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ABSTRACT 

 
ASSESSMENTS OF THE EFFICIENT IMPLEMENTATION  

OF RESTORATIVE JUSTICE IN ROMANIA 

 
During the last years, the juvenile justice system in Romania has faced many 

difficulties which have determined, experimentally at least, the change of the 
emphasis laid upon the model of retributive (official) justice and the adoption of a 
new model based upon the increasing role played by community in the justice act and, 
complementarily, in the activities meant to re-socialize and re-insert juvenile offenders. 

In this context, more and more specialists of this field have got aware of the 
necessity of changing the criminal law policies relating to the punishment and 
treatment of juvenile offenders in Romania, by diversifying the intervention and 
prevention modalities of action conducted by the institutions meant to socialize and 
control youth from a social point of view, and especially by introducing principles and 
practices of restorative justice within the criminal law. The latter are supposed to the 
implication of the community in the criminal law system and to an increasing number 
of juvenile offenders who should profit by punishments which are not liberty privative. 

The experience of many countries has demonstrated that the introduction of 
restorative justice practices within juvenile legislation may become on long term a 
living alternative to retributive justice. Both systems can function in parallell, thus 
offering much more efficient solutions to the problems concerning juvenile crime and 
punishments for juvenile offenders. 

Key words: Restorative justice, justice for minors, victimology, social 
rehabilitation, prejudice, reparation. 
 
În ultimii ani, sistemul justiţiei pentru minori din ţara noastră s-a confruntat 

cu o serie de dificultăţi, care au determinat, cel puţin experimental, schimbarea 
accentului pus pe modelul justiţiei retributive (oficiale) şi adoptarea unui nou 
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model axat pe creşterea rolului comunităţii în actul de justiţie şi, complementar, în 
activităţile de resocializare şi reinserţie socială a minorilor delincvenţi.  

În acest sens, tot mai mulţi specialişti ai domeniului au conştientizat  
necesitatea unei schimbări în politicile penale de sancţionare şi tratament în 
domeniul criminalităţii juvenile din România, prin diversificarea modalităţilor de 
intervenţie şi prevenţie desfăşurate de instituţiile cu rol de socializare şi control 
social al tinerilor şi, mai ales, prin introducerea în legislaţia penală a unor principii 
şi practici ale justiţiei restaurative, menite să conducă la implicarea comunităţii în 
sistemul justiţiei penale şi la creşterea numărului de minori care beneficiază de 
sancţiuni neprivative de libertate. Experienţa mai multor ţări a demonstrat faptul că 
introducerea în legislaţia pentru minori a practicilor justiţiei restaurative poate 
deveni în viitor o alternativă viabilă faţă de justiţia retributivă. Aceasta va putea 
funcţiona în mod paralel, ambele modalităţi de justiţie oferind soluţii mult mai 
eficiente problemelor legate de criminalitatea juvenilă şi de sancţionarea delincvenţilor 
minori1. 
 

1. JUSTIŢIA RESTAURATIVĂ LA NIVEL INTERNAŢIONAL 
 

Sistemul justiţiei penale, la nivel internaţional, este marcat, în prezent, de 
numeroase încercări de a construi şi experimenta noi modele de prevenire a 
delincvenţei, prin reducerea treptată a rolului justiţiei clasice retributive şi creşterea 
rolului comunităţii în administrarea justiţiei şi în activităţile de resocializare şi 
reinserţie socială a delincvenţilor2. Aceste modele includ o gamă diversificată de 
măsuri alternative, aplicate în comunitate diverşilor delincvenţi, cum ar fi: 
realizarea unei prestaţii educative filantropice în folosul comunităţii, probaţiunea, 
repararea daunelor produse, ghidarea educativă, medierea autor-victimă etc. 

Dintre aceste măsuri alternative, care se doresc a fi „un posibil răspuns” faţă 
de sancţiunea închisorii, cea bazată pe medierea dintre delincvent, victimă şi 
comunitate reprezintă o orientare relativ nouă, cunoscută sub denumirea de justiţie 
restaurativă (sau reparatorie), fiind deja legiferată într-o serie de ţări din America 
de Nord (Statele Unite, Canada), Australia, Noua Zeelandă şi Europa (Anglia, 
Franţa, Elveţia, Germania, Belgia etc.). 

Spre deosebire de justiţia penală tradiţională, cu caracter retributiv, care pune 
accentul pe pedeapsă, prin aplicarea unei sancţiuni delincventului în raport cu fapta 
comisă, cea restaurativă se fundamentează pe un „model” ghidat de norme şi 
principii practice, menite să asigure un tratament mai adecvat al victimei, dar şi al 
delincventului în raport cu victima şi întreaga comunitate. Ea se focalizează asupra 
                                                 

1 S. M. Rădulescu, D. Banciu, C. Dâmboeanu, Justiţia restaurativă. Tendinţe şi perspective în 
lumea contemporană, Bucureşti, Edit. Lumina Lex, 2006. 

2 Graham W. Giles, Administrarea justiţiei în comunitate. Standarde şi reglementări internaţionale, 
Bucureşti, Editura Expert, 2001. 
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reparaţiei daunelor şi prejudiciilor aduse victimei de către agresor, pentru ca 
acesta să-şi conştientizeze fapta comisă şi să-şi asume direct răspunderea pentru 
consecinţele produse, ceea ce diferă de intervenţia penală retributivă, care 
conferă delincventului un rol pasiv, obligat să suporte o pedeapsă sau o măsură 
de tratament. În mod complementar, în acest tip de justiţie se schimbă şi rolul 
victimei, care devine actorul principal în procesul de negociere şi mediere, în timp 
ce, în cadrul justiţiei clasice, victima avea un rol secundar, uneori fiind chiar 
complet ignorată, iar alteori chiar „revictimizată”3. 

Reprezentând un nou curent în filozofia penală actuală, justiţia restaurativă 
este un „proces în care toate părţile care au legătură cu un anumit delict se 
organizează şi colaborează pentru identificarea unor căi prin care să fie înlăturate 
consecinţele negative ale delictului şi implicaţiile sale pentru viitor”4. Ca orientare 
penală practică, care tinde să se impună în tot mai multe ţări, principiile justiţiei 
restaurative se bazează pe negociere, mediere, reparaţie, responsabilitate, 
voluntariat, spirit comunitar, remediere şi prevenţie timpurie. 

Deşi există mai multe modele şi practici ale justiţiei restaurative, 
experimentate şi legiferate în mai multe ţări, se pot identifica o serie de elemente, 
caracteristici şi obiective comune, care o definesc ca atare, cum ar fi5: 

(a) definirea delictului ca fiind, în primul rând, un prejudiciu cauzat 
victimelor (individuale sau colective), ceea ce diferă sensibil de justiţia 
retributivă tradiţională, unde delictul este considerat o transgresare a 
ordinii sociale şi, implicit, un prejudiciu adus statului; 

(b) victima şi delincventul dobândesc roluri principale, implicându-se activ în 
rezolvarea conflictului, accentul fiind pus pe negocierea şi reparaţia 
„răului” produs printr-un delict, în timp ce în justiţia penală clasică 
delincventul, dar mai ales victima, au rol secundar şi, de cele mai multe 
ori, pasiv;  

(c) realizarea unui drept „fără pedepsele clasice” şi a unui sistem de justiţie 
depenalizat, accentul fiind pus pe responsabilitatea directă a 
delincventului pentru fapta comisă, prin asumarea acestei 
responsabilităţi şi participarea la propria-i recuperare, prin 
compensarea şi repararea daunelor produse victimei şi comunităţii; 

(d) realizarea unui parteneriat între reprezentanţii justiţiei, victimă, 
delincvent, membrii familiei acestora şi alţi membri ai comunităţii, 
pentru a face actul de justiţie mai transparent şi mai accesibil, dar şi 

                                                 
3 Lode Walgrave, Restorative Justice for Juveniles, Leuven University Press, 1998. 
4 Tony F. Marshall, Restorative Justice: an Overview, report by Home Office, Research 

Development and Statistics Directorate, 1997. 
5 Lode Walgrave, La justice réstaurative: à la recherche d’une théorie et d’un programme, în 

„Criminologie”, 1999, vol. 32, nr. 1, Fr. Dunkel, La justice réparatrice en Allemagne, în 
„Criminologie”, 1999, vol. 32, nr. 1, Kevin Haines, Principled Objections to Restorative Justice. 
Approach to Working with Juvenile Offenders, în Lode Walgrave (edit.), Restorative Justice for 
Juveniles, Minnesota, 1998. 
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interactiv, acordând prioritate aranjamentelor voluntare dintre toate 
părţile implicate, înaintea intervenţiei judiciare clasice. 

Experienţa diverselor ţări, în materie de aplicare a principiilor justiţiei 
restaurative, a demonstrat eficacitatea funcţionării acestui sistem, considerat 
diferit sau alternativ faţă de sistemul justiţiei clasice cu caracter retributiv, întrucât 
oferă o serie de oportunităţi pentru dialogul (direct sau indirect) între victimă şi 
delincvent şi pentru diverse servicii specifice, acordate delincventului, victimei şi 
familiilor acestora (consiliere psihologică, asistenţă socială şi juridică, orientare şcolară 
şi profesională, grupuri de dezvoltare şi suport psihologic etc.). 

2. JUSTIŢIA RESTAURATIVĂ ÎN ROMÂNIA 
 

Experimentarea unor practici de justiţie restaurativă în România datează încă 
din anul 2002, atunci când,  ca urmare a ordinului Ministrului Justiţiei  
Nr. 1075C/10.05.2002, au fost înfiinţate două Centre experimentale de justiţie 
restaurativă la Bucureşti şi Craiova. Ulterior, prin Ordinul Ministrului Justiţiei  
Nr. 2415/2003, activitatea acestor Centre a fost prelungită până la 31 decembrie 2003.  

Proiectul derulat în cadrul celor două Centre, denumit Justiţia Restaurativă – 
un posibil răspuns la infracţionalitatea juvenilă, s-a derulat în perioada septembrie 
2002–decembrie 2003, propunându-şi experimentarea unor elemente de justiţie 
restaurativă în România (cum ar fi, de exemplu, medierea), evaluarea impactului 
lor şi elaborarea unor soluţii pentru a face sistemul de justiţie pentru minori şi tineri 
mai eficace. Grupul „ţintă” al proiectului a fost constituit de minorii şi tinerii având 
vârsta cuprinsă între 14–21 de ani, din cele două municipii menţionate, care au 
comis infracţiuni, pentru care acţiunea penală se pune în mişcare numai la plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.  

În anul 2004, activităţile desfăşurate în cadrul celor două Centre de Justiţie 
Restaurativă au fost continuate şi dezvoltate în cadrul unui nou program, intitulat 
Îmbunătăţirea sistemului de justiţie juvenilă şi de protecţie a victimelor 
infracţiunilor. Programul a vizat o gamă mai diversă de activităţi, cum ar fi: 
acordarea de servicii beneficiarilor, acţiuni de promovare şi sensibilizare derulate 
în cadrul comunităţii, activităţi de instruire a personalului şi, nu în ultimul rând, 
formularea unor propuneri de politici sociale şi penale, care să contribuie la 
eficientizarea actualului sistem de justiţie pentru minori. 

