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Invitaţie la parteneriat. Colegiul Mediatorilor lansează invitația către toate asociațiile din București de a deveni partenere în derularea proiectului „Medierea - mai aproape de cetățeni”.  Asociaţia Profesională “Colegiul 
Mediatorilor” este o organizaţie profesională deschisă, care promovează transparenţa, spiritul de echipă şi managementul de proiecte, în scopul  promovării şi stabilizării profesiei de mediator în comunitate prin realizarea 
unei colaborări reciproc avantajoase cu reţelele profesionale şi instituţiile locale. În vederea transpunerii în practică a prevederilor Legii nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi a realizării 
unei informări corecte şi eficiente a cetăţenilor cu privire la posibilitatea utilizării medierii şi a avantajelor acesteia, Colegiul Mediatorilor a elaborat proiectul: „Medierea - mai aproape de cetăţeni,”care se va desfăşura în 
perioada ianuarie-decembrie 2011. 

Obiectivele specifice ale proiectului includ: 1 - Obţinerea unor spaţii adecvate, în cadrul judecătoriilor şi Tribunalului Bucureşti în vederea asigurării promovării medierii și informării cetăţenilor, conform prevederilor legale. 
2 - Organizarea activităţii de promovare și informare, prin asigurararea permanenţei în instanțe de către mediatorii autorizați din București, care doresc să participe la acest proiect. 3 - Informarea cetăţenilor, la cerere, cu 
privire la procedura și beneficiile medierii, Tabloul mediatorilor, posibilitatea alegerii mediatorului. 4 - Considerând acţiunile propuse de Asociaţia „Colegiul Mediatorilor” ca fiind în sprijinul implementării prevederilor Legii 
202/2010, Consiliul de mediere sprijină acest proiect prin punerea la dispoziţie a spaţiului pentru întâlnirile de lucru ale reprezentanţilor asociaţiilor, cu titlu gratuit. (vezi detalii pe www.portalmediere.ro).

București 17 decembrie 2010 Mica Reformă pe larg. Explicaţii şi probleme. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionarii proceselor, publicată în Monitorul Oficial nr. 714 din 26 octombrie 
2010. Lucrările conferinţei se vor defăşura vineri, 17 decembrie 2010, între orele 09:30 şi 18:00.

Conferinţa a pus în discuţie noutăţile aduse de “mica reformă”. Noua reglementare a adus numeroase noutăţi, referitoare, de exemplu, la: competenţa materială, strămutare, continutul cererii adresate instanţei şi 
conţinutul întâmpinării, comunicarea actelor procedurale, rolul activ al judecătorului, termene scurte, încuviinţarea expertizei, hotărâri nesupuse apelului, solutiile in apel, hotarari nesupuse recursului, motivele de recurs, 
casarea cu trimitere, încuviinţarea executării silite, soluţionarea contestaţiei la executare, divorţ, medierea în litigii comerciale şi multe altele… Manifestarea ştiinţifică s-a bucurat de participarea celor mai prestigioşi specialişti 
în materiile vizate de “mica reformă”. Lucrările s-au desfăşurat în Aula Magna a Universităţii Româno-Americane iar dezbaterile au putut  fi găzduite şi în Sala Senatului.

Programul va fi urmatorul:
08:45-09:30 Înregistrarea participanţilor; 09:30-10:30 Deschiderea conferinţei (alocuţiuni): prof. univ. dr. Ovidiu Folcuţ, Rectorul Universităţii Româno-Americane, dr. Cătălin Predoiu (în curs de confirmare), Ministrul 

Justiţiei, Laura Codruţa Kovesi, Procurorul General al României, dr. Gheorghe Florea, Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România; 10:30-11:00 Pauză, networking (coffee, prăjituri, mâncare); 11:00-13:30 
PROCEDURĂ CIVILĂ (expunere şi dezbateri) - prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, lector univ. dr. Traian Briciu; 13:30-14:00 Pauză, networking (coffee, prăjituri, mâncare); 14:00-15:30 DREPT CIVIL (expunere şi dezbat-
eri) - conf. univ. dr. Marieta Avram; 15:30-16:00 Pauză, networking (coffee, prăjituri, mâncare); 16:00-17:30 DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ (expunere şi dezbateri) - prof. univ. dr. Valerian Cioclei, prof. univ. dr. 
Anastasiu Crişu; 17:30-18:00 Concluzii Moderator: Andrei Săvescu

Organizatori: Societatea de Ştiinţe Juridice, Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor, Universitatea Româno-Americană, Clubul de drept social – Costel Gîlcă
Parteneri principali: Universul Juridic, Săvescu Voinescu şi Asociaţii SCA
Parteneri: Monitorul Oficial, Rentrop & Straton, Wolters Kluwer, C.H.Beck, Hamangiu
Parteneri media: Juridice.ro, Hotnews.ro, Avocatnet.ro, Indaco.ro, Dreptonline.ro, Infolegal.ro, CodulMuncii.ro, Business-Review.ro (vezi detalii pe www.portalmediere.ro).

București 19 – 20 noiembrie 2010 Conferinta Nationala a Mediatorilor - editia a doua cu tema: „Medierea functioneaza! – Mica Reforma in Justitie”. Conferinta s-a dorit a fi un bun prilej pentru schimbul de 
experienta, in contextul in care prin adoptarea Legii 202/2010, medierea devine o realitate imediata in practica organelor judiciare. La conferinta au participat reprezentanti ai institutiilor publice interesate de dezvoltarea pro-
fesiei de mediator, in special de aplicarea incepand cu finalul acestui an a LEGII NR.202/2010 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU ACCELERAREA SOLUŢIONĂRII PROCESELOR, care aduce MODIFICĂRI RELEVANTE 
PRIVITOARE LA MEDIERE. Pornind de la solicitarile deja formulate de unii mediatori, inclusiv prin adresa transmisa de Asociatia Mediatorilor Galati, Comisia Permanenta a adaptat modul de desfasurare a conferintei astfel 
incat sa ofere pentru cat mai multi mediatori spatiu pentru a-si prezenta propria experienta profesionala si ideile de imbunatatire a practicii mediatorilor. In consecinta, Consiliul de mediere a invitat mediatorii sa contribuie cu 
prezentari in cadrul conferintei, indicand tema prezentarii, cu precizarea ca durata maxima a unei prezentari sa fie de maxim 10 minute. (vezi detalii pe www.portalmediere.ro).

