscul de săvârşire a unor infracţiuni (art. 3).
 Cea de-a doua valoare avută în vedere este cea a
demnității persoanei și a dreptului la viață privată (art. 4).
 Nondiscriminarea și tratamentul egal constituie cea
de-a treia valoare care este ocrotită persoanei care execută
o alternativă neprivativă de libertate la sancțiunea
închisorii. art. 5 prevede expres că în cadrul sistemului de
probațiune orice activitate se desfăşoară fără nicio
discriminare pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă,
religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă
politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală
cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru
alte împrejurări de acelaşi fel.
 Respectarea legii și a hotărârilor judecătorești ca
expresie a statului de drept este cea de-a patra valoare
ridicată la rangul de principiu al activității sistemului de
probațiune ( art. 6).
 Principiul respectării confidențialității și a
respectării protecției datelor cu caracter personal (art. 7),
apără de asemenea valoarea demnității persoanei, fiind
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Justiţia restaurativă versus justiţia retributivă. O perspectivă socio-juiridică
corelativ cu cel al exercitării dreptului la viață privată
(Toader, Toader, Damir, 2014).
 Principiile, valorile și metodele managementului de
caz în procesul de supraveghere sunt obligatorii pentru
activitatea de probațiune desfășurată de către consilierul
de probațiune, de către instituțiile și autoritățile publice
implicate (Art. 8).
 Intervenția se individualizează în funcție de nevoile
persoanei, riscul săvârșirii unor noi infracțiuni și
circumstanțele particulare a fiecărui caz (Art. 9). Acest
principiu transpune viziunea asupra unicității fiecărui caz
și a individului ca valoare în sine a managementului de caz
în sistemul de probațiune. Dezvoltarea unei relații pozitive
și implicarea acesteia în propriul proces de reabilitare pune
accentul pe individ și pe resursele sale de automanagement
al recuperării. Dacă la Art. 2 se definea societatea ca
beneficiar al activității serviciului de probațiune, Art. 9
alin 2 identifică persoana infractorului ca fiind potențială
resursă centrală a propriei recuperări dacă aceasta își dă
acordul. Practic, consilierul de probațiune este ținut să
urmărească dezvoltarea unei relații pozitive cu persoana
aflată în evidență , sugerând astfel o abordare centrată pe
persoană și pe respectul față de potențialul de reintegrare
socială a acestuia.
 Echilibrul dintre nevoile persoanei supravegheate
și al comunității este creat prin abordarea interdisciplinară
a fiecărui caz și coordonarea activităților deru late cu cele
ale instituțiilor din comunitate ( art. 10).
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 Art. 11 solicită consilierului de probațiune
informarea persoanei cu privire la natura și conținutul
principalelor acte îndeplinite în cadrul activității de
probațiune, și solicită acestuia să urmărească obținerea
consimțământului informat al persoanei supravegheate cu
privire la derularea actelor respective (alin. 1). În acest
sens, Adriana Bucur și colaboratorii atrăgeau atenția
asupra faptului că munca neremunerată în folosul
comunității exercitată fără acordul supravegheatului
contravine drepturilor fundamentale ale omului și
Recomandării (92)16 cu privire la regulile europene
privind sancțiunile și măsurile aplicabile în comunitate,
adoptată de Comitetul de Miniștri la Consiliului Europei la
19 octombrie 1992, și care prevede expres necesitatea
consimțământului persoanei implicate pentru impunerea
oricărei măsuri aplicate în comunitate înaintea procesului,
sau în locul unei decizii asupra sancțiunii (Bucur, Dima,
Oberștescu, 2008). NCP a rezolvat această problemă
introducând
necesitatea
manifestării
acordului
infractorului de a presta o muncă neremunerată în folosul
comunității încă de la momentul amânării pedepsii [ art.
83, alin. 1, lit. c.], respectării suspendării executării
pedepsei sub supraveghere [art. 91, alin. 1, lit. c]. Chiar
dacă persoana supravegheată și-a dat acordul general cu
privire la executarea măsurilor de supraveghere impuse de
instanță la momentul condamnării, respectiv a suspendării
executării pedepsei. Consimțământul informat este un
instrument considerat necesar la instituirea fiecărei măsuri
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de intervenție cuprinsă în managementul de caz tocmai
pentru respectarea demnității persoanei, a relației pozitive
cu aceasta și a dreptului la informare de care aceasta
beneficiază. Informarea se face într-o limbă, sau limbaj pe
care persoana supravegheată îl înțelege [art. 11, Legea
252/2013].
 Principiul competenței profesionale este exprimat
prin art. 12 Legea 252/2013, care arată că personalul care
îşi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului de
probaţiune are o pregătire de specialitate în acord cu
responsabilităţile stabilite prin lege în sarcina acestuia şi
urmăreşte, în derularea activităţii, atingerea unor standarde
înalte de profesionalism şi respectare a normelor de etică
şi deontologie profesională. Același articol impune
consilierilor de probațiune respectarea normelor de etică și
deontologie profesională și atingerea unor înalte standarde
de profesionalism. Principiile etice vor face desigur
obiectul unui cod etic al consilierului de probațiune, dar
sunt deja cuprinse în acest capitol II al Legii 252/2013,
codul etic sau deontologie nefăcând altceva decât să
particularizeze standarde etice specifice derivate din
prezenta lege.