În acest scop, au fost iniţiate mai multe servicii în sprijinul victimelor şi 
inculpaţilor, pentru a satisface în mod mai adecvat trebuinţele acestora de suport, 
îndrumare, asistenţă şi informare. Astfel, în noul program, gama serviciilor a fost 
extinsă, începând de la faza de contactare a părţilor, continuând cu cea de evaluare, 
premediere şi mediere şi terminând cu faza de postmediere. Alături de medierea 
între victimă şi făptuitor, au fost incluse diverse alte intervenţii, printre care: 
consiliere psihosocială şi juridică, servicii de asistenţă socială şi psihologică, 
îndrumarea către alte servicii etc. În mod complementar, a fost extinsă populaţia 
ţintă, fiind incluşi în program şi minorii care au comis delicte de furt şi furt calificat.  
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Pentru o mai bună funcţionare la nivel comunitar a proiectelor, au fost 
înfiinţate Comitete Locale de Coordonare, formate din reprezentanţi ai tribunalelor, 
parchetelor, poliţiei şi Serviciului de Reintegrare Socială şi Supraveghere, 
stabilindu-se, totodată, modalităţi concrete de colaborare cu cele două centre 
experimentale. Au fost stabilite, în acelaşi timp, colaborări concrete cu o serie de 
judecători şi preşedinţi de complete de judecată cu cauze penale la plângere 
prealabilă, cu procurori şi reprezentanţi ai organelor de poliţie, în vederea 
„dirijării” şi orientării unor cauze cu minori spre aceste Centre experimentale. 

Elemente ale justiţiei restaurative se regăsesc în două dintre actele normative 
adoptate în domeniul justiţiei penale, precum Legea nr. 678/2001 privind 
prevenirea traficului de fiinţe umane şi Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri 
pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor. Ambele iniţiative legislative 
conţin elemente ale unuia din principiile de bază ale justiţiei restaurative, şi anume, 
modul în care se încearcă repararea prejudiciului cauzat de infracţiune. Astfel, 
conform prevederilor Legii nr. 211/2004, au fost adoptate patru categorii de 
măsuri, care răspund nevoilor victimei6, printre care: (a) informarea acestora cu 
privire la drepturile lor, furnizate de către  judecător, procuror sau ofiţerul de 
poliţie şi care privesc: serviciile şi organizaţiile care asigură consiliere psihologică 
sau orice alte forme de asistenţă (inclusiv juridică); (b) consilierea psihologică, 
acordată de către Serviciile de protecţie a victimelor actelor de violenţă sau abuz, 
precum şi de către Serviciile de reintegrare socială a infractorilor; (c) asistenţa 
juridică gratuită a victimelor unor infracţiuni furnizată la cerere persoanelor 
asupra cărora a fost săvârşită o tentativă de omor, omor calificat şi omor deosebit 
de grav, o infracţiune de vătămare corporală gravă, viol, act sexual cu un minor şi 
perversiune sexuală; (d) compensarea financiară de către stat a victimelor unor 
infracţiuni, care se acordă, la cerere, victimelor directe ale infracţiunilor grave 
săvârşite cu violenţă sau ale infracţiunilor grave privitoare la viaţa sexuală şi 
victimelor indirecte ale infracţiunilor de omor şi ale infracţiunilor intenţionate, care 
au avut ca urmare moartea persoanei (soţ, copii şi persoane aflate în întreţinere).  

3. LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL JUSTIŢIEI RESTAURATIVE DIN ROMÂNIA.  
LEGEA MEDIERII 

 
3.1. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE MEDIERE 

 
Actul normativ, care ar trebui, teoretic, să contribuie la implementarea 

principiilor justiţiei restaurative în justiţia din ţara noastră, îl reprezintă Legea nr. 
192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, menită 
să soluţioneze, prin intermediul acestei activităţi, diferite conflicte în materie civilă, 
penală, familială şi comercială. Conform cu reglementările cuprinse în această 
lege, medierea constituie „o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe 
                                                 

6 Conform cu S. M. Rădulescu, D. Banciu, C. Dâmboeanu, op. cit. 



 Sorin M. Rădulescu, Cristina Dâmboeanu 6 114 

cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în 
condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate” (art. 1), o „activitate de 
interes public” (art. 4), prin intermediul căreia persoanele fizice şi cele juridice pot 
recurge „inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente”, dar 
şi „înainte de parcurgerea procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a 
conflictelor prevăzute de legi speciale” (art. 2). În schimb, nu pot face obiectul 
medierii drepturile strict personale cum sunt, de exemplu, cele privitoare la statutul 
persoanei, precum şi orice alte drepturi, de care părţile, potrivit legii, nu pot 
dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege (art. 2). 

Conform articolului 3, activitatea de mediere se înfăptuieşte în mod egal 
pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de culoare, de naţionalitate, de 
origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de 
avere sau de origine socială. 

Medierea impune „cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor 
metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere” (art. 50 alin. 1), în 
condiţiile în care acesta din urmă „nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la 
conflictul supus medierii” (art. 50 alin. 3). 

Organele judiciare şi arbitrale, ca şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale 
sunt, potrivit legii, obligate să informeze părţile asupra posibilităţii şi avantajelor 
folosirii procedurii medierii, recomandându-le să recurgă la mediere în vederea 
soluţionării conflictelor dintre ele. 
 

3.2. CONDIŢII DE PRACTICARE A ACTIVITĂŢII DE MEDIATOR 
 

Dintre alte reglementări ale legii, pot fi menţionate cele referitoare la 
condiţiile în care poate fi efectuată profesia de mediator (cap. 2, secţiunea 1). 
Astfel, conform art. 8, persoanele care doresc să devină mediatori trebuie să aibă 
capacitatea deplină de exerciţiu, să fie absolvent de studii superioare şi să fi 
absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, să nu fi fost condamnate pentru 
comiterea unei infracţiuni intenţionate şi să se bucure de o bună reputaţie în 
domeniu. În cazul în care îndeplineşte aceste condiţii, persoana respectivă este 
autorizată ca mediator de către Consiliul de mediere, organism autonom cu 
personalitate juridică, de interes public (art. 18).  

Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin organizarea cursurilor 
de specialitate de către organizaţii neguvernamentale şi organisme profesionale, 
care au fost autorizate conform legislaţiei (art. 10). Modul de organizare şi 
desfăşurare a acestor cursuri este verificat de Consiliul de mediere, singurul 
organism care dispune, de altfel, suspendarea calităţii de mediator pentru diverse 
motive (în cazul unei incompatibilităţi prevăzute de lege, ca sancţiune disciplinară) 
(art. 15) sau încetarea acesteia (la cerere, prin renunţare făcută în scris de către 
mediator, în urma decesului acestuia, în cazul condamnării definitive a sa pentru 
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comiterea unei infracţiuni cu intenţie sau în cazul săvârşirii unor abateri 
disciplinare – art. 16).  

Consiliul de mediere este format din 9 membri, validaţi de ministrul justiţiei, 
pe o durată de doi ani (art. 18). Acest consiliu are ca atribuţii principale: elaborarea 
standardelor de formare în domeniul medierii, avizarea programelor de formare 
profesională a mediatorilor, autorizarea mediatorilor, supravegherea respectării 
standardelor de formare în domeniul medierii, adoptarea Codului de etică şi 
deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, promovarea activităţii de mediere, 
autorizarea mediatorilor, elaborarea standardelor de formare în domeniul medierii 
(art. 21). 

O parte importantă a acestei legi conţine o serie de norme şi prevederi legale 
privind organizarea şi exercitarea activităţii mediatorilor, a drepturilor şi 
obligaţiilor ce le revin în calitate de mediatori. Astfel, mediatorii îşi pot desfăşura 
activitatea în cadrul unei societăţi civile profesionale, în cadrul unui birou, în care 
pot funcţiona unul sau mai mulţi mediatori asociaţi, şi personalul auxiliar, sau în 
cadrul unei organizaţii neguvernamentale (art. 23). 

În exercitarea profesiei de mediator, persoana autorizată beneficiază de 
anumite drepturi, cum ar fi: dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea 
activităţii sale (art. 26), dreptul la plata unui onorariu, stabilit prin negociere cu 
părţile, dar care trebuie să fie rezonabil, în funcţie de natura şi obiectul conflictului 
(art. 27), precum şi dreptul de a aplica un model propriu de organizare a procesului 
de mediere, cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor statuate în legea cu privire la 
procedura medierii (art. 28). 

Legea instituie obligaţia părţilor implicate în conflict de a plăti mediatorului 
un onorariu, chiar şi atunci când medierea eşuează sau când acestea abandonează 
această practică înainte de finalizarea sa. O asemenea prevedere legislativă 
considerăm că îngrădeşte accesul liber la justiţie, medierea devenind o practică pe 
care numai un anumit segment şi-l poate permite, dar şi o strategie de a evita 
procedurile tradiţionale7.  

În ceea ce priveşte obligaţiile care revin mediatorului, legea stipulează 
următoarele:  

a) informarea corectă a părţilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca 
acestea să poată înţelege şi percepe scopul, limitele şi efectele medierii, 
mai ales asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului dintre ele 
(art. 29 alin 1). Mediatorul are obligaţia să realizeze medierea prin 
respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor implicate  
(art. 29 alin 2); 

b) echitatea, conform căreia mediatorul trebuie să conducă procesul de 
mediere în mod nepărtinitor şi echidistant, având obligaţia de a depune 

                                                 
7 Doina Balahur, Restorative Justice and Victim Offender Mediation in Romania, în Ivo 

Aertsen and David Miers (Eds) (forthcoming) Restorative Justice: Evaluative Findings in Europe, 
Bremen, Polizei und Wissenschaft. 
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toate eforturile sau diligenţele pentru ca, în final, părţile implicate să 
ajungă la un acord sau la o înţelegere reciproc convenabilă, într-un termen 
rezonabil (art. 30); 

c) neutralitatea, în sensul că mediatorul are obligaţia să refuze preluarea unui 
caz sau a unui litigiu, dacă el deţine date sau informaţii cu privire la 
acestea care l-ar putea împiedica să fie neutru şi imparţial (art. 31). De 
asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista niciuna dintre părţi 
într-o procedură judiciară sau arbitrală, care are ca obiect conflictul supus 
medierii (art. 36); 

d) confidenţialitatea, conform căreia mediatorul este obligat să păstreze 
secretul informaţiilor de care ia cunoştinţă în cursul activităţii sale de 
mediere, precum şi cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost 
predate de către părţi pe parcursul medierii, chiar şi după încetarea 
funcţiei sale (art. 32). De asemenea, conform articolului 38, mediatorul nu 
poate fi audiat ca martor, în legătură cu faptele sau actele de care a luat 
cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere, exceptând cauzele penale, 
când poate fi audiat numai în cazul în care are dezlegarea prealabilă, 
expresă şi scrisă a părţilor. Tot în vederea asigurării confidenţialităţii, 
sediul profesional al mediatorului este inviolabil (art. 37); 

e) formarea profesională continuă, mediatorul având obligaţia de a-şi 
îmbunătăţi permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, 
urmând, în acest scop, cursuri de formare continuă, în condiţiile stabilite 
de Consiliul de mediere (art. 34). 

              

Dacă mediatorul îşi încalcă obligaţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi 
neutralitate, refuză să dea curs cererilor formulate de autorităţile juridice sau să 
restituie documentele şi înscrisurile încredinţate de părţile implicate în conflict sau 
săvârşeşte anumite fapte care aduc atingere probităţii sale profesionale, el răspunde 
disciplinar pentru cauzarea de prejudicii aduse părţilor implicate (art. 39). 
Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii şi constau în 
observaţie scrisă, amendă, suspendarea sau încetarea calităţii de mediator (art. 40).  
 

3.3. REALIZAREA ACTIVITĂŢII DE MEDIERE 
 

Legea prevede, de asemenea (în capitolul 5), modalitatea corectă de realizare 
a procedurilor de mediere. Procedura prealabilă încheierii contractului de mediere 
include prezentarea părţilor aflate în conflict în faţa mediatorului, pentru 
soluţionarea cazului (art. 44). Dacă una dintre părţile implicate refuză în mod 
explicit medierea sau nu se prezintă de două ori la rând la datele fixate, pentru 
acceptarea medierii, aceasta nu se mai realizează. Pentru ca şedinţa de mediere să 
se desfăşoare, este necesară încheierea unui contract de mediere între mediator, pe 
de o parte, şi părţile aflate în conflict şi care au acceptat voluntar medierea, pe de 
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altă parte. Acest contract cuprinde (art. 45): identitatea părţilor aflate în conflict 
sau, după caz, a reprezentanţilor lor; menţionarea obiectului conflictului; obligaţia 
mediatorului de a da explicaţii părţilor cu privire la principiile, regulile şi efectele 
medierii; declaraţia părţilor, în sensul că doresc declanşarea medierii şi că sunt 
decise să coopereze în acest scop; angajamentul părţilor aflate în conflict de a 
respecta regulile aplicabile medierii, obligaţia părţilor aflate în conflict de a achita 
onorariul cuvenit mediatorului şi cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul 
medierii în interesul ambelor părţi.  