București 29 octombrie 2010 - CONfERINţA INTERNAţIONALĂ “MEDIEREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. STADIU şI PERSPECTIVE”. GEMME (ASOCIAŢIA MAGISTRAŢILOR EUROPENI CARE SUSŢIN ME-
DIEREA) - SECŢIUNEA ROMÂNĂ CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII, MINISTERUL JUSTIŢIEI, INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII, CONSILIUL DE MEDIERE,  ACADEMIA ROMÂNĂ a organizat 
vineri 29 octombrie 2010, începând cu orele 10.00, în Aula Magna a Universității Creştine Dimitrie Cantemir, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4 (vezi detalii pe www.portalmediere.ro).

Onești 21 octombrie 2010 - CONfLICT RESOLUTION DAY 2010 - ZIUA MONDIALĂ A REZOLVĂRII CONfLICTELOR. CENTRUL DE TRAINING, CONSULTANŢĂ ŞI MEDIERE ONEŞTI a organizat joi, 21 octombrie 
2010, în parteneriat cu PRIMARIA MUNICIPIULUI ONEŞTI şi BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „RADU ROSETTI” din ONEŞTI, evenimentul „CONFLICT RESOLUTION DAY 2010 - ZIUA MONDIALĂ A REZOLVĂRII CONFLICT-
ELOR”, în scopul promovării în comunitate a medierii ca metodă alternativă de rezolvare a conflictelor şi a profesiei de mediator. S-a lansat cu acest prilej în România, sub egida MEDIARCOM - Asociaţia Europeană de 
Mediere, proiectul „ZIUA MONDIALĂ A MEDIERII ÎN ŞCOALĂ.” (vezi detalii pe www.portalmediere.ro).

București 19 octombrie 2010 - COMUNICATUL  CONSILIULUI DE MEDIERE CU PRIVIRE LA MICA REfORMA DIN JUSTITIE. TRANSPUNEREA PREVEDERILOR DIRECTIVEI 52/2010 IN LEgISLATIA ROMA-
NEaSCa. Astazi 19 octombrie 2010, a fost adoptata de parlamentul romaniei propunerea legislativa cunoscuta publicului sub denumirea de mica reforma. Adoptarea micii reforme in justitie este un succes remarcabil al 
medierii in romania, atat pentru corpul profesional al mediatorilor al carui rol tinde sa devina determinant in societate cat si pentru justitiabili sau potentialii justitiabili care vor avea posibilitatea de a-si solutiona disputele in 
mod elegant si durabil, antrenand costuri reduse, intr-o perioada de timp rezonabila (vezi detalii pe www.portalmediere.ro).

Bucureşti 15 octombrie 2010 - MODALITATEA DE RECOMANDARE A MEDIERII DE CĂTRE JUDECĂTORI. În data de 15 octombrie 2010, între orele 11.00-14.00, la sediul Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti a avut 
loc seminarul intitulat „Modalitatea de recomandare a medierii de către judecători”. Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia „Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti”, fiind susţinut în colaborare cu Asociaţia 
„Centrul de Mediere Craiova” şi Asociaţia Magistraţilor din România. Seminarul şi-a propus ca scop principal identificarea aspectelor care să conducă la o informare cât mai precisă şi completă a justiţiabililor cu privire la 
instituţia medierii, în vederea soluţionării prin această procedură necontencioasă a litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată (vezi detalii pe www.portalmediere.ro).

Alte știri și evenimente pe site-urile afiliate revistei:  www.portalmediere.ro; www.medieretv.ro si www.mediereatehnicasiarta.ro
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eveniment

MEDIEREA - METODĂ ALTERNATIVĂ DE SOLUţIONARE A CONfLICTELOR Material prezentat la: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ 
“MEDIEREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. STADIU ŞI PERSPECTIVE”

urmare din numărul precedent 

În România, medierea este 
reglementată prin Legea nr. 192/2006 
privind medierea şi organizarea pro-
fesiei de mediator. Potrivit art. 1 
din acest act normativ, “medierea 
reprezintă o modalitate facultativă 
de soluţionare a conflictelor pe cale 
amiabilă, cu ajutorul unei terţe per-
soane specializate în calitate de 
mediator, în condiţii de neutralitate, 
imparţialitate şi confidenţialitate”. 
Putem spune că medierea este o 
artă prin care mediatorul transformă 
un conflict într-o înţelegere. Cu alte 
cuvinte, mediatorul ajută părţile 
aflate în conflict să genereze opţiuni 
şi să aleagă de comun acord una 
dintre aceste opţiuni. De subliniat 
este faptul că mediatorul nu decide 
soluţia care va fi adoptată de către 
părţi, ci părţile însele sunt cele care 
decid termenii acordului, iar în opinia 
noastră, este necesar ca acest acord 
să se perfecteze ţinându-se cont de 
perspectiva părţilor asupra viitorului 
lor şi nu prin raportare la trecut.

Cadrul legal, precum şi cercetările 
efectuate până în prezent ne conduc 
la concluzia că soluţionarea pozitivă 
a unui proces de mediere este 
condiţionată de îndeplinirea a două 
condiţii :

1. În primul rând, alegerea 
momentului: medierea trebuie să 
apară când părţile sunt cu adevărat 
pregătite să accepte ajutor. 

Medierea poate fi eficientă doar 
atunci când părţile sunt dispuse să 
coopereze. De multe ori, părţile nu 
conştientizează situaţia juridică în 
care se găsesc, continuarea disputei 
fiind o chestiune de mândrie. Existenţa 
atâtor procese pe rolul instanţelor de 
judecată este determinată de orgolii 
nemăsurate şi de ideea de victimiza-
re, iar fiecare parte a unui proces se 

consideră o victimă a celeilalte părţi. 
Încrâncenarea cu care părţile din 
cadrul unui proces judiciar luptă pen-
tru obţinerea unui rezultat favorabil 
este determinată în primul rând de 
imaginea pe care o astfel de per-
soana o are despre partea adversă. 
Însă, aceste procese alimentate de 
orgolii sunt surse continue de stres, 
dezamăgiri şi lupte imaginare cu un 
„inamic” mai mult inventat decât real 
.