 După
impunerea
standardelor
înalte
de
profesionalism și a normelor de etică și deontologie
profesională, legiutorul a simțit nevoia să particularizeze
în art. 13 principiul integrității care va fi respectat de către
consilierul de probațiune prin realizarea acțiunilor în mod
responsabil, transparent și prin utilizarea judicioasă a
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resurselor disponibile. Practic, odată introdus în legea de
funcționare a serviciului de probațiune, codul etic și
deontologic va trebui să aibă în centru principiul
integrității și modalitatea consfințită de lege de aplicare a
acestuia. În opinia noastră, toate valorile și principiile
cuprinse în Capitolul II au, pe lângă valoarea juridică, și o
valoare deontologică, ele urmând să facă parte din codul
deontologic al consilierului de probațiune. Codurile de
etică ale diverselor servicii de probațiune vor trebui să
particularizeze bunele practici și standardele înalte de
profesionalism în implementarea servicilor de probațiune
(Danileț, 2011; Sandu, 2012b).
Capitolul III al Legii 252/2013 descrie funcționarea
Serviciului de probaț iune și a instituțiilor aflate în
componența acestuia.
Direcția Na țională de Probațiune este o structură cu
personalitate juridică în cadrul Ministerului Justiției,
formată prin reorganizarea Direcției de Probațiune din
Ministerul Justiției (art. 16, alin 1). Direcția se află sub
coordonarea directă a Ministrului Justiției (art. 16, alin 3).
Atribuțiile Direcției Naționale de Probațiune c onform art.
17 sunt următoarele:
a) stabileşte direcţiile strategice de acţiune în
domeniul probaţiunii în vederea implementării strategiei
justiţiei ca serviciu public;
b) stabileşte concepţia şi coordonează, evaluează şi
monitorizează, la nivel naţional, Strategia naţională de
reabilitare a persoanelor faţă de care s-au dispus sancţiuni
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şi măsuri comunitare, aplicată în sistemul de probaţiune,
inclusiv de către instituţiile cu atribuţii în domeniu;
c) organizează şi coordonează procesul de
executare a pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate
specifice domeniului probaţiunii;
d) elaborează Standardele minime de lucru în
probaţiune pentru instituţiile din comunitate şi normele
metodologice pentru avizarea şi acreditarea programelor
de lucru cu persoanele supravegheate;
e) organizează şi coordonează activitatea
structurilor teritoriale;
f) coordonează gestionarea resurselor umane ale
sistemului de probaţiune;
g) organizează pregătirea profesională a
personalului din sistemul de probaţiune şi cursuri de
pregătire pentru persoane din cadrul instituţiilor implicate
în activitatea de probaţiune;
h) elaborează proiectul de buget anual al Direcţiei
şi al structurilor teritoriale, pe care îl supune spre aprobare
ministrului justiţiei, şi asigură execuţia bugetară în
condiţiile legii;
i) administrează patrimoniul sistemului de
probaţiune, organizează şi coordonează alocarea,
mişcarea, evidenţa şi controlul cheltuielilor materiale şi de
investiţii, ale mijloacelor şi echipamentelor din dotare;
j) elaborează, în colaborare cu direcţia de
specialitate din Ministerul Justiţiei, proiectele de acte
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normative privind organizarea şi activitatea sistemului de
probaţiune;
k) realizează evaluarea şi controlul activităţii
derulate în structurile teritoriale de probaţiune, prin
intermediul inspectorilor de probaţiune;
l) realizează evaluarea profesională a personalului
din cadrul sistemului de probaţiune, în condiţiile stabilite
prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a
sistemului de probaţiune;
m) coordonează elaborarea standardelor de
performanţă, a metodologiilor şi instrumentelor de lucru,
în scopul uniformizării şi îmbunătăţirii activităţii de
probaţiune;
n) coordonează elaborarea şi implementarea
strategiei de comunicare şi relaţii publice a sistemului de
probaţiune, în scopul promovării rolului sistemului de
probaţiune;
o) coordonează cooperarea internaţională în
domeniu;
p) reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi a
altor organe de jurisdicţie interesele Direcţiei şi ale
structurilor teritoriale;
q) coordonează activitatea de colectare şi
prelucrare a datelor statistice specifice domeniului
probaţiunii şi gestionează sistemele informatice aferente;
r) realizează studii, analize şi cercetări care să
contribuie la fundamentarea politicii penale în domeniu, la
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elaborarea strategiilor de lucru şi la îmbunătăţirea
practicii;
s) elaborează şi difuzează ghiduri practice sau alte
materiale în domeniu, întocmind propriile materiale în
acest sens, având în vedere practica organelor judiciare;
ş) promovează rolul sistemului de probaţiune, al
activităţilor desfăşurate de către personalul din sistemul de
probaţiune, inclusiv prin mijloace de informare în masă;
t) alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul de
activitate a sistemului de probaţiune (art. 17,
lit. a - t).
Departamentul funcționează pe criterii teritoriale,
în structura organizatorică a Direcției funcționând
departamente, servici și alte structuri înființate prin
Ordinul Ministrului Justiției ( art. 21, Alin. 4). Serviciile de
Probațiune fun cționează în fiecare Municipiu reședință de
Județ, precum și în Municipiul București prin
reorganizarea Serviciului de Probațiune de pe lângă
Tribunale (art. 21, alin. 1). Conducerea Direcției Naționale
de Probațiune este asigurată de un Director General numit
prin Ordin al Ministrului în urma promovării unui concurs
(art. 18); de doi Directori adjuncți numiți în același mod
(art. 18, alin. 4); Șefii Serviciului de Probațiune și Șefii de
Birouri sunt numiți în același mod ( art. 27, alin. 1).
Directorul General emite decizii şi instrucţiuni şi
răspunde, în faţa Ministrului Justiţiei, de buna funcţionare
a sistemului de probaţiune (art. 19, alin. 1). Directorul
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general poate delega o parte din atribuţiile sale directorilor
generali adjuncţi (art. 19, alin. 2).
Art. 32 reglementează expres activitățile de
probațiune desfășurate de consilierii de probațiune.