Contractul de mediere se încheie obligatoriu în formă scrisă, sub sancţiunea 
nulităţii absolute, fiind semnat de către părţile aflate în conflict şi de mediator şi se 
întocmeşte în atâtea exemplare originale câţi semnatari sunt (art. 48).  

Medierea propriu-zisă are loc, de regulă, la sediul mediatorului, ea putându-
se însă derula şi în alte locuri convenite de mediator şi de părţile aflate în conflict 
(art. 52). Medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi pe utilizarea de către 
mediator a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere şi 
care să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile 
aflate în conflict (art. 51).  

În conformitate cu art. 53, mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu 
privire la conflictul supus medierii, acestea având dreptul să fie asistate de avocat 
sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord  (alin. 1), iar în cursul 
medierii, părţile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de 
dispoziţie, în condiţiile legii (alin. 2). Dezbaterile şi susţinerile făcute pe parcursul 
medierii de către părţile aflate în conflict, precum şi de către mediator, au caracter 
confidenţial faţă de alte terţe persoane şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul unor 
proceduri judiciare sau arbitrale. În situaţia în care, pe parcursul medierii, apare o 
împrejurare sau o circumstanţă de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea 
sau imparţialitatea mediatorului, acesta este obligat să informeze părţile aflate în 
conflict, care pot decide asupra menţinerii sau, dimpotrivă, denunţării contractului 
de mediere (art. 55). De asemenea, în cazul în care conflictul supus medierii 
prezintă unele aspecte dificile sau controversate de natură juridică sau de orice alt 
domeniu specializat, cu acordul ambelor părţi implicate, mediatorul poate solicita 
opinia unui specialist în domeniul respectiv. În această situaţie, mediatorul este 
obligat să nu dezvăluie identitatea părţilor, limitându-se doar la semnalarea 
problemelor controversate (art. 56). 

Medierea se închide fie prin încheierea unei înţelegeri între părţi, în urma 
soluţionării conflictului dintre ele, fie prin constatarea, de către mediator, a eşuării 
medierii şi nesoluţionării conflictului, fie prin denunţarea contractului de mediere 
de către una din părţi (art. 57). Indiferent de modalitatea în care s-a finalizat 
medierea, mediatorul are obligaţia de a alcătui un proces-verbal, semnat de către 
părţile implicate, în mod personal sau prin reprezentant, precum şi de către 
mediator, fiecare parte primind câte un exemplar original. 
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O prevedere importantă a legii vizează acordul încheiat între părţi, care va 
cuprinde toate clauzele consimţite de acestea şi care are valoarea unui înscris sub 
semnătură privată  (art. 58, alin. 1). În acelaşi timp, art. 60 şi 61 prevăd faptul că, în 
orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părţile aflate în conflict are 
dreptul de a denunţa contractul de mediere, încunoştinţând, în scris, cealaltă parte 
şi mediatorul, care, în termen de cel mult 48 de ore de la primirea denunţării, 
întocmeşte un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere. În situaţia în 
care una din părţile implicate în conflict nu se mai prezintă la şedinţele de mediere, 
fără însă să denunţe contractul de mediere, mediatorul are obligaţia să facă toate 
demersurile necesare pentru a stabili intenţia reală a părţii respective şi, după caz, 
poate să continue sau să închidă procedura medierii (art. 61). 

Legea privind organizarea procedurii medierii conţine unele dispoziţii 
speciale, care se referă la medierea unor conflicte de familie, unor conflicte dintre 
consumatori şi agenţi economici şi în cauzele penale. 

a) în cazul conflictelor de familie, pot fi soluţionate prin mediere 
neînţelegerile dintre soţi, privind continuitatea căsătoriei, exerciţiul 
drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia 
părinţilor la întreţinerea copiilor, precum şi orice alte neînţelegeri care 
apar între soţi, cu privire la drepturile de care ei pot dispune potrivit legii 
(art. 65). În cazul soluţionării conflictelor de familie, mediatorul trebuie 
să urmărească ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior 
al copilului, iar asumarea responsabilităţii părinteşti, separaţia sau divorţul 
să nu influenţeze negativ creşterea şi dezvoltarea acestuia (art. 66). De 
asemenea, înainte de încheierea contractului de mediere sau, după caz, 
pe parcursul procedurii, mediatorul va depune toate diligenţele pentru a 
verifica dacă între părţi există o relaţie abuzivă ori violentă, iar efectele 
unei astfel de situaţii sunt de natură să influenţeze medierea şi va decide, 
dacă, în asemenea circumstanţe, soluţionarea prin mediere este potrivită 
(art. 67); 

b) în cazul conflictelor dintre consumatori şi agenţii economici, medierea 
se aplică litigiilor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în 
care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu, ca urmare a 
achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării 
clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze 
abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii 
economici, ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională 
sau a Uniunii Europene, în domeniul protecţiei consumatorilor (art. 68); 

c) în cauzele penale, medierea este posibilă numai în situaţia comiterii unor 
infracţiuni, pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau 
împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală (art. 71). Nici victima şi 
nici făptuitorul nu pot fi constrânşi să accepte procedura medierii, iar în 
timpul derulării medierii, trebuie asigurat dreptul fiecărei părţi la 
asistenţă juridică şi chiar la serviciile unui interpret (art. 72). 
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Legea stipulează şi anumite prevederi în privinţa soluţionării conflictelor în 
materie penală, în funcţie de momentul începerii procesului penal şi anume: 

a) dacă procedura de mediere se desfăşoară înaintea începerii procesului 
penal şi se soluţionează prin împăcarea părţilor, victima nu mai poate 
sesiza, pentru aceeaşi faptă, organul de urmărire penală sau, după caz, 
instanţa de judecată (art. 73 alin. 1); 

b) în situaţia în care medierea se desfăşoară după începerea procesului 
penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se suspendă în temeiul 
prezentării de către părţi a contractului de mediere (art. 74 alin. 1). 
Această suspendare durează până când procedura de mediere se 
finalizează, dar nu mai mult de trei luni de la data semnării contractului 
de mediere (art. 74 alin. 2). Mediatorul are obligaţia să comunice 
organului judiciar o copie a procesului-verbal de închidere a procedurii 
de mediere (art. 74 alin. 3) Procesul penal se reia din oficiu, imediat 
după ce instanţa a primit copia procesului-verbal, prin care se constată că 
părţile implicate în conflictul penal nu s-au împăcat (art. 74 alin.4). 

Legea privind procedura medierii şi organizarea profesiei de mediator 
constituie, indubitabil, un real progres şi o „inovaţie” judiciară utilă sistemului 
justiţiei din România, deschizând o serie de oportunităţi în privinţa introducerii şi 
statuării unor principii şi practici ale justiţiei restaurative, inexistentă până acum la 
noi (S. Rădulescu, D. Banciu, C. Dâmboeanu, 2006).  
 

3.4. DEFICIENŢE ALE LEGII MEDIERII 
 

Cu toate acestea, mai ales în privinţa prevederilor stipulate de această lege, 
privind soluţionarea, prin mediere, a cauzelor penale, există unele incoerenţe, 
limite şi chiar neclarităţi, cum ar fi, de exemplu: 

a) actuala lege nu permite includerea, în cadrul procedurii de mediere, 
decât a cazurilor penale cu plângere prealabilă, în care sunt implicate 
fapte fără gravitate sau pericol social public, motiv pentru care reduce 
simţitor sfera de intervenţie a practicilor şi procedurilor de mediere; 

b) nu există prevederi sau dispoziţii privind implicarea organelor de 
urmărire penală, în speţă, a poliţiei, în procedurile de mediere, care, prin 
atribuţiile ce le revin, ar putea să informeze victimele despre existenţa 
mediatorului şi să le îndrume spre aceste servicii; 

c) nu există dispoziţii privind procedurile de premediere, experimentate de 
centrele de justiţie restaurativă, prin care mediatorii, pe baza unor 
formulare de evaluare psiho-sociologică, pot obţine informaţii utile 
despre victime şi agresori (din familie, şcoală, loc de muncă etc.); 

d) în lege nu se prevăd dispoziţii care să evalueze gradul de satisfacţie al 
părţilor implicate în conflict, faţă de rezultatele medierii sau faţă de 
deontologia mediatorului; 
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e) inexistenţa în lege a unor dispoziţii legale privind serviciile speciale de 
consiliere, asistenţă şi protecţie socială, de care urmează să beneficieze 
victimele şi agresorii; 

f) nespecificarea în lege a necesităţii implicării comunităţii locale în 
procesul de mediere; 

g) absenţa unei distincţii clare între cazurile de adulţi şi cazurile de minori 
care pot fi supuse medierii (legea tratează nediferenţiat aceste cazuri); 

h) excluderea din cadrul procedurii de mediere a unuia dintre cele mai 
importante aspecte ale justiţiei restaurative, şi anume a despăgubirii sau 
reparaţiei (legea nu face nicio referire la acest aspect, nici măcar la 
munca în folosul comunităţii); 

i) lipsa unor precizări privind profesia persoanelor care pot presta 
activitatea de mediator (deşi evidenţiază faptul că mediatorii îşi pot 
desfăşura activitatea în cadrul unei societăţi civile profesionale sau în 
cadrul unei organizaţii neguvernamentale, legea nu vizează categorii 
profesionale distincte, ci se referă doar la avocaţi, notari publici şi 
consilieri juridici, adică la persoane care au prea puţine legături cu 
comunitatea, ca atare, fiind implicate, cu prioritate, în procedurile 
justiţiei formale). 

 
În acest mod, principiile şi caracteristicile definitorii ale justiţiei restaurative 

(denumită, nu în mod întâmplător, justiţie „comunitară” sau „reparatorie) se 
regăsesc prea puţin în Legea nr. 192 din 16 mai 2006, care, de altfel, nici nu face 
vreo menţiune cu privire la justiţia restaurativă ca atare.  

Dar cadrul normativ actual nu ignoră numai experienţa românească, 
acumulată cu ocazia derulării celor două proiecte experimentale pe care  
le-am amintit, ci pare să ignore, în mare parte, chiar experienţa unor ţări cu tradiţie 
în domeniu. Numai aşa se explică absenţa din cadrul legii a referirilor la 
despăgubire sau reparaţie, care apare ca un element fundamental al medierii, 
indiferent de formele sub care se efectuează aceasta în diferite ţări.   

Legea ignoră, pe de altă parte, unul dintre principiile de bază ale justiţiei 
restaurative, care solicită părţii inculpate să-şi asume responsabilitatea pentru fapta 
comisă şi să-şi ceară scuze victimei, fie direct, printr-o întâlnire faţă în faţă cu 
aceasta, fie indirect, prin scrisori şi mesaje. De altfel, dialogul şi comunicarea 
directă dintre părţile implicate în conflict sunt minimalizate, în condiţiile în care, în 
articolul 53 alin. 2 al legii, se menţionează că: „exceptând situaţiile în care 
mediatorul apreciază că prezenţa părţilor este absolut necesară, acestea pot fi 
reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispoziţie, în condiţiile legii”.   