Medierea poate fi benefică în 
situaţiile în care ambele părţi obosite 
de dispută doresc într-un mod pozitiv 
să-şi păstreze relaţiile reciproce şi au 
interesul de a diminua neînţelegerile. 
În schimb, medierea se dovedeşte 
a fi ineficientă în situaţiile în care 
niciuna dintre părţi nu poate câştiga, 
neexistând un real interes din partea 
uneia dintre părţi pentru soluţionarea 
problemei. În concluzie, lipsa echili-
brului de putere va face ca una dintre 
părţi să fie de acord cu orice variantă 
propusă.  

2. Cea de-a doua condiţie este 
ca mediatorul să fie acceptat de toate 
părţile implicate în conflict.

O asemenea cerinţă este 
precizată inclusiv în cadrul legislativ 
privind soluţionarea conflictelor de 
muncă din România, care stipulează 
că „mediatorii sunt aleşi de comun 
acord de părţile aflate în conflict de 
interese, dintre persoanele care au 
calitatea de mediator”. Mediatorii sunt 
persoane neutre, care au o pregătire 
specială în domeniu, fiind autorizaţi 
de Consiliul de Mediere.

Mediatorul trebuie să asculte ac-
tiv şi să încerce să înţeleagă fiecare 
dintre părţi, să le clarifice faptele, dar 
şi trăirile, să caute punctele comune 
şi mai puţin diferenţele, să separe 
problemele de oameni, să fie orientat 
mai mult spre viitor şi mai puţin spre 
trecut, să rezolve creativ problemele 

şi conflictele.
Pentru a avea o mediere reuşită, 

de multe ori mediatorul trebuie să 
mizeze pe analiza instantanee a 
personalităţilor părţilor prezente la 
mediere şi aflate în conflict. Sarci-
na mediatorului este de a identifica 
aşteptările fiecărei părţi şi de a încer-
ca să le facă pe acestea să privească 
lucrurile din aceeaşi perspectivă, pre-
cum şi de a descoperi temerile părţilor 
şi de a le înlătura pe cele nefunda-
mentate. Întrucât lipsa de comuni-
care constituie cauza conflictului, 
mediatorul trebuie să ajute părţile 
în scopul reluării comunicării pentru 
ca respectivul conflict să fie depăşit. 
Toate aceste lucruri pot fi realizate 
doar prin facilitarea de către media-
tor a dialogului între părţi – ceea ce 
poate fi foarte dificil de îndeplinit -, iar 
calităţile şi aptitudinile fiecărui medi-
ator sunt esenţiale pentru a realiza o 
comunicare capabilă să conducă la 
detensionarea raporturilor dintre părţi 
şi nu la amplificarea acestora.

Subliniez, aşadar, că media-
torul trebuie să descopere cauza, 
sursa conflictului, iar acest lucru 
nu poate fi realizat decât dacă me-
diatorul acumulează cât mai multe 
date despre părţi, şi, în acelaşi timp, 
dacă reuşeşte să câştige încrederea 
părţilor. Pot spune astfel că media-
torii care vor obţine rezultate pozi-
tive au, cu siguranţă, vocaţie pentru 
această profesie.

Principiile medierii
a) Caracterul voluntar al proce-

durii de mediere
Nicio parte nu poate fi obligată 

de către o persoană sau autoritate 
să participe la mediere.

b) Auto-determinarea părţilor
Este principiul care afirmă dreptul 

şi capacitatea părţilor de a-şi defini 
propriile probleme, nevoi şi soluţii. 
Orice termen prevăzut de către 

înţelegerea părţilor trebuie să fie pro-
pus şi acceptat de către părţi, aşa 
cum toate deciziile care sunt luate pe 
parcursul medierii au acordul tuturor 
părţilor implicate.

c) Confidenţialitatea
Atât mediatorul, cât şi părţile în 

dispută, precum şi avocaţii (în ca-
zul în care sunt prezenţi în cadrul 
desfăşurării procedurii medierii) 
se obligă să păstreze caracterul 
confidenţial al tuturor aspectelor dis-
cutate în mediere.

d) Neutralitatea 
Neutralitatea se referă la faptul 

că mediatorul rămâne în afara con-
flictului dintre părţi, neimplicându-se 
în această dispută decât în limitele 
impuse de procedura medierii. Medi-
atorul nu are legătură cu părţile şi cu 
subiectul disputei, nu se află în con-
flict de interese faţă de părţi, referitor 
la relaţie şi subiectul disputei.

Concluzionând, împărtăşesc 
convingerea că medierea va deveni 
fără îndoială o prezenţă pregnantă 
în peisajul socio-juridic românesc. 
Sunt de părere că legea medierii 
din România – care are în prim-plan 
omul, cu demnitatea şi valorile lui – a 
încercat să deschidă “poarta” dinspre 
noi către Europa culturală şi politică. 
Îmi doresc astfel ca medierea să-şi 
ocupe cât mai rapid şi în fapt (nu nu-
mai în drept) locul binemeritat printre 
metodele alternative de soluţionare 
a conflictelor din România, întrucât 
reprezintă realmente o formă nobilă 
de justiţie.

Bibliografie selectivă în limba 
română: 

- Articol intitulat “Medierea – me-
toda de rezolvare a situaţiilor con-
flictuale” publicat în anul 2007 de 
Constantin Ştefan Ponea, doctorand 
la Universitatea din Craiova, Facul-
tatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

- Manual de psihopedagogie in-
titulat “Agresivitatea în şcoală”, editat 
de Institutul European în anul 2001 
– articolul “Medierea între elevi” de 
Daniela Tatiana Gârleanu

- Dr. Flavius A. Băiaş, Violeta 
Belegante, “Medierea - un alt fel de 
justiţie” , Revista de drept comercial 
nr. 7-8/2002.

- M. Zlate, „Tratat de psihologie 
organizaţional-managerială”, Editura 
Polirom, Iaşi, 2007.

- Şuştac Zeno, Ignat Claudiu, 
“Modalităţi alternative de soluţionare 
a conflictelor”,  Ed. Universitară, 
Bucureşti, 2008.

 Bibliografie selectivă în alte limbi 
străine:

 - D.G. Pruitt, P. Carnevale, „Ne-
gotiation în Social Conflict”, Brooks/
Cole Publishing, Pacific Grove, 
1993. 