În desfăşurarea activităţii de probaţiune, consilierii
de probaţiune:
a) realizează evaluarea inculpaţilor, a minorilor
aflaţi în executarea unei măsuri educative, respectiv a
persoanelor supravegheate, din oficiu sau la solicitarea
organelor judiciare, potrivit legii;
b) sprijină instanţa de judecată în procesul de
individualizare a pedepselor şi măsurilor educative;
c) coordonează procesul de supraveghere a
respectării măsurilor şi executării obligaţiilor stabilite în
sarcina persoanelor supravegheate faţă de care instanţa a
dispus: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere, liberarea
condiţionată;
d) coordonează procesul de supraveghere a
respectării uneia dintre următoarele măsuri educative
neprivative de libertate: stagiul de formare civică,
supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână,
asistarea zilnică;
e) coordonează executarea pedepsei amenzii prin
prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii;
f) derulează activităţi specifice în legătură cu
persoanele private de libertate;
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g) îndeplinesc alte atribuţii, conform legii (Art. 32,
Alin. 1 lit. a-f).
În continuare, legea reglementează activitățile de
probațiune desfășurate în scopul evaluării supravegheaților
și a persoanelor inculpate.
Evaluarea inculpaților minori se realizează la
solicitarea organelor judiciare fiind efectuate de către
consilierul de probațiune din cadrul Serviciului de
Probațiune competent (art. 33, alin. 1), se consemnează
într-un referat de evaluare (art. 33, alin. 2) și se comunică
în termen de 21 de zile de la data primirii solicitării la
Serviciul de Probațiune (art. 33, alin. 3). Conținutul
raportului de evaluare este reglementat de art. 34 după
cum urmează:
 (1) Referatul de evaluare prevăzut la art. 33
alin. (2) conţine date privind mediul familial şi social al
minorului, situaţia educaţională şi profesională, conduita
generală a minorului, analiza comportamentului
infracţional, riscul de săvârşire a unor infracţiuni, precum
şi orice alte date relevante pentru situaţia minorului.
 (2) Referatul de evaluare prevăzut la art. 33
alin. (2) poate face referire şi la starea de sănătate, la
evoluţia minorului din punct de vedere fizic, afectiv, moral
şi intelectual, în măsura în care acestea au influenţat sau
pot influenţa comportamentul infracţional.
 (3) Referatul de evaluare cuprinde şi propuneri
motivate privind măsura educativă considerată a fi
potrivită pentru minor, cu referire la natura şi durata
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programelor de reintegrare socială, precum şi la alte
obligaţii care pot fi impuse acestuia, în vederea reducerii
riscului de săvârşire de infracţiuni.
 (4) Structura şi formatul standard ale referatului de
evaluare prevăzut la art. 33 se stabilesc prin Regulamentul
de aplicare al prezentei legi (art. 34, alin. 1-4).
Evaluarea se realizează exclusiv în baza uneia sau
mai multor întrevederi cu minorul care se coroborează cu
datele obținute din alte surse (art. 36, alin. 1), cum ar fi
asistenți sociali, psihologi, consilieri școlari, medici sau
alți specialiști (art. 35, alin. 1).
În cazul referatului pentru evaluarea inculpaților
majori, aceasta se realizează la solicitarea procurorului sau
instanței de judecată de către consilierul de probațiune din
cadrul Serviciului de Probațiune competent ( art. 38,
alin. 1), datele fiind consemnate într-un raport ce se
comunică în termen de 21 de zile (art. 38, alin. 2-3).
Legea prevede o serie de particularităţi în ceea ce
privește evaluarea persoanelor minore și respectiv majore
aflate în executarea unor măsuri educative, respectiv în
supraveghere (art. 41-44). Aceste măsuri nu formează
obiectul cercetării de față, fiind referitoare strict la
funcționarea efectivă a Serviciului de Probațiune.
În ceea ce privește coordonarea procesului de
supraveghere, acesta se realizează conform capitolului IV
și vizează ansamblul activităţilor şi intervenţiilor derulate
în mod direct de către serviciul de probaţiune sau sub
coordonarea acestuia, în scopul reabilitării sociale a
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persoanei supravegheate, al reparării prejudiciului adus
comunităţii prin săvârşirea faptei şi al creşterii gradului de
siguranţă în comunitate (art. 48, alin. 1).
În cuprinsul art. 49 se configurează limitele
coordonării procesului de supraveghere asupra situației
amânării aplicării pedepsei, suspendării aplicării pedepsei
sub supraveghere și liberării condiționate , dacă restul de
pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani
sau mai mare. Practic art. 49 reiterează aceste sarcini ale
Serviciului de Probațiune în conformitate cu NCP și au
fost tratate de noi anterior în cuprinsul lucrării.
Administrarea activităților de probațiune și a
procesului de probațiune se realizează de către consilierul
de probațiune pe baza principiilor managementului de caz ,
desfășurându -se cel puțin următoarele:
a) informează persoana cu privire la procesul de
supraveghere;
b) evaluează iniţial persoana;
c) planifică procesul de supraveghere;
d) derulează activităţile de control şi derulează sau
coordonează asistarea în procesul de supraveghere;
e) colaborează cu judecătorul delegat cu
executarea, cu instituţii din comunitate, precum şi cu alte
autorităţi sau instituţii publice;
f) monitorizează procesul de supraveghere;
g) evaluează final procesul de supraveghere (art.
52, alin 1, lit. a-g.).

261
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Elena UNGURU, Antonio SANDU
Planul de supraveghere se întocmește în cel mult
30 de zile de la prima întrevedere și este revizuit, ori de
câte ori este necesar (art. 55, alin 2).
Legislația stabilește în continuare modalitățile
concrete de implementare a managementului de caz pentru
inculpații aflați în probațiune (art. 54-66).
Prin analogie, sunt descrise măsurile prin care se
implementează managementul de caz pentru minorul aflat
în executarea unei măsuri educative neprivative de
libertate.