De asemenea, mai trebuie menţionat faptul că actuala lege nu ţine cont de 
propunerile formulate în cadrul celor două rapoarte de evaluare a programelor 
experimentale de justiţie restaurativă, derulate în ţara noastră, şi anume de 
necesitatea includerii, în cadrul procedurii de mediere în cauzele penale, şi a altor 
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cazuri decât cele care implică plângeri prealabile. Legea nu specifică modalităţile 
concrete de referire a cazurilor sau obligaţiile şi competenţele diverselor autorităţi 
în domeniu şi nu cuprinde dispoziţii privind serviciile speciale de consiliere 
psihologică şi asistenţă socială, de care ar trebui să beneficieze victimele şi agresorii.  

În pofida acestor deficienţe majore ale legii, apreciem că aceasta poate 
constitui, totuşi, o premisă importantă pentru introducerea şi consacrarea practicii 
justiţiei restaurative la noi în ţară, cu condiţa ca legiuitorul să ţină seama de 
principiile fundamentale ale acestei forme alternative de justiţie şi, cu prioritate, de 
caracterul ei eminamente comunitar. 

Introducerea, din mers, a unor soluţii de lege ferenda care să aibă în vedere 
aceste scăpări sau lacune ale legii privind medierea, mai ales în materie penală, va 
putea conduce la optimizarea treptată a actului de justiţie penală şi la statuarea cât 
mai adecvată realităţilor din România a practicilor justiţiei restaurative, bazate pe 
negociere, mediere şi rezolvare amiabilă a conflictelor penale. 

 
4. ANALIZA SECUNDARĂ A CONSTATĂRILOR EVALUĂRII PROGRAMELOR  

DE MEDIERE APLICATE ÎN CENTRELE DIN BUCUREŞTI ŞI CRAIOVA  
ÎN PERIOADA 2003–20048 

 
Evaluarea programelor de justiţie restaurativă derulate în ţara noastră în 

perioada 2003–2004 a fost realizată de către un colectiv de experţi din cadrul 
Institutului de Sociologie al Academiei Române. Obiectivul principal al acestor 
studii l-a constituit analiza de ansamblu a modului de funcţionare a centrelor pilot 
şi a problemelor cu care se confruntă, în vederea sugerării unor soluţii şi mijloace 
de optimizare a activităţii lor în viitor. 

Evaluările au demonstrat că programele corespund, în mare măsură, 
intereselor beneficiarilor şi răspund nevoii acute de a se soluţiona, într-un regim 
depenalizat, o serie de delicte fără gravitate socială, comise de minori şi tineri între 
14–21 ani. Concluziile evaluării au fost favorabile, în sensul viabilităţii acestor 
programe, susţinerii, continuării şi extinderii lor, pentru a aduce dovezi temeinice, 
care să devină suport legislativ pentru introducerea practicilor justiţiei restaurative 
în legislaţia penală română. 

În acelaşi timp, evaluările făcute au evidenţiat şi o serie de obstacole sau 
dificultăţi, cu care se confruntă personalul din cele două Centre de justiţie 
restaurativă, precum şi unele deficienţe intervenite în funcţionarea optimă a acestor 
centre şi în punerea în aplicare a practicilor de justiţie restaurativă. 

                                                 
8 Informaţiile prezentate în acest subcapitol provin, între altele, din studiul efectuat de  

M. S. Rădulescu, D. Banciu, Studiu evaluativ asupra programului experimental de justiţie 
restaurativă din România, publicat în vol. Evaluarea sistemului de justiţie restaurativă din România, 
Bucureşti, Editura Oscar Print, 2004 şi cel elaborat de M. S. Rădulescu, D. Banciu, C. Dâmboeanu,  
E. Balica, Evaluarea proiectului de justiţie restaurativă derulat în Bucureşti şi Craiova, octombrie 
2004, studiu disponibil pe site-ul www.crj.ro 
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4.1. CONSTATĂRI REZULTATE DIN EVALUAREA EFECTUATĂ ÎN ANUL 2003 
 
Analiza informaţiilor cuprinse în prima evaluare, întreprinsă în anul 2003, a 

evidenţiat faptul că, printre cele mai importante dificultăţi cu care s-a confruntat 
personalul celor două Centre în oferirea de servicii beneficiarilor, s-au numărat 
următoarele: 

1) incapacitatea cadrului legislativ existent de o oferi posibilitatea includerii, 
în cadrul medierii, a altor cazuri decât cele pentru care legea permite „retragerea 
plângerii prealabile” şi „împăcarea părţilor”. Din acest motiv, au fost excluse o 
serie de alte cazuri, care ar fi putut fi supuse medierii, de pildă, acelea care vizează 
infracţiuni de furt, violenţă şcolară sau agresiuni (intra)familiale. În consecinţă, 
numărul dosarelor instrumentate a fost extrem de redus în ambele centre; 

2) absenţa unei colaborarări eficiente cu instituţiile oficiale implicate în 
proiect, în ceea ce priveşte referirea cazurilor. Astfel, colaborarea cu poliţia a fost 
deficitară, de la începutul declanşării proiectului şi până la finalizarea studiului 
evaluativ, reprezentanţii acestei instituţii netrimiţând, de pildă, nici măcar un singur 
caz Centrului din Bucureşti.  

Inerţia manifestată de organele de poliţie în referirea cazurilor a fost motivată 
de faptul că implicarea în programul experimental de justiţie restaurativă nu 
reprezenta un indicator de performanţă pentru poliţişti.  

La fel de defectuoasă a fost şi colaborarea cu Parchetul, unii procurori 
înţelegând demersurile personalului celor două centre ca un gen de „încălcare” a 
prerogativelor instituţionale ale Parchetului, care, alături de instanţa de judecată, ar 
fi singurul capabil să decidă în materie de împăcare a părţilor. De asemenea, unii 
procurori au invocat ca scuză, pentru lipsa lor de cooperare cu Centrele 
Experimentale, reglementările legale, în virtutea cărora, în cursul cercetărilor 
penale, nu se pot trimite informaţii despre părţi unei instituţii neoficiale, aşa cum 
era, în acea perioadă, C.J.R. 

În Capitală, lipsa accesului direct la arhivele judecătoriilor (cu excepţia celei 
a Judecătoriei sectorului 6) a împiedicat includerea în program a mai multor cazuri. 
Pe de altă parte, judecătorii nu au informat părţile de existenţa programului de 
justiţie restaurativă, motiv pentru care acestea nu au ştiut ce să creadă despre 
calitatea „oficială” a Centrelor, refuzând să se prezinte la mediere.  

La Craiova, reprezentanţii judecătoriei au fost ceva mai cooperanţi, 
personalul centrului având acces la arhivă, precum şi un contact direct cu 
judecătorii care instrumentau cazurile de plângere prealabilă;  

3) coordonarea „formală” a activităţii celor două Centre de către Comitetele 
Locale. Lipsa de implicare a acestor comitete în aplicarea programului de justiţie 
restaurativă a caracterizat în special situaţia din Bucureşti, la Craiova reprezentanţii 
instituţiilor angajându-se ceva mai activ în căutarea unor soluţii de optimizare a 
proiectului. 

Membrii Comitetelor nu au ştiut cum anume să procedeze pentru a asigura 
derularea adecvată a programului, între altele şi datorită faptului că în Ordinele 
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Ministrului Justiţiei nu au fost stipulate obligaţiile şi competenţele fiecăreia dintre 
instituţiile implicate, dar şi datorită faptului că nu a existat o metodologie de 
cooperare interinstituţională, care să stabilească sarcini sau obiective precise şi 
„punctuale”.  

Comitetele nu s-au reunit decât de câteva ori, nu au avut o componenţă bine 
stabilită (unii membri au plecat, au venit alţii noi, nefamiliarizaţi cu programul) şi 
nu au cuprins cadre cu funcţii reprezentative, care ar fi putut influenţa implicarea 
mai susţinută în programul de justiţie restaurativă a autorităţilor pe care le reprezentau;  

4) caracterul adeseori birocratic al finalizării activităţii de  mediere, care 
consta în obligativitatea părţilor de a se prezenta (din nou) în instanţă sau la poliţie, 
unde să declare că s-au împăcat, cu toate că mediatorii elaborau un document din 
care rezultă, în mod clar, că părţile s-au împăcat. Obligaţia, impusă atât victimei, 
cât şi inculpatului, de a aduce direct şi personal la cunoştinţa poliţistului sau 
judecătorului care instrumenta cazul faptul că s-au împăcat, „anula”, practic, 
validitatea documentului întocmit, determinând părţile să aprecieze ca inutile 
activităţile de mediere întreprinse în cadrul celor două Centre;  

5) lipsa de implicare directă a mediatorilor, non-intervenţia lor, în 
finalizarea unui acord care să permită despăgubiri acordate victimei de către 
inculpat (delincvent). Date fiind exigenţele impuse de legislaţia românească, 
mediatorului nu i-a fost permis să participe la finalizarea acordului dintre victimă şi 
inculpat. Aceasta a constituit o cauză, pentru care multe din şedinţele de mediere s-
au încheiat fără succes. În absenţa mediatorului, părţile au ajuns să se certe şi să 
amplifice conflictul, mai ales atunci când victima a revendicat pretenţii materiale 
exagerate şi a împiedicat, în acelaşi timp, să se ajungă la un compromis, în ceea ce 
priveşte alte soluţii de despăgubire în afara banilor (de exemplu, prestarea unei 
munci în folosul victimei); 

6) caracterul neoficial al Centrelor de justiţie restaurativă. Atât victimele, 
dar, mai ales, inculpaţii nu au recunoscut întotdeauna autoritatea C.J.R., ca 
instituţie oficială cu un statut clar delimitat, similar cu sistemul justiţiei formale, 
motiv pentru care, adeseori, au refuzat să utilizeze serviciile oferite de acest Centru. 

Printre alte obstacole, s-au numărat cele datorate atitudinii unor beneficiari, 
care fie au refuzat medierea sau serviciile oferite de Centre, fie nu au cooperat 
suficient cu personalul centrelor. Astfel, uneori, evaluatorii nu au fost primiţi sau 
lăsaţi de beneficiari să intre în domiciliul lor, iar în alte cazuri au refuzat să 
furnizeze anumite date şi informaţii despre nivelul material sau financiar al 
familiei, contextul familial, starea de sănătate etc. 

Funcţionarea programului experimental în cele două Centre a fost afectată, de 
asemenea, de câteva deficienţe, unele determinate de obstacolele şi dificultăţile 
menţionate anterior, altele legate direct de munca în cadrul echipelor. Dintre aceste 
deficienţe, cele mai importante au fost următoarele: 

a) lipsa unei selecţii reprezentative a cazurilor din teritoriu. În absenţa 
unor criterii stabilite în prealabil (categorii de delicte, victime, făptuitori 
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etc.), selecţia dosarelor s-a realizat exclusiv din punct de vedere juridic 
(nu şi în baza unor criterii sociologice), doar pe baza dispoziţiilor 
cuprinse în ordinele Ministerului Justiţiei; 

b) caracterul prea sumar al evaluărilor psiho-sociale. Lipsa unor 
informaţii mai nuanţate despre părţi şi situaţia lor de conflict, precum şi 
accentul pus îndeosebi asupra caracterizării sociale, în detrimentul celei 
psihologice, a împiedicat realizarea unui profil complet al trăsăturilor 
victimei şi inculpatului. De asemenea, activitatea evaluatorilor a avut 
loc, cu precădere, în familiile părţilor, fără a fi extinsă şi la nivelul altor 
surse de informaţie (şcoală, loc de muncă, poliţist comunitar etc.); 

c) lipsa, în cuprinsul fişelor de premediere, a unor informaţii cu privire la 
atitudinile victimei şi inculpatului faţă de eventualitatea unei medieri şi 
posibile reparaţii (despăgubiri); 