- R.J. Fisher, „Interactive Con-
flict Resolution”, Syracuse University 
Press, New York, 1997.

- T.C. Schelling, „Strategy of 
Conflict”, Oxford University Press, 
New York, 2000.

Alte surse:
- Dr. Ioan D. Terţa, “Consideraţii 

privind procedura medierii”, Revis-
ta de drept comercial  nr. 3/2002, 
Bucureşti.

-  Curierul Judiciar nr. 3/2004 - 
“Medierea în materie civilă”

- Legea nr. 192/2006 privind me-
dierea şi organizarea profesiei de 
mediator  din România

-  www.cmap.fr.

Camelia gagu 
Avocat Baroul Bucureşti

Preşedinte 
“Centrul Mediatorilor 

Profesionişti – Bucureşti”
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galați / medierea pusă în practică

CENTRUL DE MEDIERE gALATI

U.N.M.R – Filiala Galaţi a luat 
fiinţă în dată de 17 mai 2010, având 
sediul în Galaţi, Strada Nicolae 
Bălcescu nr.56.

Prin actul sau de constituire, 
UNMR Filiala Galaţi şi-a propus print-
re obiective: promovarea intereselor 
mediatorilor autorizaţi, promovarea, 
sprijinirea, studiul şi practică medierii, 
popularizarea medierii în România, 
aprofundarea şi înţelegerea proce-
durii de mediere, asigurarea resursel-
or materiale şi financiare necesare 
activităţii de mediere, organizarea de 

cursuri de mediere şi de specialitate 
în domeniu.

În prezent, sunt înscrişi în 
organizaţie un număr de 34 de me-
diatori, autorizaţi de Consiliul de Me-
diere, cât şi în curs de autorizare.

În parteneriat cu furnizorul de 
formare SC HUMAN TOOLKIT 
SRL Craiova, la sediul nostru s-au 
desfăşurat cursuri de formare, în 
urma cărora 50 de persoane au ab-
solvit cu rezultate excelente exam-
enul prevăzut de prevederile legale, 
în vederea autorizării în profesia de 
mediator. 

Alături de celelalte asociaţii pro-

fesionale ale mediatorilor galateni, 
UNMR Galaţi a fost parte semnatară 
a protocolului încheiat cu Judecătoria 
Galaţi, protocol care ne-a ajutat să 
promovăm şi să susţinem medierea, 
ca soluţie la supraaglomerarea 
instanţelor locale.

De asemenea, reprezentanţii 
noştri au fost invitaţi într-o serie de 
emisiuni  ale posturilor locale de 
televiziune, unde au putut promova 
avantajele procedurii de mediere faţă 
de justiţia clasică.

În jumătate de an de la înfiinţare, 
la sediul 
UNMR Filiala 
Galaţi s-au 
încheiat un 
număr sem-
nificativ de 
acorduri de 
mediere, pe 
care instanţele 
galetene le-
au primit cu 
o deschidere 
pe care noi o 
salutăm şi pe 
această cale.

Pe viitor, 
ne propunem 
că numărul 

membrilor noştri să crească, să de-
venim o organizaţie din ce în ce mai 
puternică, să formăm şi în continuare 
o echipă profesionistă, care să pro-
moveze interesele membrilor săi şi 
medierea că alternativă de  rezolvare 
a conflictelor.

Mediator 
Anca Simona Cânepă

Preşedinte UNMR filiala galaţi
mediere.galati@yahoo.com

www.unmrfilialagalati.aaz.ro
0236 312 311; 0758 498 935

MEDIEREA – O RUTĂ DIfERITĂ DE A DIVORţA

Divorţul prin mediere este încă o  
idee nouă în ţara noastră, dar devine 
din ce în ce mai  bine cunoscută şi larg 
acceptată. Medierea înseamnă lucru-
ri diferite pentru oameni diferiţi. Pe 
scurt, medierea unui divorţ înseamnă 
că  tu şi partenerul tău  staţi împreună  
în aceeaşi cameră cu un mediator 
neutru. Cu ajutorul mediatorului, veţi  
lucra prin toate aspectele de care 
aveţi nevoie pentru a rezolva situaţia 
şi de a ajunge la o soluţie dorită şi 
acceptată de dumneavoastră.

Deşi există cu siguranţă  stiluri 
diferite  de mediere, sunt mai multe 
lucruri pe care te poţi baza indifer-
ent de stilul pe care  mediatorul îl 
utilizează. Medierea este flexibilă 
şi confidenţiala. Aceasta vă oferă  
(soţilor din speţă), o modalitate de 
a rezolva conflictul dintre voi, care 
este firească şi inevitabilă, într-
un mod care vă  va ajuta să lucraţi  
împreună, ca părinţi, după divorţul 
dumneavoastră.

Mediatorul rămâne neutru între 
soţ şi soţie. Asta înseamnă că media-
torul nu poate da sfaturi niciunei părţi, 
şi, de asemenea, nu poate acţiona ca 
un avocat pentru oricare dintre părţi.

Ceea ce  mediatorul poate face, 
totuşi, este să  sublinieze, în şedinţă 
publică parţilor, că fiecare dintre ele 
trebuie să fie conştienta de ceea ce 
ei încearcă să realizeze. Ei trebuie 
să fie deschişi şi să furnizeze toate 
informaţiile, pentru că apoi ei să 
ajungă să negocieze cu încredere . 
Trebuie ţinut cont şi de faptul că am-
bele părţi au aceeaşi informaţie însă 
altfel conturată în mintea lor, motiv 
pentru care este nevoie de timp pen-
tru a clarifica corect situaţia şi a în-
cepe negocierea.

Medierea este voluntară. Se 
continuă numai pentru atâta timp cât 
toate cele trei părţi -, soţul / soţia, şi 
mediator - o doresc. Pentru că me-

diatorul dvs. să se retragă dintr-o 
mediere a unui divorţ trebuie să aibă 
un motiv foarte întemeiat. Tu sau 
partenerul tău vă puteţi retrage de la 
mediere în orice moment, pentru un 
motiv bun, un motiv rău, sau nici un 
motiv, ci doar pentru că aşa doriţi.