Legea 253 din 19 iulie 2013 privind executarea
pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri
neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal.
Pedepsele neprivative de libertate reglementate
sunt:
a) pedeapsa amenzii;
b) pedeapsa accesorie;
c)
pedepsele
complementare:
interzicerea
exercitării unor drepturi, degradarea militară, publicarea
hotărârii de condamnare, dizolvarea persoanei juridice,
suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile
persoanei juridice, închiderea unor puncte de lucru ale
persoanei juridice, interzicerea de a participa la
procedurile de achiziţii publice, plasarea sub supraveghere
judiciară, afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare
(Art. 1, lit. a-c).
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Măsurile de supraveghere reglementate de prezenta
lege sunt cele impuse de instanță în cazul amânării
aplicării pedepsei, suspendării executării pedepsei sub
supravegherii şi liberării condiţionate (art. 1, lit. d).
Măsurile educative neprivative de libertate
reglementate în contextul prezentei legi sunt controlul
judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune (art. 1, lit. g).
Prezenta lege reglementează de asemenea
executarea obligaţiilor impuse de instanţă în cazul
acordării amânării sau întreruperii executării pedepsei și
obligaţiile impuse de procuror în cazul dispunerii
renunţării la urmărirea penală (art. 1, lit. h-i).
Executarea pedepselor, măsurilor educative și a
altor măsuri neprivative de libertate se realizează cu
respectarea drepturilor și libertăților fundamentale (art. 6)
a demnității umane ( art. 7), a dreptului la viață privată (art.
8) care include reglementări cu privire la obligativitatea
consimțământului persoanei supravegheate atunci când
acestea sunt fotografiate sau înregistrate audio-video (art.
8, alin. 2), interzicerea discriminării (art. 10), necesitatea
informării persoanei aflate în executarea pedepselor,
măsurilor educative sau a altor măsuri (art. 11, Alin 1),
implicarea persoanei și a comunității în executare ( art. 12),
inclusiv prin dreptul de a solicita lămuriri cu privire la
conținutul pedepsei sau măsurii pe care o execută (art. 12,
alin. 2).
În continuare, pentru a exemplifica standardele în
ceea ce privește executarea pedepselor, vom analiza
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instituția muncii neremunerate în folosul comunității ca
activitate specifică Serviciului de Probațiune. Aceasta este
una dintre cele mai vechi sancțiuni neprivative de
libertate.
Reglementarea muncii neremunerate în folosul
comunității se realizează prin art. 50-54 din Legea
253/2013, avându-se în vedere principii precum:
 Necesitatea
consimțământului
persoanei
supravegheate dat în cunoștință de cauză.
a
 Obligativitatea
controlului
medical și
certificatului medical care să ateste capacitatea de a munci
a persoanei.
 Implicarea comunității în îndrumarea și verificarea
muncii desfășurate în folosul comunității și a
supravegherii și controlului respectării obligației de a
efectua muncă neremunerată în folosul comunității (art.
51, alin. 4-10).
Executarea muncii neremunerate în folosul
comunității:
 Se execută într-un interval de cel mult 6 luni de la
data începerii prestării muncii (art. 52, alin 1);
 Două ore de activitate prestată efectiv echivalează
cu o zi de muncă (art. 52, alin 2);
 În cazul persoanelor supravegheate care desfăşoară
o activitate remunerată sau urmează cursuri de învăţământ
ori de calificare profesională, durata muncii prestate în
aceeaşi zi calendaristică poate fi de maximum două ore.
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La solicitarea persoanei supravegheate, durata muncii
prestate poate fi prelungită de către consilierul de
probaţiune cu până la două ore de muncă (art. 52, alin 3);
 În zilele nelucrătoare, sau în cazul persoanelor care
nu desfăşoară o activitate remunerată, ori nu urmează
cursuri de învăţământ sau de calificare profesională, durata
muncii prestate într-o zi calendaristică nu poate depăşi 8
ore (art. 52, alin 4);
 Munca neremunerată în folosul comunităţii nu se
execută în timpul nopţii sau în zilele de duminică şi în
zilele declarate, potrivit legii, sărbători legale, decât la
solicitarea persoanei şi în măsura în care acest lucru este
posibil (art. 52, alin 5);
 Dispoziţiile alin. (5) se aplică în mod
corespunzător şi persoanelor care, datorită cultelor
religioase legale din care fac parte, au altă zi de repaus
decât duminica (art. 52, alin 6);
 Munca neremunerată în folosul comunităţii se
execută cu respectarea prevederilor legale privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate la locul de muncă. Munca
neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi executată
în locuri vătămătoare, periculoase ori care prezintă un grad
de risc pentru sănătatea sau integritatea persoanelor (art.
52, alin 7);
 După executarea obligaţiei muncii neremunerate în
folosul comunităţii, instituţia din comunitate unde
persoana supravegheată a executat munca neremunerată în
folosul comunităţii are obligaţia de a emite şi de a
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comunica serviciului de probaţiune şi persoanei
supravegheate un document care atestă că munca
neremunerată în folosul comunităţii a fost executată (art.
52, alin 7);
Legiuitorul insistă asupra necesității implicării
comunității în efectuarea muncii neremunerate, ca de altfel
în efectuarea oricărei alte sancțiuni neprivative de
libertate.