d) numărul redus al sesiunilor de mediere organizate de personalul celor 
două centre. Din totalul celor 43 de dosare instrumentate în perioada 
septembrie 2002–iunie 2003, au fost mediate numai circa o treime (7 la 
Bucureşti, din care unul de mediere indirectă, şi 8 la Craiova). Procentul 
relativ scăzut de medieri (circa 35% din totalul cazurilor instrumentate) 
s-a datorat, cu precădere, atitudinii de refuz din partea victimelor 
(sfătuite de rude, prieteni sau avocaţi să soluţioneze litigiul cu partea 
adversă doar în instanţă), nerecunoaşterii de către inculpat a comiterii 
faptei, împăcării părţilor separat de intervenţia personalului centrelor şi 
imposibilităţii identificării adresei uneia sau alteia dintre părţi; 

e) caracterul „moralizator” şi didacticist al intervenţiilor mediatorilor din 
cadrul conferinţelor. Acest fapt a provocat reacţii de respingere din 
partea inculpaţilor, care nu au regretat sincer fapta comisă şi au contrazis 
victima, făcând-o coresponsabilă de săvârşirea faptei penale;  

f) lipsa monitorizării de către mediator a gesticii, mimicii, limbajului, 
atitudinilor şi, mai ales, reacţiilor participanţilor la conferinţe, astfel 
încât să poată fi surprinsă întreaga gamă de caracteristici comportamentale 
ale părţilor implicate în conflict. Rolul comoderatorului a fost, de 
asemenea, mai degrabă unul „pasiv”, acesta limitându-se doar să observe 
părţile implicate, fără să intervină verbal în timpul şedinţelor de mediere; 

g) absenţa reprezentanţilor comunităţii din cadrul conferinţelor, unde, 
exceptând victima şi inculpatul, au participat numai susţinătorii părţilor 
(rude sau prieteni); 

h) durata prea mare a unor şedinţe de mediere (2–4 ore), fapt de natură a 
plictisi părţile şi persoanele de suport, care încep să răspundă tot mai 
formal la întrebările mediatorului; 

i) intervenţia mediatorilor, în cazul completării chestionarelor de 
satisfacţie de către participanţii la conferinţă. Aceştia le-au sugerat 
părţilor ce şi cum să răspundă la întrebări, mai ales când au avut de-a 
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face cu persoane puţin instruite sau cu deficienţe psihice. Chestionarele, 
preluate din Marea Britanie, fără o adaptare la specificul programului din 
România, nu conţineau date despre variabilele socio-demografice ale 
subiecţilor (sex, vârstă, ocupaţie etc.), iar unele întrebări au fost traduse 
ambiguu, derutându-i pe cei care le-au completat; 

j) numărul mare de refuzuri, în ceea ce priveşte oferta de servicii, 
exceptând medierile. Cele două Centre au acordat foarte puţine servicii 
complementare beneficiarilor – doar 6 de consiliere psihologică şi 3 de 
îndrumare către alte instituţii. Pînă în momentul încheierii evaluării, 
personalul centrelor nu a acordat niciun servicu de asistenţă pentru 
integrare/reintegrare şcolară şi profesională. Refuzul manifestat de 
eventualii beneficiari şi lipsa de colaborare a echipelor C.E.J.R. cu alte 
organisme (de pildă, cele care au ca scop protecţia copilului) au 
constituit cauzele principale ale acestei slabe activităţi într-un domeniu 
care ar fi trebuit să fie prioritar pentru ambele Centre. 

 
În pofida acestor dificultăţi, analiza secundară a datelor şi informaţiilor 

rezultate din chestionarele aplicate participanţilor la încheierea conferinţelor de 
mediere a indicat un grad ridicat de satisfacţie a participanţilor la program, faţă 
de modul în care a fost instrumentat şi soluţionat litigiul, precum şi în raport de 
modul în care s-a desfăşurat procesul de mediere. Beneficiarii au apreciat, de 
asemenea, în mod pozitiv, eficacitatea şi utilitatea medierii, ca metodă de încetare a 
conflictelor existente.  

Astfel, în ceea ce priveşte gradul de implicare a participanţilor la discuţiile 
din timpul medierii, datele analizei au indicat faptul că majoritatea acestora au 
declarat că s-au simţit ascultaţi pe toată durata conferinţei, că au luat parte activ la 
aceste discuţii şi că au putut comunica ceea ce au avut de spus. Ponderea 
victimelor, care au afirmat că au participat, în mod susţinut, la discuţii, a fost mai 
mare decât cea a făptuitorilor, părinţilor ori prietenilor prezenţi la conferinţă. 

De asemenea, tot într-o măsură mai mare decât inculpaţii, victimele au 
apreciat că au fost implicate în luarea unei decizii şi în realizarea unui acord cu 
privire la ceea ce urma să se întâmple în continuare. Părinţii au simţit şi ei, în 
totalitate, acest lucru, spre deosebire de grupul altor rude sau prieteni, care n-au 
resimţit decât într-o proporţie de 50% acest lucru.  

Din punctul de vedere al corectitudinii modului de desfăşurare a conferinţei, 
aproape toţi beneficiarii s-au declarat mulţumiţi de modul în care au fost trataţi, 
considerând că li s-a oferit tuturor, în mod egal, oportunitatea de a-şi exprima 
opiniile, de a pune întrebări şi de a primi răspunsuri. Numai câţiva dintre 
participanţi, proveniţi mai ales din rândul inculpaţilor, au simţit că opiniile lor au 
fost considerate ca fiind puţin importante şi/sau că nevoile lor nu au fost tratate în 
mod adecvat în timpul sesiunii de mediere. 
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Peste 90% dintre participanţi au apreciat ca fiind corecte deciziile luate la 
finalul conferinţei. În special victimele şi părinţii s-au declarat mulţumiţi de aceste 
decizii. Dintre inculpaţi, o treime şi-a exprimat nemulţumirea faţă de deciziile 
luate, apreciind că au fost părtinitoare. De altfel, aproximativ 90% dintre aceştia au 
considerat că deciziile au favorizat victima. În schimb, peste 70% dintre victime au 
fost de părere că deciziile luate au răspuns, deopotrivă, nevoilor lor şi ale 
inculpaţilor. La rândul lor, părinţii au simţit într-o măsură mai mare  că  deciziile  
luate  au  fost, mai  degrabă,  în concordanţă cu nevoile victimei, în timp ce  grupul 
de prieteni sau de rude au considerat că ele au fost, cu precădere, în interesul 
inculpaţilor. 

Aproximativ 75% dintre participanţi au apreciat că desfăşurarea conferinţei a 
contribuit la rezolvarea problemelor cu care se confruntă, ponderea victimelor şi a 
părinţilor de acord cu această apreciere fiind mai mare decât cea a inculpaţilor şi a 
grupului altor suporteri.  

De asemenea, peste 85% din rândul inculpaţilor şi al victimelor au fost de 
acord cu aprecierea conform căreia, dacă s-ar afla într-o situaţie similară, ar opta 
tot pentru conferinţă, ca modalitate de rezolvare a unor potenţiale conflicte, 
apreciere la care se raliază cea mai mare parte a prietenilor sau rudelor şi, într-o 
măsură relativ mai mică, părinţii.  

Rezultatele unui studiu calitativ, efectuat pe baza unor interviuri realizate cu 
câţiva dintre foştii beneficiari ai acestor servicii, au confirmat nivelurile foarte 
ridicate de satisfacţie ale beneficiarilor faţă de procesul de mediere, dar au adus şi o 
serie de informaţii suplimentare referitoare la motivele de satisfacţie/insatisfacţie.  

Astfel, în general, victimele s-au declarat satisfăcute de obţinerea unei 
reparaţii financiare, văzută ca o compensaţie pentru cheltuielile legate de îngrijirea 
medicală şi recuperarea unor bunuri, dar şi de celeritatea rezolvării conflictului cu 
agresorul şi, implicit, de evitarea procedurilor îndelungate ale justiţiei formale, 
precum şi de posibilitatea, oferită în cadrul conferinţei, de de a-şi putea exprima 
punctul de vedere, de a-şi povesti istoria trăită şi de a putea împărtăşi celorlalţi 
suferinţele prin care au trecut. 

În ceea ce priveşte motivele de insatisfacţie ale victimelor, acestea au fost 
legate, cel mai adesea, de cuantumul scăzut al reparaţiilor financiare şi de 
întârzierea primirii lor din partea făptuitorilor, dar şi de caracterul uneori prea 
blând al sancţiunii primite de agresor. 

În cazul inculpaţilor, principalul motiv de satisfacţie l-a constituit posibilitatea 
oferită de program de a evita condamnarea penală. În schimb, cel mai frecvent 
motiv de insatisfacţie invocat de inculpaţi l-a reprezentat cuantumul exagerat al 
reparaţiilor pretinse de victime, mai ales că, în  unele situaţii, victimele au fost, în 
opinia făptuitorilor, cele care au „precipitat” declanşarea conflictului. 

Indiferent însă de modul cum au perceput rezolvarea şi stingerea litigiului 
prin mediere, atât victimele, cât şi inculpaţii au apreciat, în aceeaşi măsură, 
corectitudinea acordului încheiat. 
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4.2. CONSTATĂRI ALE EVALUĂRII EFECTUATE ÎN ANUL 2004 
 
Constatările celui de-al doilea studiu evaluativ a evidenţiat faptul că, în 

pofida creşterii, faţă de anul precedent, a numărului total al dosarelor 
instrumentate, numărul medierilor realizate a rămas la un nivel foarte scăzut – 8 la 
Bucureşti (7,3% din totalul serviciilor) şi 10 la Craiova (circa 9% din totalul de 
servicii prestate).  

Deşi au existat mai multe justificări pentru această situaţie, determinate, cu 
precădere, de refuzul părţii vătămate de a participa la mediere, de nerecunoaşterea 
de către inculpat a faptei comise sau de faptul că partea vătămată nu s-a constituit 
parte civilă, numărul minim al medierilor realizate a afectat principiile de bază ale 
justiţiei restaurative, care solicită, în primul rând, concilierea părţilor şi, în mod 
complementar, repararea prejudiciului. 

Cu toate că unul din obiectivele noului proiect l-a reprezentat extinderea 
gamei de servicii oferite beneficiarilor, unele dintre acestea au ocupat, de 
asemenea, o pondere extrem de scăzută în ansamblul activităţilor prestate. De 
pildă, în total, în ambele centre, au fost acordate numai 4 servicii de asistenţă 
socială, 3 de orientare şcolară şi 5 de îndrumare către alte instituţii. Cea mai mare 
parte din totalul serviciilor acordate (72%) au fost furnizate inculpaţilor şi nu victimei. 

O deficienţă majoră a activităţii personalului celor două centre a constituit-o 
lipsa standardizării procedurilor de lucru. Unele dosare s-au dovedit a fi 
incomplete, întrucât nu conţineau fişele de evaluare psiho-socială, deşi se menţiona 
acest lucru, altele (mai ales cele de la Craiova) nu au inclus fişele de autoevaluare, 
completate de personal, în legătură cu tipurile de servicii oferite fiecărei părţi, 
chestionarele de satisfacţie completate de beneficiari, ori acordul acestora de a 
participa la serviciile C.J.R. Pe de altă parte, nu au fost precizate în dosare 
modalităţile concrete de prestare a unor servicii, aşa cum sunt premedierea, 
asistenţa socială, orientarea şcolară şi îndrumarea către alte instituţii. Faptul că nu 
au existat fişe sau formulare separate, care să consemneze, în mod concret, cum 
anume s-au desfăşurat aceste activităţi, a ridicat o serie de întrebări în legătură cu 
modul în care au fost efectuate respectivele servicii. 

Din punct de vedere al modului de funcţionare a programului, evaluarea 
realizată a arătat că, deşi s-a înregistrat o îmbunătăţire faţă de anul 2003, cele două 
centre au continuat să se confrunte cu o serie de probleme, determinate de 
caracterul restrictiv al legislaţiei şi de colaborarea defectuoasă cu instituţiile 
oficiale implicate în proiect. 

Astfel, la fel ca şi în cazul primului proiect, cadrul normativ nu a permis 
includerea, în aceste programe, decât a anumitor cazuri, strict limitate din punct de 
vedere legal.  