Oamenii întreabă adesea, “Oare 
medierea funcţionează cu adevărat?” 
Într-un cuvânt, da. Ştim din practica 
ţărilor europene şi cea a SUA, şi chiar 
şi din practica noastră – nu cu mare 
vechime- de mediatori, ca acele cu-
pluri care au mediat un divorţ, com-
parativ cu cuplurile care au ales calea 
unui proces de divorţ prin instanţă , 
cele dintâi sunt mai susceptibile de 
a fi mulţumite cu rezultatele obţinute 
în urma medierii divorţului( probabil 
pentru că le-a luat mai puţin timp şi 
au cheltuit mai puţini bani) şi este 
puţin probabil să apeleze la instanţă 
mai târziu pentru a lupta cu privire la 
ceva. 

Avantajul principal al divorţului 
prin mediere este că părţile deţin  
controlul divorţului lor. Aşa cum se 
ştie foarte bine, divorţul înseamnă 
o traumă , mai mare sau mai mică, 
pentru fiecare dintre părţi. Deţinând 
controlul asupra divorţului dvs., pe 
tot parcursul şedinţei de mediere, 
recuperarea după o asemenea 
procedură este mult mai uşoară şi îţi 
permite să poţi merge înainte, fără 
o implicare emoţională foare mare, 
tocmai pentru că tu ai ales termenii 
şi condiţiile divorţului tău. Conflictul 
dintre părţi supus medierii a fost de o 
mai mică intensitate decât  în situaţia 
în care acelaşi conflict ar fi fost supus 
instanţei de judecată.

Stiluri de Mediere
Fiecare dintre noi aduce perspec-

tiva lui sau a ei  la procesul de divorţ 
prin mediere, şi această perspectivă 
dictează modul în care credem că 
medierea ar trebui să funcţioneze. 

Deşi lucrările de cercetare privind 
medierea oferă o mare cantitate de 
îndrumări cu privire la stilurile de me-
diere care sunt cele mai eficiente, con-
sider că fiecare are stilul lui şi fiecare 
dintre noi îşi pune amprenta asupra 
medierii pe care o înfăptuieşte. Aşa 
fiind, am observat mai multe stiluri de 
mediere, a unor colegi de ai mei, care 
au ca baza pregătiri diferite, situaţie 
în care şi modul de abordare al unei 
medieri diferă.  

Contabilii. Nu exista mulţi me-
diatori de profesie contabili,  care să 
facă medierea unui divorţ. Cei care o 
fac însă,  tind să se concentreze pe 
zonă care le oferă puterea cea mare 
- se ocupă cu probleme financiare şi 
fiscale, lăsând la o parte problemele 
emoţionale sau ce anume a determi-
nat destrămarea căsniciei. Deoarece 
cuplurile care  trec prin divorţ ajung 
la discuţii legate de bani, de investiţii 
comune, de bani proveniţi din 
moştenire, etc, mediatorul contabil 
, insista subtil aspura acestei prob-
leme, asupra modului în care banii 
vor fi împărţiţi şi cum se va întâm-
pla acest lucru, tinzând să fie chiar 
foarte meticulos pe acesta porţiune, 
însă acest lucru nu este nici periculos 
şi  nici nepotrivit. De multe ori ajuta 
părţile care se împiedica , din cauza 
stresului , într-o simplă adunare!

Terapeuţii. Terapeuţii media-
tori..........ei pot fi sensibili, plini de 
compasiune, şi orientaţi spre re-
zultat. Unora dintre ei,  le este greu  
totuşi să iasă din disciplina lor. Ei tind 
să intre  în terapie cu clienţii lor aflaţi 
la mediere. Acest lucru nu înseamnă 
neapărat că încearcă să „cârpească 
„ căsnicia parţilor, dar aceasta poate 
însemna că rătăcesc în discuţii de 
lungă durată cu clienţii aflaţi la  me-
diere despre sentimentele lor şi de-
spre cum au ajuns la acest punct.
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Am văzut acest mod de abord-
are a problemelor însă mi se pare nu 
neapărat greşit  dar nefiresc, pentru 
că atunci când treci printr-un divorţ 
trebuie să rezolvi un număr finit de 
probleme şi aşa cum am arătat mai 
sus, trebuie să treci peste această 
traumă şi să poţi să-ţi continui viaţa. 
În acele momente nu ai nevoie să vezi 
ce anume te-a adus la divorţ. Cred că 
medierea trebuie să se concentreze 
numai pe acele probleme. Sunt de 
acord cu consilierea, dar cred că este 
o întreprindere separată, în cadrul 
unui contract separat. 

Avocaţii. Avocaţii au tendinţa să 
recurgă la mediere ca o altă formă de 
soluţionare a unui dosar , pentru că 
asta e un format pe care ei, adică noi 
, îl înţelegem.  Ei ar dori să pună  soţul 
şi avocatul său într-o cameră, iar soţia 
şi avocatul său în cealaltă cameră. 
Apoi, ei vor ca mediatorul să se de-
plaseze între cele două camere pen-
tru a discuta cu fiecare parte. Nu spun 
că este o regulă ci doar o tendinţă a 
unei deprinderi, prin care tu ca avo-
cat, de data asta mediator, îţi doreşti 

să-ţi asculţi clientul iar apoi să auzi şi 
cealaltă parte. Un asemenea mod de 
abordare a unei sesiuni de mediere 
se impune atunci când exista violenţa 
domestică şi este absolut necesar să 
separi părţile. Acest stil de mediere 
al divorţului, durează prea mult timp, 
sleieşte de putere părţile şi le implica 
prea mult emoţional.

Este important de ştiut că după ce 
un divorţ se perfectează prin mediere 
şi se încheie acordul de mediere sem-
nat de părţi , conform legii 202/2010, 
acesta trebuie depus la instanţă de 
judecată, anexat la acţiunea de divorţ. 
Instanţa va pronunţa o hotărâre de ex-
pedient, de care părţile se vor putea 
prevala. Este situaţia în care părţile 
nu au pe rolul instanţei deschis un 
proces de divorţ. În situaţia în care, 
exista pe rolul instanţei un proces de 
divorţ în derulare, se va putea depune 
la termen acordul de mediere semnat 
de părţi, iar judecătorul va pronunţa 
hotărârea de expedient . 