Elemente de asistenț ă socială în serviciile de
probațiune
Probațiunea tradițională de inspirație americană ,
dar și modelul continental , rămâne centrată pe infractor
fiind tributară paradigmei represive asupra pedepsei
(Szabo, 2010b; Bălan, 2013). Scopurile probațiunii sunt
aceleași cu scopurile paradigmei prisonocentrice: controlul
infracționalității, pedepsirea, prevenirea săvârșirii de noi
fapte penale și reintegrarea comunitară a infractorilor. În
mod practic, persoanele aflate sub supraveghere
beneficiază de sprijinul familiei și a serviciilor sociale,
rămânând integrați în comunitate. Se evită stigmatizarea și
excluderea socială a condamnaților și menținerea legăturii
acestora cu comunitatea, fapt ce duce la o mai ușoară
reintegrare a acestora în comunitate (Balahur, 2001).
Probațiunea restaurativă își propune restabilirea
echilibrului dintre victimă și infractor (Pescaru, 2012) în
principal prin instrumetul medierii. În mod concret se
urmărește repunerea victimei în situația anterioară
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săvârșirii infracțiunii prin recuperarea daunei morale și
materiale, iar pentru infractor asumarea răspunderii și
integrarea activă în comunitate. Probațiunea restaurativă
contemporană integrează relația victimă infractor într-o
relație triadică victimă-infractor-comunitate. Acest model
de probațiune se bazează pe medierea victimă infractor ca
practică curentă a justiției restaurative, nu doar pentru
faptele săvârșite fără violență, cât și pentru alte categorii
de fapte pentru care victimele acceptă să se întâlnească și
să comunice cu infractorii (Balahur, 2001).
O formă particulară de justiție restaurativă o
constituie întrevederea în grup familial care se bazează pe
aceleași principii ca și medierea, dar cuprinde un număr
mai larg de persoane, familie, prieteni, colegi, etc. Aceștia
își asumă răspunderea pentru infractor și pentru
îndeplinirea sarcinilor care îi revin în scopul supravegherii
sale (Balahur, 2001).
Cercurile de condamnare ca o formă a practicii
justiției restaurative dezvoltată în Canada și Statele Unite
ale Americii lărgesc cadrul în care se desfășoară medierea
de la grupul familial la stakeholderi, printre care se includ
atât membrii familiei victimei și infractorului și rețelele de
suport ale acestora, cât și alți membri marcanți ai
comunității (Balahur, 2001).
Comitetele cetățenilor sunt o altă practică a justiției
restaurative în Statele Unite ale Americii și se realizează
în baza unei hotărâri a instanței de punere sub probațiune a
infractorului. Acesta se întâlnește cu reprezentanții
267
How to cite: @ Sandu, A., & Unguru, E. (2014).Actiune
comunicativa, justitite deliberativa
si restaurativa. Perspective socio-juridice asupra medierii si probatiunii. Bucuresti,
Romania: Tritonic.

Elena UNGURU, Antonio SANDU
comitetelor cetățenești și încheie cu aceștia un contract în
baza căruia se desfășoară efectiv probațiunea. Principiile
respectivului contract vizează recompensarea și tratarea
victimei, înțelegerea de către infractor a efectelor faptelor
sale, învățarea modalităților de a evita noi infracțiuni și
readucerea comunității la situația anterioară. În contra
partidă, comunitatea oferă infractorului o șansă de
reintegrare. Planul de recuperare, consiliere și terapie este
realizat împreună de către cetățeni și infractor (Balahur,
2001).
Doina Balahur (2001) arată că deși constituită în
cadrul practicilor de asistență socială, probațiunea se
delimitează de aceasta integrând pe lângă scopurile
asistențiale: consiliere, ajutor, sprijin în situații de criză, și
obiective specifice controlului infractorului în comunitate:
asigurarea siguranței comunității, prevenirea și pedepsirea.
Și la nivelul metodelor utilizate, consilierea de
probațiune împrumută o serie de tehnici asistențiale printre
care metode de natură cognitiv comportamentală, terapie
relațional-emoțională nondirectivă, analiza tranzacțională,
consiliere individuală și de grup, intervenții în situații de
grup, managementul resurselor materiale și financiare. O
serie de practici individualizează consilierea de proba țiune
prin ținerea sub control a riscului comiterii de n oi fapte,
supravegherea persoanelor liberate condiționat, munca în
închisoare, managementul riscului, etc. Specificul
consilierii de probațiune îl constituie echilibrul dintre
asistență-grijă-control-reintegrare. Accentul pe cele două
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ultime componente individualizează consilierea de
probațiune de practica asistențială (Balahur, 2001).
Din perspectiva NCP, rolul serviciilor de
probațiune constituie aplicarea măsurilor de supraveghere,
managementul programelor de muncă neremunerată în
comunitate [art. 85, alin. (1) și (2); art. 86, NCP], punerea
la dispoziția instanțelor de judecată a informațiilor cu
privire la situația infractorilor [ art. 85, alin (3), NCP],
asigurarea măsurilor necesare pentru ca infractorii
împotriva cărora s-a dispus urmarea unui curs de pregătire
[art. 85, alin (2), lit. a NCP], munca neremunerată în
folosul comunității [art. 85, alin (2), lit. b, NCP], etc. să
poată executa în cel mai scurt timp respectivele obligații
[art. 86, alin (3), NCP]. De asemenea, serviciile de
probațiune au ob ligația să sesizeze instanța dacă au
intervenit motive care justifică modificarea obligațiilor
impuse de instanță sau încetarea executării acestora [art.
86, alin (4), lit. a, NCP], nerespectarea de către persoana
supravegheată a condițiilor stabilite și a obligațiilor ce îi
revin [art. 86, alin (4), lit. b, NCP], sau neîndeplinirea de
către persoana supravegheată a obligațiilor civile stabilite
prin hotărâre cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea
termenului de supraveghere [art. 86, alin (4), lit. c, NCP].
Serviciului de probațiune îi revin obligații similare în ceea
ce privește supravegherea persoanelor în cazul cărora s-a
dispus amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării
pedepsei sau liberarea condiționată.