De asemenea, colaborarea cu poliţia a rămas deficitară, această instituţie 
recomandând celor două Centre numeroase cazuri neeligibile. O asemenea situaţie 
s-a datorat, în opinia poliţiştilor, restricţiilor impuse, în cadrul proiectului, cu 
privire la condiţiile de eligibilitate, aşa cum sunt vârsta minorilor (numai categoria 
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cuprinsă în intervalul de vârstă 14–21 de ani) şi, mai ales, domiciliul lor (exclusiv 
teritoriul capitalei). Un alt motiv, invocat de poliţişti pentru implicarea lor mai 
scăzută în aplicarea proiectului, a fost lipsa de „calificare” a acestei categorii 
profesionale în domeniul muncii cu minorii delincvenţi.  

La Craiova, colaborarea cu organele de poliţie a marcat chiar un regres, în 
ceea ce priveşte selecţia şi referirea cazurilor propuse pentru mediere. Această 
colaborare deficitară s-a datorat, în parte, fluctuaţiei poliţiştilor desemnaţi ca 
persoane de contact cu C.J.R. Craiova, mentalităţii unor poliţişti, care acţionau 
numai dacă primeau un ordin de la un şef ierarhic superior sau necunoaşterii 
tehnicilor de justiţie restaurativă. 

Pe de altă parte, faptul că poliţiştii, cărora li s-au stabilit sarcini anume pentru 
recomandarea cazurilor către C.J.R., au avut numeroase alte responsabilităţi 
profesionale a fost o cauză la fel de importantă a implicării scăzute a poliţiei în 
aplicarea proiectului. 

În ceea ce priveşte colaborarea Serviciului de Reintegrare Socială şi 
Supraveghere (S.R.S.S.) cu ambele Centre, aceasta a fost la fel de deficitară. Deşi 
în protocolul semnat cu acest serviciu se prevedea faptul că acesta trebuie să 
recomande C.J.R. cazuri de minori delincvenţi, pentru a fi cuprinşi în programul de 
justiţie restaurativă, în realitate, S.R.S.S. a recomandat extrem de puţine cazuri, 
practic numai două – la Bucureşti, iar la Craiova niciunul. 

Din punct de vedere al colaborării cu Parchetul, deşi relaţiile cu această 
instituţie s-au îmbunătăţit faţă de anul precedent, o asemenea instituţie a avut doar 
un rol limitat în proiect, de natură formală, în măsura în care, pentru a avea acces la 
dosarele care cuprind cazuri de furt sau furt calificat, personalul C.J.R. trebuia să 
aibă, în mod obligatoriu, acordul Parchetului.  

În ceea ce priveşte relaţia cu instanţele de judecată, spre deosebire de anul 
precedent, accesul personalului Centrelor la arhivele judecătoriilor a devenit mult 
mai simplu, facilitând selectarea directă a cazurilor. La Craiova, personalul 
Centrului a obţinut accesul direct la arhiva Judecătoriei, având posibilitatea să-şi 
selecteze singur cazurile care fac obiectul medierii, iar numărul judecătorilor cu 
care s-a colaborat a fost mult mai mare. De altfel, majoritatea covârşitoare a 
dosarelor (aproximativ 84% din numărul total) au fost referite centrului de către 
judecătoria Craiova (26 de dosare). La Bucureşti, circa 46% de dosare (22) au fost 
preluate din arhivele judecătoriilor, în special, de la judecătoriile sectoarelor 3 şi 6. 

În ceea ce priveşte satisfacţia beneficiarilor, aceasta s-a menţinut la un nivel 
foarte ridicat, atingând chiar şi praguri de 100%. Astfel, cu unele mici variaţii, 
aproape toţi beneficiarii au apreciat, în mod pozitiv, utilitatea serviciilor şi 
adecvarea acestora la nevoile lor, corectitudinea modului în care au fost oferite 
serviciile C.J.R., corectitudinea deciziilor luate în cadrul şedinţelor de mediere, 
posibilitatea oferită de a se implica în rezolvarea problemelor şi, nu în ultimul rând, 
modul în care a fost soluţionat litigiul. 
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Trebuie însă menţionat că instrumentul de măsurare a gradului de satisfacţie a 
fost mult simplificat, din dorinţa de a reduce nivelul de dificultate a conţinutului 
întrebărilor din vechiul chestionar utilizat în cadrul primului proiect experimental. 
De asemenea, deşi „chestionarele de satisfacţie” au fost oferite spre completare nu 
doar celor care au luat parte la conferinţele de mediere, ci beneficiarilor întregii 
game de servicii acordate de personalul celor două centre, în aceste chestionare nu 
au fost incluşi itemi specifici, care să măsoare satisfacţia faţă de serviciile de 
consiliere, asistenţă socială şi îndrumare către alte instituţii.   

Programele de justiţie restaurativă, derulate în cele două centre, au 
reprezentat, fără îndoială, un experiment util. Dificultăţile şi obstacolele legislative, 
instituţionale şi financiare, cu care s-au confruntat ambele programe experimentale, 
au prevalat însă în faţa potenţialelor avantaje oferite de acestea, determinând 
încetarea activităţii lor după numai doi ani de funcţionare. Fără a considera această 
situaţie ca pe un eşec al implementării principiilor justiţiei restaurative în România, 
ci doar ca pe o etapă inevitabilă în procesul de adoptare a unor noi modele şi 
practici în materie penală, considerăm că elementele unei astfel de abordări juridice 
ar putea fi, în continuare, aplicate în diverse forme, în cadrul justiţiei pentru minori. 

Dintre beneficiile pe care o astfel de abordare le poate avea în viitor, se pot 
menţiona9: degrevarea autorităţilor de o parte importantă din activitatea care 
trebuie depusă pentru soluţionarea unor cauze penale, în general minore, 
degrevarea statului de o parte din cheltuielile necesare pentru realizarea actului de 
justiţie, oferirea unei oportunităţi pentru membrii comunităţii de a-şi soluţiona 
conflictele într-un climat şi mod diferit faţă de cel cu care au fost obişnuiţi până în 
prezent. 

 
5. CONSTATĂRILE CERCETĂRILOR DE TEREN DIN ANUL 2007, CU PRIVIRE  
LA EVALUAREA ROLULUI PE CARE ÎL POT AVEA DIFERITELE INSTITUŢII 

ABILITATE ÎN APLICAREA PRINCIPIILOR JUSTIŢIEI RESTAURATIVE  
PENTRU MINORI  

 
Pentru a identifica modalităţile în care pot fi aplicate în justiţia pentru minori 

din România principalele elemente ale justiţiei restaurative, medierea şi reparaţia, 
am efectuat, în cadrul proiectului, o serie de interviuri şi focus-grupuri cu actorii 
sistemului de justiţie penală (judecători, procurori, poliţişti, consilieri de probaţiune 
etc.) din Bucureşti şi Timişoara. Acestea au fost structurate pe mai multe 
dimensiuni, care ne-au permis evaluarea eficienţei politicilor actuale în domeniul 
justiţiei juvenile, a avantajelor şi deficienţelor legii medierii, a fezabilităţii 
practicilor de justiţie restaurativă, a rolului pe care diferitele autorităţi în domeniu îl 
pot avea în aplicarea unor asemenea practici. 

                                                 
9 M. S. Rădulescu, D. Banciu, Studiu evaluativ asupra programului experimental de justiţie 

restaurativă din România, în vol. Evaluarea Sistemului de Justiţie Restaurativă din România, 
Bucureşti, Editura Oscar Print, 2004. 
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5.1. EVALUĂRI ASUPRA CADRULUI LEGISLATIV ACTUAL CU PRIVIRE  
LA MINORUL DELINCVENT 

 
În opinia celor intervievaţi, lipsa instituţiilor specializate, menite să 

soluţioneze cazurile în care sunt implicaţi minorii delincvenţi, constituie o 
deficienţă majoră a sistemului actual de justiţie pentru minorii din România. În 
prezent, nu există decât un singur Tribunal pentru Minori şi Familie, la Braşov, 
deşi conform legislaţiei din ţara noastră, astfel de instanţe ar fi trebuit înfiinţate în 
toate reşedinţele de judeţ. Conform celor intervievaţi, atât în Bucureşti, cât şi în 
Timişoara, s-au creat însă complete speciale, în cadrul cărora are loc judecarea 
tuturor cauzelor în care sunt implicaţi minorii. Totuşi, funcţionarea acestora este 
mai degrabă formală, au fost de părere practicienii intervievaţi, atâta timp cât, în 
cadrul aceleiaşi şedinţe de judecată, sunt soluţionate atât cazurile cu minori, cît şi 
cele cu inculpaţi majori. Faptul că nu s-a organizat încă acest sistem de protecţie 
judiciară juvenilă a fost explicat, de către o parte din cei cu care am discutat, prin 
lipsa de înţelegere de către legiuitor a beneficiilor unui asemenea sistem. Alţii au 
invocat considerentele de ordin material şi logistic drept motiv principal pentru 
care s-a abandonat ideea înfiinţării unor asemenea instanţe specializate.  

 
„S-a considerat că şi aşa judecătorii au un număr foarte mare de cauze şi nu 

se justifică specializarea unei instanţe numai pe minori. Se considera că această 
instanţă ar fi fost într-un fel privilegiată, ar fi avut mai puţine cauze şi celelalte 
instanţe ar fi fost mult mai încărcate. Dar această instanţă, care ar fi trebuit 
înfiinţată, pentru minori, ar fi centralizat toate cauzele dintr-un judeţ. Conform 
calculelor rezultă beneficii clare” (interviu, consilier de probaţiune, Timişoara). 

„Fie nu s-a vrut, fie s-a considerat că nu e suficient de importantă, că nu 
sunt suficienţi minori, încât să se justifice o astfel de organizare. Câţiva paşi s-au 
făcut, dar nu s-au finalizat. Sunt judecători care s-au specializat în judecarea 
cauzelor cu minori, dar nu e acea organizare care există la Braşov, cu o sală specială, 
cu un alt mod de funcţionare” (interviu, şef Serviciu de Probaţiune, Timişoara).  
 

La nivelul Parchetelor, situaţia este mai deficitară. Deşi legea prevede 
existenţa unor secţii specializate în cadrul Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel, 
în  practică nu funcţionează o astfel de specializare. Procurorii lucrează deopotrivă 
la cazurile cu minori şi la cele cu persoane majore. Totuşi, cel puţin în Bucureşti, 
există procurori desemnaţi special, care se ocupă de toate cauzele în care sunt 
implicaţi minorii infractori. 

Din punctul de vedere al cadrului legislativ, o parte dintre subiecţii 
intervievaţi s-au referit la modificările realizate în ultimii ani, considerând, din 
această perspectivă, că există o evoluţie pozitivă. Modificările, apreciate ca 
deosebit de utile de către participanţii la discuţii, au vizat, cu precădere, înfiinţarea 
serviciului de reintegrare socială şi supraveghere şi înlocuirea vechilor anchete 
sociale cu referatele de evaluare psiho-socială întocmite de personalul acestui serviciu.  
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Cei mai mulţi au criticat însă actualul cadru legislativ, apreciindu-l ca fiind 
unul dispersat, instabil, lipsit de coerenţă, nefundamentat pe considerente de ordin 
criminologic, ci pe cele de ordin material şi logistic:  

 
„Dispoziţiile care ne interesează sunt prevăzute atât în Codul Penal, cât şi în 

mai multe legi speciale, dar care nu sunt corelate din punct de vedere juridic între 
ele ... legislaţia adoptată în ultimii ani nu a fost coerentă. Fie s-au copiat din 
legislaţii străine diverse soluţii, fără să se adapteze la contextul românesc, fie s-au 
modificat anumite instituţii după criterii de oportunitate” (focus-grup, procuror, 
Bucureşti).  