Av. Brânduşa Alina Simu
Centrul de Mediere Cluj

ZECE MOTIVE PENTRU A ALEgE MEDIEREA 
PENTRU SOLUţIONAREA UNUI DIVORţ şI 
A PARTAJULUI BUNURILOR COMUNE DOBâNDITE 
DE SOţI ÎN TIMPUL CĂSĂTORIEI

În articolul de faţă  vom prezenta 
zece din motivele principale pentru 
care recomandăm alegerea medierii 
pentru  soluţionarea pe această cale 
a divorţului  şi partajului bunurilor 
comune dobândite de soţi în timpul 
căsătoriei   

1. Costuri reduse. Când ambii 
soţi care doresc să divorţeze şi să 
efectueze partajul bunurilor comune 
dobândite în timpul căsătoriei şese 
întâlnesc cu un mediator în vederea 
soluţionării diferendelor  prin mediere, 
ei pot împărţii costurile acestei proce-

duri, costuri care oricum sunt mai re-
duse decât în cazul în care aceştia ar 
opta pentru un proces în faţa instanţei 
şi ambii şi-ar angaja un avocat care 
să îi reprezinte.

2. Puterea de control. În cadrul 
unui divorţ şi partaj a bunurilor co-
mune prin mediere, soţii pot controla 
intervalul de timp în care se iau de-
ciziile privind desfacerea căsătoriei 
şi  împărţirii bunurilor comune,  spre 
deosebire de cazul unui proces  în 
care termenele în care se judecă  
sunt stabilite de instanţă. De ase-

menea, fiecare decizie care se ia 
cu privire la desfacerea căsătoriei, 
la încredinţarea copiilor rezultaţi din 
căsătorie şi chiar cu privire la partajul 
bunurilor comune, se iau prin acordul 
părţilor, evitându-se astfel procedura 
adversariala în faţa instanţei.

3. Părţile nu mai poartă grijă 
îndeplinirii documentelor necesare.   În 
zilele noastre, multe cupluri încearcă 
să divorţeze fără a apela la un avo-
cat care să îi asiste şi să îi sfătuiască 
în legătură cu paşii ce trebuie urmaţi 
în vederea desfacerii căsătoriei , pre-
cum şi a partajului bunurilor comune,  
lovindu-se de numeroase dificultăţi 
atât în ceea ce priveşte înţelegerea 
prevederilor legislative în mate-
rie, cât şi cu privire la documentele 
complexe care trebuie îndeplinite în 
acest scop. Un mediator, de profesie 
şi avocat poate asigura îndeplinirea 
tuturor actelor necesare în vederea 
divorţului.

4. Copiii sunt mai protejaţi.       
Cel mai delicat aspect al unui divorţ, 
din perspectiva copiilor este conflictul 
dintre părinţi. Pentru aceşti copiii este 
oricum suficient de traumatizant faptul 
că părinţii lor se despart, astfel încât 
alegerea unui divorţ prin mediere 
poate avea efecte benefice asupra 
copiilor, care îşi văd părinţii încercând 
împreună să găsească soluţiile cele 
mai potrivite, atât pentru ei înşişi, cât 
şi pentru copii.

5. Este mai uşor chiar şi pen-
tru soţi. Modul în care o căsătorie 
încetează are un impact semnificativ 
asupra modului în care foştii soţi vor 
aborda viitoarele lor relaţii. Prezenţa 
unui mediator este folositoare, 
deoarece acesta îi ajută pe ambii 
soţi să comunice şi să ia împreună 
deciziile importante, evitând astfel 
neplăcerile unui proces în instanţă, în 
urma căruia de regulă relaţiile dintre 
foştii soţi se deteriorează şi mai mult.

6. Părţile pot alege în continu-
are un proces de divorţ sau partaj de 
bunuri comune  în faţa instanţei de 

judecată .  Soţii care aleg să divorţeze 
sau să-şi partajeze bunurile dobân-
dite în timpul căsătoriei prin proce-
dura medierii, nu îşi pierd dreptul de a 
introduce acţiune de divorţ sau partaj  
la instanţă de judecată competenta. 
Dacă părţile nu sunt mulţumite de 
modul în care decurg lucrurile pe par-
cursul medierii, ele pot oricând alege 
să îşi angajeze avocaţi pentru a transă 
în faţa instanţei lucrurile privitoare 
la desfacerea căsătoriei ori partajul 
bunurilor comune Cele stabilite sau 
discutate împreună cu mediatorul  nu 
leagă părţile în nici un fel dacă aces-
tea vor să renunţe la mediere înainte 
de încheierea unui acord de mediere, 
iar procesul de divorţ/partaj declanşat 
de părţi va fii o procedură judiciară cu 
totul distinctă.

7. Informaţii legale.  Dacă părţile 
apelează la un mediator care exercita 
şi profesia de avocat, acestea pot 
beneficia de toate informaţiile care 
le sunt necesare din punct de vedere 
legal astfel încât să aibă conştiinţa 
faptului că deciziile pe care ei le iau 
sunt corecte. Un avocat-mediator nu 
poate avantaja prin acţiunile sale pe 
niciuna din părţi, el fiind dator să con-
silieze ambele părţi în egală măsură 
cu privire la situaţia lor. Acesta poate 
de asemenea să prezinte pe baza 
experienţei lui şi a jurisprudenţei ex-
istente în materie şi modul în care 
instanţă ar statua asupra situaţiei lor 
în funcţie de elementele concrete ale 
spetei. De asemenea, fiecare dintre 
soţi este încurajat să apeleze separat 
la un avocat pentru consiliere legală, 
în mod special înainte de semnarea 
acordului de mediere.

8. Menajarea sentimentelor. 
Fiecare din părţile unui divorţ sau 
partaj  vor doar să fie ascultate şi 
înţelese, dar în majoritatea cazurilor, 
lucrurile iau o altă turnură, deoarece 
pe parcursul procesului  părţile ajung 
la atacuri reciproce bazate pe resen-
timente, accentuându-se astfel con-
flictul dintre soţi. Un mediator asista 

părţile nu doar din punct de vedere 
legal, ci şi emoţional, ajutându-le să 
ia deciziile cele mai potrivite într-un 
mod calm şi calculat.