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În ceea ce privește aplicarea măsurilor educative
dispuse față de minorii care au săvârșit fapte penale ,
serviciul de probațiune are obligația de a întocmi un
referat de evaluare care să cuprindă propuneri motivate
referitoare la natura și durata programelor de reintegrare
pe care minorul trebuie să le urmeze, precum și a altor
obligații ce ar trebui impuse acestora de către instanțe [ art.
116, alin (1), NCP]. Referatul de evaluare privind
respectarea condițiilor de executare a măsurii educative
sau a obligațiilor impuse se întocmește de către serviciul
de probațiune atunci când instanța dispune luarea de
măsuri educative, modificarea sau încetarea executării
acestora, cu excepția situației când conform articolului 126
NCP referatul va fi întocmit de Centrul Educativ sau
Centrul de Detenție [ art. 116, alin (2), NCP].
Serviciul de Probațiune are în sarcină organizarea
participării și supravegherii minorului pe durata cursului
de formare civică [art.117, alin (2), NCP]. Aceasta
reprezintă măsura educativă prin care minorul este obligat
să participe la un program cu o durată de cel mult 4 luni
menită a-l ajuta să înțeleagă consecințele legale și sociale
care se supun în cazul săvârșirii de noi infracțiuni în viitor ,
responsabilizându-l cu privire la propriul său
comportament (art. 117, NCP).
Tot în sarcina Serviciului de Probațiune revine
supravegherea minorului ca măsură educativă ce vizează
controlarea și îndrumarea acestuia în cadrul programului
său zilnic pe o durată cuprinsă între 2 și 6 luni,
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asigurându-se participarea minorului la cursuri sau la
formare profesională, prevenindu-se desfășurarea unor
activități infracționale și intrarea în legătură cu persoane
ce ar putea afecta procesul de îndreptare a minorului (art.
118, NCP).
Consemnarea la sfârșit de săptămână este o altă
măsură educativă ce se realizează sub supravegherea sau
coordonarea serviciului de probațiune [ art.119, alin (2),
NCP]. Măsura educativă a consemnării la sfărșit de
săptămână privește obligația minorului de a nu părăsi
locuința în zilele de sâmbătă și duminică pe o durată de 4
până la 12 săptămâni cu excepția participării la programe
de reintegrare, ori a desfășurării unor activități impuse de
instanță.
Asistarea zilnică este o altă măsură educativă ce
constă în obligația minorului de a respecta un program
stabilit de Serviciul de Probațiune și care trebuie să
includă în mod necesar orarul și condițiile de desfășurare a
activităților cu caracter educativ și a interdicțiilor care îi
sunt impuse acestuia [art.120, alin (1), NCP]. Asistarea
zilnică se face de asemenea sub coordonarea Serviciului
de probațiune pe o durată cuprinsă între 3 și 6 luni
[art.120, alin (2), NCP].
Articolul 121 NCP care stabilește obligațiile ce pot
fi impuse minorului pe durata executării măsurilor
educative neprivative de libertate, stabilește în sarcina
Serviciului de probațiune supravegherea executării
acestora de către minor [art.121, alin (3), NCP], obligația
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sesizării instanței în cazul în care au intervenit motive care
justifică modificarea obligațiilor impuse de instanță,
respectiv încetarea executării unora dintre acestea [art.121,
alin (4), lit. a NCP]; atunci când persoana supravegheată
nu repespectă condițiile de executare a măsurilor
educative sau obligațiile ce îi revin [art.121, alin (4), lit. b
NCP] (Lupascu, 2014a).
Deși legea nu vorbește expres despre sarcinile ce
revin Serviciului de Probațiune în cazul executării
măsurilor educative privative de libertate în centrul
educativ sau în centru de detenție, este de așteptat și de
dorit ca experiența și personalul calificat al Serviciului de
probațiune să fie valorificate în elaborarea și
implementarea programelor de probațiune și în cadrul
acestor instituții de executare a măsurilor educative
privative de libertate.
Pornind de la solicitările legale în vigoare în
România, vom prezenta în continuare referatul de evaluare
ca instrument utilizat de Serviciile de Probațiune în
îndeplinirea sarcinilor ce le revin.
Referatul de evaluare
Așa cum am menționat anterior , conform NCP
acesta trebuie să cuprindă propuneri motivate referitoare la
natura și durata programelor de reintegrare pe care
minorul trebuie să le urmeze, precum și a altor obligații ce
ar trebui impuse acestora de către instanțe [art. 116, alin
(1), NCP]. Referatul de evaluare a fost definit ca fiind un
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referat scris cu caracter consultativ care ar trebui să fie
obiectiv, concis și corect, având rolul de a permite
instanței de judecată să aprecieze în cunoștință de cauză cu
privire la persoana inculpatului sau a altor persoane la
nivelul instrucției acestora, a comportamentului, a
factorilor care influențează, sau ar putea influența conduita
generală, precum și a perspectivelor de reintegrare în
societate (Durnescu, 2010). Pentru întocmirea referatelor
de evaluare se realizează o serie de întrevederi cu persoana
pentru care acesta a fost solicitat, vizite la domiciliul
acestuia și consultări cu persoane semnificative din
sistemul de rețele sociale a infractorului. În cazul în care
infractorul nu poate fi găsit sau nu cooperează cu Serviciul
de probațiune , acesta trimite instanț ei o informare în acest
sens, abținându -se a mai realiza referatul.