 
Regimul sancţionator a fost caracterizat de către majoritatea specialiştilor 

intervievaţi ca fiind în continuare unul represiv, deşi unii dintre aceştia au 
recunoscut că în ultimii ani s-a înregistrat o tendinţă descrescătoare a numărului 
minorilor încarceraţi. 

Cu toate că au existat şi opinii, potrivit cărora pedepsele privative de libertate 
se aplică doar în cazul minorilor care comit infracţiuni foarte grave, sau al acelora 
care nu se află la prima abatere, ideea dominantă a fost aceea că sistemul de justiţie 
este orientat mai degrabă spre pedepsirea minorilor delincvenţi, decât spre 
asigurarea protecţiei şi asistenţei sociale a acestora. Argumentul adus în favoarea 
acestei aprecieri de către reprezentanţii din domeniul justiţiei a fost acela că, în 
prezent, nu există instituţiile necesare care să pună în aplicare măsurile educative 
prevăzute în legislaţie.   
 

„Măsurile la care ar putea apela un judecător sau la care ar putea apela un 
procuror în cursul urmăririi penale sunt ineficiente, deoarece acestea pot fi luate 
numai dacă, la momentul în care se dispune măsura respectivă, inculpatul nu a 
împlinit vârsta de 18 ani. Iar măsurile care pot fi luate, pot fi luate cel mult până la 
împlinirea vârstei de 18 ani. Şi ulterior, internarea într-un centru de reeducare 
poate fi prelungită cel mult 2 ani, cu condiţia ca în aceşti 2 ani să fie definitivată 
pregătirea profesională a tânărului. Or, dacă un minor este condamnat la 17 ani şi 
o zi, judecătorul, chiar dacă ar avea bunăvoinţă şi ar vrea să-l interneze într-un 
centru de reeducare pentru a nu-i aplica o pedeapsă, nu poate. De ce? Pentru că 
în timpul scurs el nu poate fi integrat într-un program dus până la sfârşit. De 
aceea, judecătorul se vede obligat să îi aplice o pedeapsă. De asemenea, 
internarea într-un institut medical educativ, o altă instituţie prevăzută de Codul 
Penal, este ineficientă. Să presupunem că ai vrea să iei o asemenea măsură, că 
este mai bine decât să-l trimiţi într-o puşcărie. Această măsură, odată luată, nu 
poate fi pusă în aplicare, deoarece nu există asemenea institute medico-legale.  
Şi iată cum o măsură prevăzută în Codul Penal nu poate fi aplicată de judecător” 
(focus-grup, procuror, Bucureşti). 

„Deşi pentru minori se prevăd (şi noi suntem canalizaţi către) anumite 
măsuri educative, pentru că acesta este scopul, să îi educăm, legislaţia ne permite 
mai puţin o aplicare a acestor măsuri” (focus-grup, procuror, Timişoara). 
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Pe de altă parte, a existat şi opinia potrivit căreia minorii sunt sancţionaţi 
adesea cu pedeapsa detenţiei şi datorită faptului că nu există suficiente servicii 
comunitare, care să le asigure acestora o protecţie reală, dar şi datorită unei 
anumite inerţii a judecătorilor, care se pronunţă în asemenea cauze.  

 
„Informaţiile din comunitate ajung şi în instanţă şi instanţa îşi dă seama că, 

lăsându-l în comunitate, nu întotdeauna sancţiunea îşi va atinge scopul, adică 
acela de nu recidiva. Şi judecătorii sunt cumva tentaţi şi din cauza acesta să 
pronunţe o pedeapsă privativă de libertate. Sigur, nu e numai asta. Este şi o 
anumită inerţie, care s-a creat de-a lungul anilor, o obişnuinţă, un tipar, care este 
mai greu de schimbat” (interviu, şef Serviciu de Probaţiune, Timişoara).  

În absenţa unor măsuri educative şi administrative alternative viabile, 
singurul criteriu de individualizare a pedepsei se referă, după părerea procurorilor 
intervievaţi la Bucureşti, la modalitatea de executare a pedepsei, în sensul că 
judecătorul poate hotârî suspendarea executării acesteia, condiţionată sau sub 
supraveghere. 

O serie de aprecieri negative ale sistemului de justiţie juvenilă din ţara 
noastră au vizat, în acelaşi timp, şi modul în care se realizează în practică actul 
de justiţie. Procurorii intervievaţi la Bucureşti şi-au exprimat opinia potrivit căreia 
drepturile procesuale ale minorilor nu sunt respectate, menţionând faptul că, 
uneori, şedinţele de judecată nu au caracter nepublic. De asemenea, aceştia au 
invocat formalismul şi superficialitatea asistenţei juridice acordate de avocaţii din 
oficiu. Pe de altă parte, consilierul de probaţiune nu este întotdeauna prezent în sala 
de judecată, deşi acesta este citat în toate cauzele cu minori. Aceasta se datorează, 
în opinia unora, prezentei forme de organizare judiciară. 

 
„(...) Pe de altă parte, la ora aceasta, minorii sunt judecaţi la grămadă cu 

adulţii. Sunt citaţi pentru ora 9 dimineaţa, dar e posibil ca procesul să înceapă la 
nu ştiu ce oră, timp în care minorii aşteaptă în sală, asistă la tot felul de cazuri, 
care nu ar trebui să îi privească. De asemenea, sunt expuşi în sală privirii tuturor. 
Mă refer şi la minorii aduşi din penitenciar în boxa acuzaţilor cu publicul în sală” 
(interviu consilier de probaţiune, Timişoara).   

„Deoarece fiecare judecător are şi cauze cu minori şi cu majori şi nu există o 
ordine a cauzelor, am ajuns la concluzia că nu putem participa la toate procesele. 
Mergeam, aşteptam 2–3 ore, era nevoie să ne întoarcem la birou, când ne 
întorceam la instanţă cauza se luase. Deci nu ne permitem acum, cu resursele pe 
care le avem, să stăm prin săli şi să aşteptăm să se strige cauzele cu minori. Dacă 
ar exista acea instanţă pentru minori, am şti că, într-o anumită zi din săptămână, 
se ţin toate cauzele cu minori şi, sigur, un consilier ar fi delegat şi ar participa la 
toate” (interviu, şef Serviciu de Probaţiune, Timişoara).  

 



25 Evaluări  133 

5.2. APRECIERI VIZÂND UTILITATEA ŞI FEZABILITATEA PROGRAMELOR  
DE JUSTIŢIE RESTAURATIVĂ 

 
Foarte puţini dintre cei intervievaţi erau familiarizaţi cu programele de 

justiţie restaurativă derulate în Bucureşti şi Craiova, în anii 2003 şi 2004. Cei care 
aveau cunoştinţă de aceste programe le-au considerat ca fiind un început necesar, 
care, după părerea lor, trebuie continuat într-o formă sau alta.  

 
„Justiţia restaurativă, din câte ştiu eu, înseamnă o justiţie orientată mai mult 

spre victimă, deoarece, până în prezent, tot sistemul era preocupat de infractor, de 
pedepsirea acestuia sau de drepturile acestuia, neglijând impactul, pagubele 
produse victimei. Din câte cunosc, au existat nişte centre experimentale, nu mai 
ştiu exact locaţiile. S-au ţinut şi nişte seminarii, chiar şi în Timişoara, era un fel de 
diseminare a ideii de justiţie restaurativă. (...) Nu cunosc date statistice privind 
activitatea lor. Sunt convins că, fiind la început, lumea e mai reticentă să apeleze 
la asemenea servicii. Nu ştiu în ce măsură instanţele sunt obligate să informeze 
părţile implicate în cauzele care se pretează la mediere şi nu ştiu în ce măsură 
apelează la aceste servicii” (interviu, consilier de probaţiune, Timişoara). 

 
Justiţia restaurativă a fost apreciată de către participanţii la discuţii ca o 

măsură utilă şi fezabilă, ce poate interveni atât în procesul urmării penale, cât şi la 
nivelul instanţei de judecată. În stadiul urmăririi penale, aceasta ar fi o deviere de la 
calea tradiţională, care ar diminua costurile procedurii respective de trimitere în 
judecată. În instanţă, ar trebui să existe obligaţia impusă anumitor categorii de 
infractori – minorii, cei care au comis delicte fără gravitate, să participe la aceste 
programe. 

 
„Aceste atribuţii ar putea fi date unei instituţii deja existente, de pildă, 

acestor Servicii de Probaţiune. Ar putea intra în atribuţiile lor şi aceasta, de a 
pune faţă în faţă victima şi delincventul, bineînţeles, după ce rămâne definitivă 
hotărârea, pentru a şti exact dacă respectiva persoană este vinovată sau nu. 
Fiecare are prezumţia de nevinovăţie, până în momentul în care hotărârea rămâne 
definitivă. Deci, numai după ce se stabileşte de către instanţă că e vinovat de 
săvârşirea acestei fapte, putem să îl trimitem la asemenea programe” (interviu, 
procuror, Timişoara).  
 

Din punctul de vedere al instituţiei abilitate să deruleze astfel de programe de 
justiţie restaurativă, cei intervievaţi au considerat Serviciul de Probaţiune ca fiind 
cel mai în măsură să îndeplinească acest rol. 
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5.3. OPINII CU PRIVIRE LA AVANTAJELE ŞI DEFICIENŢELE LEGII MEDIERII 
 

Procurorii, judecătorii şi consilierii de probaţiune intervievaţi, atât în 
Bucureşti, cât şi în Timişoara nu cunoşteau, la momentul interviului, prevederile 
Legii privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, pentru că, au afirmat 
aceştia, nu au atribuţii în acest sens, respectiv nu au obligaţia să realizeze medierea 
sau, după caz, să îndrume părţile spre această procedură.  

 
„Sunt ţări, spre exemplu, sper să nu greşesc, Cehia, unde medierea şi 

probaţiunea merg împreună. Am aflat că noi nu vom avea acest drept, de a 
practica în domeniul medierii, şi atunci nu m-a interesat în mod deosebit să studiez 
legislaţia respectivă (interviu, consilier de probaţiune, Timişoara). 

 „Am să recunosc că nu cunosc legea medierii, tocmai pentru faptul că nu 
suntem obligaţi să îndrumăm părţile; nu există pentru acestea beneficii prevăzute 
undeva – dacă urmaţi procedura medierii, se întâmplă nu ştiu ce. Nu!” (interviu, 
procuror, Timişoara).  

 
Singurii care au putut face referiri la dispoziţiile aceastei legi au fost avocaţii 

Centrului de Mediere din Timişoara. Comentariile acestora s-au axat, cu precădere, 
asupra deficienţelor legii, cea mai importantă fiind, în opinia acestora, lipsa 
regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Mediere, în baza 
căruia legea poate intra în vigoare. 
O altă deficienţă a legii a vizat, potrivit părerii celor intervievaţi, faptul că acordul 
de mediere, încheiat atunci când părţile ajung la o înţelegere, are doar valoarea 
unui înscris sub semnătură privată. Obligaţia de a autentifica înscrisul respectiv la 
notariat ori de a-l aduce în faţa instanţei care instrumentează cazul, anulează, 
practic, validitatea documentului întocmit şi face nulă intervenţia mediatorului.  

 
„Cea mai mare problemă este că legea nu este atât de atractivă cât ar trebui 

pentru omul de rând, pentru justiţiabil. Nu este atractivă, pentru că nu îi oferă 
acestuia atât de multă dorinţă de a merge la mediator. În comercial, să spunem, se 
restituie taxele de timbru. Dar, fiind o profesie liberală, profesia de mediator 
presupune plata de către fiecare dintre părţi a unui onorariu către mediator. Acest 
lucru este un impediment, având în vedere nivelul de trai din România” (focus-
grup, avocat, Centrul de Mediere Timişoara).  