9. Este confidenţială. Medierea 
este o procedură confidenţială, toate 
discuţiile şi potenţialele acorduri sta-
bilite între părţi sunt confidenţiale. 
Această caracteristică a procedurii 
de mediere este prielnică pentru 
crearea unui mediu sigur în care fie-
care parte să înainteze propuneri  cu 
privire la modul în care doreşte să îşi 
soluţioneze situaţia.

10.  Este bazată pe încredere.  
Pe parcursul medierii, fiecare parte 
este încurajată să recunoască 
trăsăturile pozitive ale celeilalte părţi 
şi să stabilească un nivel de încredere 
reciproc, în baza căruia să ajungă la 
înţelegere. În sens contrar, în cadrul 
unui proces în instanţă, fiecare parte 
încearcă să evidenţieze părţile nega-
tive ale celuilalt pentru a obţine câştig 
de cauză. Acest aspect prezintă 
importanţă şi din perspectiva faptului 
că foştii soţi vor interacţiona şi după 
desfacerea căsătoriei, în special în 
îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, 
astfel încât este important ca după 
divorţ aceştia să poată avea o relaţie 
fondată pe buna-vointa, din partea 
amândurora.

 În alegerea unui mediator în ve-
derea desfacerii căsătoriei prin me-
diere, precum şi a partajului bunurioor 
comune dobândite în timpul căsătorie, 
soţii pot să se ghideze după câte me-
dieri a efecutuat un anumit mediator 
, cât şi după experienţa  profesională 
pe care acesta o are.

Medierea este o alternativă la un 
proces de divorţ sau partaj dureros, 
ce merită cu adevărat să fie luată în 
considerare. 

Mediator 
Adriana Lucia Buzgar

Centrul de Mediere Cluj
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CENTRUL DE MEDIERE CLUJ

Medierea sau calea spre 
împăcare

Ce este medierea? Medierea 
nu este altceva decât o cale spre 
împăcare.Cu alte cuvinte,medierea 
se adresează acelora care doresc 
să resolve un conflict,o problemă, 
pentru că apoi să poată merge mai 
departe.

De multe ori aceste conflicte sau 
neînţelegeri ajung să tensioneze 
relaţiile dintre oameni,iar cu timpul 

aceste tensiuni capăta amploare fie 
datorită nerezolvării lor ,fie datorită 
orgoliilor.Multe dispute ar putea fi 
soluţionate dacă oamenii ar renunţa 
la orgolii.Foarte mulţi cred că a re-
zolva un conflict sau o problemă 
înseamnă că o parte să câştige ,iar 
cealaltă să piardă.Din păcate într un 
proces aşa se întâmplă: unul câştiga 
,celălalt pierde.În acest fel problema 
este rezolvată doar pentru partea 

care a câştigat,rămânând în continu-
are nerezolvată pentru partea care a 
pierdut.

Prin urmare ,cel care pierde se 
înverşunează să câştige şi atunci 
recurge la alte căi de atac,această 
situaţie devenind epuizantă de cele 
mai multe ori.Aşa se ajunge în situaţia 
în care anumite conflicte durează ani 
sau zeci de ani.

De fapt a rezolva o problemă 
înseamnă în primul rând a obţine 

acel “ceva” care, din momentul în 
care este obţinut, stinge conflictul şi 
îţi aduce o stare de bine,o satisfacţie 
interioară.

În acest lucru constă “frumuseţea” 
medierii,şi anume, stingerea tensiuni-
ilor dintre oameni prin obţinerea unor 
soluţii care să aducă o mulţumire tu-
turor părţilor implicate.

Altfel spus ,medierea trebuie 
privită ca pe o invitaţie la un ceai, 

adică o invitaţie la comunicare.
Ce trebuie să faci pentru a 

apela la mediere?
Nimic mai simplu decât să mergi 

la un mediator autorizat care va trim-
ite în numele tău o invitaţie părţii cu 
care eşti în conflict, de a participa la 
o discuţie în vederea rezolvării prob-
lemelor.

Medierea îţi oferă un cadru intim, 
relaxat, confidenţial unde îţi poţi ex-
pune problema şi formula pretenţiile, 
doleanţele.

Mediatorul este cel care ajută 
părţile participante la discuţie să şi 
contureze dorinţele,poziţiile,fără a 
propune soluţii.

Cel mai mare avantaj al me-
dierii este acela că soluţiile vin de la 
părţi, sunt propuse, formulate chiar 
de către părţi şi ,ca atare,aduc şi 
mulţumire părţilor.

Ai o problemă?Vrei să 
stingi un conflict?Te deranjează 
faptul că din cauza anumitor 
probleme nu mai comunici cu 
rudele,prietenii,vecinii?Vrei să stingi 
anumite dispute fără ca toată lumea 
să afle despre ele?

Atunci alege medierea! 
La mediere eşti relaxat. Poţi co-

munica deschis şi civilizat.Tot ceea 
ce spui este confidenţial

La mediere timpul tău este 
preţios, deci n-o să-l pierzi aşteptând 
să-ţi vină rândul.

Tu eşti cel care fixează dată şi 
ora desfăşurării şedinţei de mediere.

hMediatorul te ajută să găseşti 
singur soluţii convenabile la prob-
leme.

Aici găseşti soluţiile pentru că 
acestea sunt la tine!

Mediator 
Mihaela Toacsen

Centrul de Mediere Cluj

INTERVENţIA ÎN MEDIERE 
SUSţINUTĂ DE CONSILIERUL şCOLAR
MEDIEREA CA MODALITATE DE RĂSPUNS 
LA NEVOILE şCOLARE

În majoritatea instituţiilor, con-
ducerea, membrii acesteia susţin că 
există un grad mulţumitor şi pozitiv de 
cooperare pentru cei care lucrează în 
acelaşi loc de ceva timp.Însă bunul 
mers al organizaţiilor şcolare implică 
obiective, scopuri care nu sunt în-
totdeauna în deplină congruenţă şi 
cu nevoile beneficiarilor.Schimbările 
atunci când survin  sunt de cele mai 
multe ori impuse ca fiind necesare.