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Concluzii
Volumul are în vedere analiza socio-juridică și
comunicatologică a unor forme alternative la justiția
tradițională , și anume medierea și probațiunea. Ambele
pot fi încadrate în ampla schimbare paradigmatică pe care
o constatăm în toate domeniile acțiunii s ociale sub forma
unor restructurări ale contextelor simbolice și a
metapovestirilor care au dat sens modernității. Ideea de
justiție nu este dezlocuită prin introducerea formelor
alternative, ci dimpotrivă, suferă același proces de
apropriere a ceea ce este simbolic diferit și car e o
desăvârșește în contextul noii paradigme civilizaționale
transmoderne a societății bazate pe cunoaștere. În
dezvoltarea
alternativelor
extrajudiciare
sesizăm
de
a
trece
de
la
o
putere
coercitivă
la
necesitatea societății
una simbolică, și ulterior la una eliberată de rigiditatea
coerciției. Coerciția nu va dispărea, întrucât aceasta va
ramâne necesară în impunerea, acolo unde este cazul, a
hotărărilor consensuale. Autoritatea va fi însă din ce în ce
mai mult transferată subiecților în calitate de agenți
morali, capabili de acord interpretativ.
Primul capitol a avut în vedere analiza medierii din
perspectivă juridică, a legislației europene și naționale în
domeniu. În conformitate cu Legea 196/2006 medierea
reprezintă o modalitate facultativă de soluționare pe cale
amiabilă a conflictelor, apelând la ajutorul unei terțe
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persoane calificată ca mediator, procedură extrajudiciară
care se desfășoară în condiții de neutralitate, imparțialitate
și confidențialitate. Atât la nivelul Uniunii Europene, cât și
la cel al Consiliului Europei, există o preocupare serioasă
și constantă cu privire la descongestionarea instanțelor de
judecată, reducerea costurilor soluționării litigiilor
simultan cu garantarea liberului acces al cetățenilor
europeni la justiție. O serie de acte normative, emise de
diversele autorități europene, prevăd necesitatea
introducerii medierii ca alternativă extrajudiciară de
soluționare a conflictelor. În cuprinsul Recomandării se
definește medierea ca un proces de dezvoltare, în care un
profesionist numit mediator ajută părțile să negocieze
asupra chestiunilor în litigiu şi să ajungă la un acord care
să le convină. Recomandarea invocată, arată – în temeiul
Recomandării nr. (98) 1 asupra medierii familiale, a
Recomandării nr. (99) 19 asupra medierii în materie
penală şi al Recomandării nr. (2001) 9 asupra căilor
alternative de soluţionare a litigiilor dintre autorităţile
administrative şi persoanele private și respectiv Rezoluţia
nr. 1 privind „Administrarea justiţiei în secolul 21”
adoptată de miniştrii de justiţie europeni în conferinţa nr.
23 din 8-9 iunie 2000 de la Londra şi, ținând cont de
invitaţia adresată de miniştrii de justiţie europeni către
Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei de a elabora,
în colaborare cu Uniunea Europeană, un program de lucru
destinat să încurajeze recurgerea, dacă e cazul, la
procedurile extrajudiciare de rezolvare a litigiilor –
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necesitatea dezvoltării medierii ca practică extrajudiciară
în rezolvarea litigiilor din domeniul dreptului civil, și din
alte domenii de drept.
Legiuitorul român a considerat ca fiind necesară
informarea cu privire la mediere, ca procedură prealabilă
pentru admiterea cererii de chemare în judecată. În
doctrină, au existat o serie de opinii ce vizau caracterul de
procedură prealabilă și faptul că inadmisibilitatea cererii
de chemare în judecată în spețe de natură civilă, în lipsa
informării cu privire la avantajele medierii, ca îngrădind
accesul la justiție. De cealaltă parte s-a situat opinia
Judecătorului Cristi Danileț, care arată că ”accesul la
justiție nu este cu nimic impiedicat fiindcă informarea este
gratuită și în caz de neîndeplinire prealabilă, judecătorul
poate da un termen pentru efectuare; medierea rămâne mai
departe o procedură facultativă, căci partea este cea care
va decide dacă după informare rămâne mai departe în
procedura de mediere sau va merge mai departe în
instanță”. Curtea Constituțională a avut o opinie contrară,
declarând neconstituțional articolul din legea medierii
privind obligativitatea informării cu privire la avantajele
medierii. În lumina deciziei CCR, informarea cu privire la
avantajele medierii rămâne o procedură facultativă, așa
cum a fost ea reglementată.
Cu toate că în cadrul dialogului specific procesului
de mediere sunt implicate mai multe accepțiuni ale
adevărului, printre care teoria adevărului-corespondență,
teoria adevărului-sinceritate, înțeleasă ca o adecvare între
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aserțiuni și intenții, modelul acțiunii comunicative are ca
presupoziție o teorie consensuală a adevărului. În teoria
acţiunii comunicative – a cărei expresie predilectă o
considerăm practica medierii – relația interlocutivă este
întemeiată și nu întemeietoare. Validitatea derivă din
conformitatea socială, tocmai de aceea adevărul nu
reprezintă o reflectare a realității, cât un acord interpretativ
asupra acesteia. Raționalitatea formală, orientată
teleologic, este substituită prin activitatea orientată
axiologic și va reflecta conștient – sau nu – interesele
emitentului. Acțiunea comunicațională are la bază
strategiile discursive de obținere a acordului interpretativ.
Raționalitatea, în viziunea habermasiană, este evidențiată
în modalitățile prin care subiectul achiziționează și
utilizează cunoștințele în procesul comunicațional.
Cunoașterea pragmatică este însoțită de o atitudine
performativă. În construcția strategiilor de mediere se
urmărește identificarea unor structuri invariante ale
comunicării, denumite pragmatici formale. Atitudinea
performativă a mediatorului vizează adoptarea de către
vorbitor a unor strategii de facilitare și îmbogăţire a
înțelegerii sale de către receptor. Atitudinea favorabilă
receptării reprezintă acțiunea comunicativă. Scopurile
urmărite de vorbitori în cadrul acțiunii comunicative sunt
întotdeauna raționale și justificate – meritate. Succesul
acțiunii comunicative fiind acordul liber al actorilor,
consensul, ca formă de coordonare a actorilor
comunicaționali, sociali sau politici. Pragmatica
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habermasiană a comunicării este în același timp o teorie
etică a acesteia.