„O adevărată mediere, consider eu, acolo unde ea ar trebui să se realizeze 
şi, în special, în cadrul justiţiei pentru minori, ar trebui să fie pusă la dispoziţie 
gratuit. Or, vedem că, aşa cum este reglementată în momentul de faţă, ea este ca o 
profesie remunerată. Poate că tocmai acolo unde părţile nu au bani, s-ar impune şi 
s-ar putea realiza o mediere. Or, dacă medierea nu se realizează decât în urma 
plăţii unui onorariu, este foarte greu şi foarte dificil şi, cred eu, se va regăsi în 
foarte puţine cauze” (focus-grup, procuror, Bucureşti). 
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O problemă la fel de importantă, adusă în discuţie, a reprezentat-o obligaţia 
impusă părţilor, care ar dori să urmeze procedura medierii, de a plăti onorariul 
mediatorului, chiar şi atunci când medierea eşuează sau când părţile abandonează 
procedura înainte de încheiere.  

Caracterul restrictiv al legii, care nu permite includerea, în cadrul medierii, 
decât a cazurilor pentru care „retragerea plângerii prealabile” şi „împăcarea 
părţilor” „înlătură răspunderea penală” a constituit o altă deficienţă, la care au 
făcut referire cei intervievaţi. Pentru că sunt excluse o serie de alte cazuri, care pot 
fi supuse medierii, de pildă, acelea care vizează infracţiunile de furt, numărul 
cauzelor soluţionate prin intermediul medierii va fi unul foarte redus. În cazul 
minorilor delincvenţi, legea este considerată a fi şi mai puţin eficientă.  

Neincluderea medierii în Codul de Procedură Penală şi Civilă şi neinstituirea 
obligativităţii  parcurgerii acestei etape au reprezentat, în opinia celor intervievaţi, 
un alt obstacol în calea realizării medierii într-un număr cât mai mare de cazuri.  

 
„Eu cred că ar putea fi aplicată şi în alte cazuri, nu numai în cele de 

plângeri prealabile. Doar că există această restrângere legislativă. Ar putea fi 
aplicată şi la furt, la acele furturi care s-au comis din avutul privat, unde s-a adus 
atingere directă unei persoane, nu unei instituţii. Chiar şi la tâlhărie, de ce nu? 
Mai ales că acolo există un contact direct cu victima” (interviu şef Serviciu de 
Probaţiune, Timişoara).   

 „E o problemă cu minorii care se prezintă la mediere, pentru că aceştia nu 
au discernământ şi trebuie să vină însoţiţi de reprezentantul legal. De cele mai 
multe ori, părinţii sunt cei care negociază în locul lor. Se pune problema: ce se 
întâmplă cu cei care nu au familie? Se pune problema: cine plăteşte onorariul?” 
(focus-grup, avocat Centrul de Mediere Timişoara).   

 
„Ar trebui să se schimbe procedura civilă, să se schimbe procedura penală, 

adică să fie instituită ca procedură obligatorie. Să existe posibilitatea ca, înainte 
de a se ajunge la instanţă, să fie obligatoriu ca părţile să parcurgă această cale 
administrativă, a medierii. Dacă nu ai parcurs-o, să nu îţi dea voie să ajungi la 
instanţă. Să existe acest filtru. Iar la instanţă să vină cazurile grave sau cele în 
care nu s-a reuşit medierea” (focus-grup, judecător, Timişoara).  

 
Din punctul de vedere al procedurii, legea se îndepărtează de principiile şi 

scopul justiţiei restaurative, neexistând modalităţi de responsabilizare a inculpatului 
pentru fapta pe care a săvârşit-o sau procedee de reparaţie a răului produs.  

 

„Se merge ca într-o afacere. Este un businesss aici, e o negociere, e un joc al 
nervilor. În ce condiţii îşi poate retrage plângerea, în ce condiţii se poate ajunge la 
o înţelegere. E ca în afaceri. E o negociere pură, până când cedează unul dintre ei, 
moment în care se soluţionează medierea respectivă. Dacă nici unul nu cedează şi 
orgoliul şi interesul îi fac să nu ajungă într-un punct comun, atunci nu se 
finalizează medierea” (focus-grup, avocat Centrul de Mediere Timişoara).  
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Deşi pare vizibil faptul că majoritatea celor intervievaţi nu cunosc prea bine 
modul şi stadiul de implementare a justiţiei restaurative în ţara noastră, ei 
apreciază, totuşi, faptul că, mai ales în cazul minorilor delincvenţi,  sancţiunile 
privative de libertate sunt foarte puţin eficiente, datorită condiţiilor concrete, 
existente în aceste instituţii: supraaglomerarea închisorilor şi a centrelor de 
reeducare, lipsa cadrelor specializate (psihologi, asistenţi sociali), grupul heterogen 
de persoane delincvente închise/internate în aceeaşi încăpere, fapt ce favorizează 
specializarea, perfecţionarea infractorilor. De aceea, cea mai eficientă măsură 
alternativă la închisoarea aplicată minorului este considerată, de mai mulţi experţi 
intervievaţi, suspendarea executării pedepsei cu închisoarea în condiţii de 
supraveghere, deoarece această măsură permite mult mai uşor reintegrarea tinerilor 
care au comis fapte penale. 

Deşi aplicată foarte puţin în România, până în prezent prestarea unei activităţi 
neremunerate, într-o instituţie de interes public, este considerată, de asemenea, 
foarte utilă, de către marea parte a celor intervievaţi. Pe de o parte, munca în 
folosul comunităţii este o formă de a-l responsabiliza pe minor, de a-l face să 
înţeleagă că, dacă a greşit, trebuie să şi plătească pentru acest lucru; iar pe de altă 
parte, această obligaţie este văzută ca o „specializare” a minorului, ca o posibilitate 
de a învăţa o meserie, lucru deosebit de important, în special atunci când minorul 
nu are nicio pregătire profesională sau când se apropie de vârsta de 18 ani, când, 
practic, trebuie să se întreţină singur. 

Motivul principal, pentru care judecătorii nu aplică prea frecvent aceste 
măsuri, constă în dificultatea lor de punere în practică. Nu se cunoaşte prea bine 
dacă există o structură eficientă pentru punerea în practică a obligaţilor menţionate, 
nu se cunosc de către judecători, mai ales, locurile unde minorii ar putea efectua 
aceste activităţi, nici cine ar trebui să se ocupe de supravegherea acestei obligaţii. 
Deşi aceste sarcini ar trebui să revină consilierilor de probaţiune, în mod practic 
aceştia prestează alte activităţi. 

Pentru implementarea principiilor justiei restaurative în România, este nevoie 
de intervenţia unor instituţii, precum şi a comunităţii şi, nu în ultimul rând, de 
schimbarea actualului cadru normativ (ne referim aici, cu precădere, la actuala lege 
a medierii), care este prea puţin compatibil cu standardele europene în domeniu. 

 
6. CÂTEVA PROPUNERI ŞI SOLUŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA MAI EFICACE  

A PRINCIPIILOR ŞI PRACTICILOR JUSTIŢIEI RESTAURATIVE  
ÎN JUSTIŢIA PENALĂ DIN ROMÂNIA 

 
Evaluările făcute actualului cadru legislativ, în domeniul justiţiei restaurative 

din România, ne-au oferit posibilitatea elaborării unor sugestii sau propuneri, care 
vizează, cu precădere, modificarea unor reglementări ale actualei Legii ale 
medierii, care par neclare, ambigue şi fără corespondent în reglementările din alte 
ţări cu tradiţie în domeniu, precum şi introducerea unor noi reglementări menite a 
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pune în acord legislaţia din România cu cea a acestor ţări. Dintre aceste propuneri 
menţionăm, de pildă, următoarele: 

– includerea, în cadrul procedurilor de mediere, şi a altor cazuri decât cele 
penale care implică cazuri prealabile, precum furturi fără gravitate 
deosebită („necalificate”), cazuri de violenţă (intra)familială sau de violenţă 
din cadrul şcolilor şi liceelor etc. În mod complementar, operarea unor 
modificări în Codul penal şi de procedură penală, sau, dacă nu este posibil, 
adoptarea unei legi speciale; 

– includerea în actuala Lege a medierii a unor reglementări care să prevadă, 
în mod concret, implicarea organelor de urmărire penală (poliţiei) în 
procedurile de mediere şi, mai ales, în informarea şi îndrumarea victimelor, 
cu privire la serviciile de mediere; 

– adoptarea unor dispoziţii distincte privind obligativitatea parcurgerii unor 
proceduri de „premediere”, constând, mai ales, în evaluări de natură psiho-
socială ale victimelor şi infractorilor (delincvenţilor), în legătură cu profilul 
lor personal, mediul familial, contextul şcolar, locul de muncă etc.; 

– introducerea, în cadrul legii, a unor reglementări, care să prevadă acordarea 
unor servicii speciale de consiliere, asistenţă şi protecţie socială, atât pentru 
victime, cât şi pentru agresori; 

– adoptarea unei distincţii clare între cazurile de minori şi cele de adulţi 
supuse procedurilor de mediere. În condiţiile în care actuala lege a medierii 
tratează în mod nediferenţiat aceste cazuri, se impune elaborarea unor 
reglementări, care să includă, în cazul minorilor, proceduri aparte de acelea 
valabile pentru cazurile de adulţi, tot aşa cum, de exemplu, tribunalele 
pentru minori operează cu proceduri diferite faţă de cele aplicabile adulţilor; 

– includerea în lege a unor prevederi, care, similar cu cele existente în alte 
ţări, să vizeze implicarea reprezentanţilor comunităţilor locale în procesul 
de mediere; 

– introducerea, de asemenea, în cadrul legii, a unor reglementări menite să 
iniţieze aplicarea unor tehnici de evaluare a gradului de satisfacţie a părţilor 
implicate în procesul de mediere, privind desfăşurarea şi rezultatele acestui 
proces, precum şi conduita deontologică a mediatorului; 

– stabilirea, în cadrul procesului de mediere, a unei proceduri aparte, prin 
care inculpatul să-şi asume responsabilitatea pentru fapta comisă şi să ceară 
scuze victimei, atât în mod direct, cât şi indirect, prin intermediul unei 
scrisori, de exemplu. Este de menţionat faptul că legea actuală permite ca, 
în anumite condiţii, părţile să fie reprezentate de alte persoane, fapt de 
natură să diminueze eficacitatea şi finalitatea procesului de mediere; 

– includerea, în cadrul finalizării procedurii de mediere, a procedurii de 
stabilire a unui acord, legat de plata unei despăgubiri sau reparaţii pentru 
victime (inclusiv munca în folosul comunităţii), în condiţiile în care, în 
legea existentă, acest aspect (inclus în reglementările unor ţări cu tradiţie în 
acest domeniu) lipseşte cu desăvârşire; 
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– precizarea categoriilor profesionale care pot presta activităţi de mediere, 
Legea actuală a medierii făcând referire numai la persoane implicate, cu 
precădere, în procedurile justiţiei formale, precum avocaţi, notari publici 
sau consilieri juridici, nefiind nominalizaţi reprezentanţi ai comunităţilor 
locale. 

 
Se impune, în paralel, o popularizare mai intensă, în cadrul populaţiei, 

autorităţilor şi specialiştilor, a principiilor şi practicilor justiţiei restaurative (mai 
ales că Legea medierii nici nu se referă direct la acest tip de justiţie), prin 
intermediul unor campanii periodice în presă, la radio şi televiziune. De asemenea, 
credem că ar fi utilă organizarea unor manifestări ştiinţifice (simpozioane, work-
shop-uri etc.), cu participarea autorităţilor implicate şi a specialiştilor, care să 
dezbată viabilitatea actualelor proceduri de mediere şi să propună măsuri de 
optimizare în acest sens. În mod complementar, Ministerul de Justiţie ar trebui să 
monitorizeze, prin specialiştii săi sau prin experţi independenţi, o parte din cazurile 
supuse medierii, pentru a putea îmbunătăţi actualul cadru legislativ grevat, în 
prezent, – aşa cum am menţionat –, de numeroase deficienţe.  


