
CAPITOLUL I 
CONSIDERA II GENERALE CU PRIVIRE LA METODELE 

ALTERNATIVE DE SOLU IONARE A LITIGIILOR  
I INTEGRAREA LOR ÎN SISTEMUL DE JUSTI IE  
ÎN CONTEXTUL UNIFORMIZ RII DREPTULUI  

LA NIVEL EUROPEAN 

I.1. Defini ia conceptului de „metode alternative de solu ionare a 
litigiilor” 

Global Perspectives on ADR

Ibidem



, 

medierea, concilierea, negocierea, arbitrajul, expertiza amiabil  i comisiile de 

disput .

Noul Cod de Procedur  Civil , comentariu pe articole



metodele alternative reprezint  o variant  de rezolvare rapid  i cu costuri reduse a 

diferendelor i neîn elegerilor dintre p r i

Medierea

procedur  
alternativ  de solu ionare a conflictelor pe cale amiabil , cu ajutorul unei ter e 
persoane, calificat , denumit  mediator, în condi ii de neutralitate, impar ialitate i 



confiden ialitate .

intuitu personae .

Medierea în România – un îndemn spre cultura dialogului,

Getting to yes. Negotiation an agreement without 
giving in, 



Cartea verde din anul 2002 privind medierea în conflictele civile i 
comerciale 

arbitrajul

este o jurisdic ie alternativ , având caracter privat în administrarea c reia p r ile 
litigante i tribunalul arbitral competent pot stabili reguli de procedur  derogatorii de 
la dreptul comun, cu condi ia ca acestea s  nu fie contrare ordinii publice i 
dispozi iilor imperative ale legii .

Medierea conflictelor,  

Noul Cod de procedur  civil  comentat pe articole, 



negocierea

negociere asistat .

Medierea, oxigen 
pentru afaceri, 

Ibidem 



concilierea



memorandum de în elegere 

concordatul preventiv

concilierii mandatul ad-hoc.

negociere

institu ia concordatului preventiv.

negocia

Solu ionarea amiabil  a litigiilor
 Ibidem 

Idem



concordatul 

preventiv Concordatul preventiv

Med-Arb („Mediated Arbitration”)

ENE (Early Neutral Evaluation)

„…(2) Obiectivul mandatarului ad-hoc va fi acela de 
a realiza, în termen de 90 de zile de la desemnare, o în elegere între debitor i unul sau mai mul i 
creditori ai s i, în vederea dep irii st rii de dificultate financiar  în care se afl  debitorul, a 
salvgard rii acestuia, p str rii locurilor de munc  i acoperirii crean elor asupra debitorului. (3) În 
scopul realiz rii obiectivului mandatului, mandatarul ad-hoc va putea propune remiteri, ree alon ri sau 
reduceri par iale de datorii, continuarea sau încetarea unor contracte în curs, reduceri de personal, 
precum i orice alte m suri considerate a fi necesare”.

Medierea conflictelor,



Ombudsman-ului

Ombudsman cu competen  general

Ombudsman cu competen  special

Avocatul Poporului

On-line Dispute Resolution (ODR sau e-ADR)

 Ibidem

Tratat de drept administrativ

Puterea executiv  i administra ia public

op. cit., 



Expertiza

Comisiile de litigiu