În final, nu putem decât să reiterăm afirmația
judecătorului Cristi Danileț care afirmă că ”alaturi de
conceptul clasic de „proces”, teoria recentă a organizării
judiciare consacră și o altă sintagmă, „procesul fără
procedură”. Prin procesul fără procedură, autorul
menționat înțelege faptul că p ărțile cad de acord ca litigiul
să nu fie supus unei soluționări tranșante, care să fie în
favoarea uneia sau celeilalte dintre părți prin intermediul
instanței de judecată, apelând la un mecanism de
soluționare amiabilă a conflictului. Legitimarea unei astfel
de proceduri – spune Cristi Danileț – vine din libertatea
părților de a contracta inclusiv asupra evitării regulilor
clasice de procedură, și aducerea/sau neaducerea litigiului
în fața unui judecător, apelându -se în locul acestuia la un
privat care aplică o serie de reguli specifice fiecărui tip de
litigiu, într-o procedură cu caracter confidențial.
Cea de-a doua parte a volumului analizează
consecințele socio-juridice ale introducerii probațiunii ca
alternativă la încarcerare, în cadrul justiției penale.
Paradigma restaurativă pornește de la o nouă
viziune asupra politicilor penale conform căreia rolul
pedepsei este mai degrabă restabilirea echilibrului social
perturbat de săvârșirea unei infracțiuni, decât acela de
simplă pedepsire a celui care a săvârșit o faptă penală.
Cele mai răspândite elemente ale justiției restaurative sunt
reprezentate de medierea penală și funcționarea serviciilor
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de probațiune în administrarea sancțiunilor neprivative de
libertate.
Odată cu intrarea în vigoare a NCP, probațiunea
devine o instituție semnificativă cu rol în managementul
de caz și de administrare a măsurilor educative neprivative
de libertate, respectiv a altor sancțiuni neprivative de
libertate, ce se aplică persoanelor majore și care sunt
reprezentate de amânarea executării pedepsei, suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere și respectiv liberarea
condiționată. În toate aceste măsuri se pune accentul pe
supravegherea în comunitate a persoanelor care au săvârșit
infracțiuni ca alternativă la încarcerare.
Deși NCP nu reglementează funcțiile pedepsei și
nici filosofia penală care a stat la baza construcției
modelului sancționatoriu, acesta rămâne în principal
retributiv întrucât infracțiunea este singurul temei al
răspunderii penale. Această definiție însă nu exclude
orientarea înspre o paradigmă a justiției bazată pe
Drepturile Omului, evidentă în mod deosebit în legea
probațiunii și legea executării pedepselor neprivative de
libertate a căror dispoziții completează dispozițiile cu
privire la probațiune cupr inse în NCP.
Elementele restaurative avute în vedere sunt cele
legate de participarea comunității și scopul probațiunii
orientat spre comunitate și spre echilibru social de
asemenea, evidente în legea probațiunii și legea executării
pedepselor neprivative de libertate.
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Faptul că NCP conține dispoziții exprese în ceea ce
privește sancțiunile neprivative de libertate și modul în
care acestea pot fi dispuse de instanțe în locul sancțiunii
privative de libertate, arată o tendință comunitariană a
filosofiei penale a legiuitorului.
Reglementarea muncii în folosul comunității ca
instituție particulară în aplicarea sancțiunilor neprivative
de libertate în acord cu documentele europene și
introducerea obligativității consimțământului în cunoștință
de cauză pentru efectuarea muncii în folosul comunității,
ca obligație a infractorului, necesară pentru ca instanța să
poată dispune amânarea executării pedepsei respectiv
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pune în
discuție prioritatea unor principii precum dre ptul la
demnitate a persoanei condamnate, dreptul acesteia la
viață privată și la neîngrădirea suplimentară a unor
drepturi care nu au fost dispuse de instanță conform legii.
De asemenea, este important de remarcat faptul că
minorului nu i se pot impune pedepse, ci doar “măsuri
educative privative sau neprivative de libertate”. Este clar
că legiuitorul a dorit o distincție între acestea (măsurile
educative privative de libertate) și pedeapsă care poate fi
doar de tipul detenției pe viată, închisoare sau am endă.
În cazul minorului, sancțiunile neprivative de
libertate iau forma unor măsuri educative și nu sunt
alternative la pedeapsă, acestea constituind însăși obiectul
sancțiunii. În cazul persoanelor majore care au săvârșit
infracțiuni, sancțiunile neprivative de libertate pot fi
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dispuse ca alternativă la pedeapsa închisorii numai după ce
aceasta este pronunțată și aplicarea acesteia este amânată
sau suspendată.
Supravegherea în comunitate intervine și in situația
liberării condiționate, după ce persoana condamnată a
executat o fracțiune din pedeapsa cu închisoarea.
Legiuitorul a transpus în NCP conținutul Directivelor
Europene cu privire la probațiune dar și Convențiile
Internaționale aplicabile în domeniu.
NCP, precum și legile probațiunii și cele a
executării pedepselor neprivative delibertate, constituie
cadrul unei reforme a probațiunii în România care a
depășit faza experimentală, fiind o instituție semnificativă
a cărui rol în executarea măsurilor neprivative de libertate,
dar și în individualizarea pedepselor este bine conturat
juridic.
Urmează ca practica să își spună cuvântul alături
de doctrină în ceea ce privește funcționarea efectivă a
probațiunii, și trecerea din ce în ce mai pronunțată de la o
paradigmă retributivă, la o paradigmă restaurativă centrată
pe reabilitarea bazată pe comunitate a persoanelor care au
săvârșit fapte penale.
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