Medierea conflictelor şcolare 
este o activitate care se face de cele 
mai multe ori în situaţii de criză, este 
un proces de durată şi care nu este 
întotdeauna finalizat.Conflictele in-
diferent de forma lor pur şi simplu 
există, de aceea, în acest sens este 
absolut indicată prezenţa unui me-
diator şcolar.Indiferent de gravitatea 
situaţiilor, procedura aplicată de un 
mediator specializat poate produce 
rezultate calitative serioase şi ben-
efice în plan acţional.Componentă 
instinctivă a vieţii de relaţie, conflictul 
poatre fi mediat iar forţa lui distructivă 
ameliorată. Deasemenea aplicarea  
proceduriide mediere reflectă  dorinţa 
pozitivă de schimbare şi maturizează 
beneficiarii implicaţi activ în procesul 
educativ-instructiv.Medierea permite 
acestora să îşi exprime opiniile, ne-
voile şi să încerce să obţină ceea ce 
îşi doresc nu în lipsa terţei persoane 
implicată în dispută. 

În lumina acestui tablou pe care 
l-am schiţat, medirea poate să devină 
un obiectiv în consiliere iar cei care 
se vor specializa în acest sens pot 
formula servicii directe care să fie 
furnizate de-a lungul întregului an 

şcolar.Se poate opta în medierea 
şcolară pentru mai multe tipuri de 
abordări şi anume:

- ca model de consultanţă care 
furnizează informaţii,

- ca mediere comportamentală 
pentru disputele de ordin comporta-
mental,

- ca mediere cognitivă,
- ca mediere profilactică atunci 

când se observă că există dispute 
care în viitor cauzează probleme 
similare.

Toţi partenerii în educaţie pot 
partipa şi cere medierea: elevii, cad-
rele didactice, părinţii şi comunitatea 
locală prin instituţiile care au semnate 
un protocol de colaborare cu şcoala.

Zonele de interes pentru prob-
lemele de comportament sunt ca-
zurile de dezadaptare şcolară, con-
flictualii, iar pentru problemele de 
ordin academic vorbim de elevii cu 
traseu educaţional diferit, de cei cu 
motivaţie scăzută pentru învăţare, de 
cei cu număr mare de absenţe şi cu 
eşec şcolar.

Este important ca prin rolul şi 
poziţia unui mediator în şcoală aces-
ta să facă parte şi din conducerea 
administrativă a şcolii şi să poată 
iniţia în cazuri grave procedura de 
mediere. Astfel se poate depăşi 
cererea de mediere formală sau 
improvizată de către cei care nu sunt 
specializaţi.

Consilier psihopedagog
Biagini Cristina
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LORD SLYNN Of HADLEY
EUROPEAN LAW fOUNDATION

e-Buletin nr. 1 septembrie 2010
Dragi prieteni şi colaboratori,
Aceasta este primul dintre e-Bu-

letinele care vor fi acum trimise în mod 
regulat în scopul de a ţine la curent pri-
etenii şi colaboratorii noştri în legătură 
cu activităţile noastre.

După ce Gordon Slynn a trecut 
în nefiinţă anul trecut, am decis să nu 
lichidăm Fundaţia, pentru că atât de 
mulţi oameni ne-a spus că există încă o 
nevoie reală pentru activitatea noastră 
în ţările din Europa Centrală şi de Est. 
Independenţa justiţiei şi statul de drept, 
drepturile omului, legislaţia şi practica 
UE, precum şi ADR vor fi temele noas-
tre principale în viitor.

De asemenea, a decis să nu creăm 
o organizaţie. În schimb am creat 
Fundaţia Prietenii Slynn. Prietenii vor 
fi invitaţi în viitor să plătească 25 de 
lire pe an (care se califică pentru aju-
tor cadou), pentru a ne ajuta să ducem 
munca noastră înainte.

În acest e-Buletin privim înapoi 
la proiectele recent finalizate, descri-
em activităţile în care suntem acum 
implicaţi şi menţionăm pe scurt anumite 
proiecte viitoare.

Suntem foarte recunoscători pentru 
toată lumea care ne-a sprijinit cu gener-
ozitate cu timpul lor şi cu ajutor finan-
ciar. Vă rugăm să transmiteţi prezentul 
Buletin tuturor celor care credeţi că ar 
dori să se implice în munca noastră. 
Vă rugăm să contactaţi nostru Executiv 
Administrator, Ruth Eldon, pentru mai 
multe informaţii despre Fundaţie şi cum 
aţi putea fi în măsură să ne sprijinti.

Calde salutări,
 
Sir Henry Brooke
Preşedinte, Fundaţia Slynn
Septembrie, 2010

O sărbătorire a realizărilor dlui. 
Slynn a avut loc la 4 decembrie 2009 
la Gray’s Inn.

A fost o seară minunată, la care 
au participat aproape 200 de prieteni, 

familie şi colegi de-ai Domnului Slynn. 
După o recepţie şi un concert susţinut 
de Academia de Muzică Antică, scurte 
prezentări au fost făcute de vorbitori 
care l-au cunoscut pe dl. Gordon Slynn 
bine în diferite etape ale vieţii sale, cul-
minând cu dl. George Dobry CBE QC, 
dl. David Vaughan, QC CBE, Sir Mark 
Waller (trezorier al Gray’s Inn) şi Lady 
Slynn.

Omagii au fost, de asemenea, a 
contribuit mai târziu de către procuro-
rul general Eleanor Sharpston, QC, şi 
dna Maryam Rajavi, preşedintele ales 
al Consiliului Naţional al Rezistenţei din 
Iran.

Prezentările pot fi citite pe site-ul 
Slynn, şi ele vor fi de asemenea pub-
licate, împreună cu Lectures Slynn 
1999-2007, prin Wildy, Simmonds & 
Publishing Hill în cursul acestui an. Vom 
anunţa data publicării şi modul de a co-
manda cartea într-un viitor e-Buletin.

Aproape £ 18,000 au fost strânşi 
în acea seară, în sprijinul activităţii 
Fundaţiei Slynn.

Letonia. Proiectul leton este acum 
complet. Fundaţia a oferit speakeri 
pentru două seminarii la Riga, în toam-
na anului 2009 privind aspectele din 
dreptul familiei şi mediere. Contribuţia 
lor a fost mult apreciată. Click aici pen-
tru un raport complet. Proiecte noi sunt 
în discuţie.

Ucraina. Fundaţia a agreat să co-
laboreze în aranjamentele pentru o 
vizită efectuată de preşedintele Curţii 
Constituţionale a Ucrainei în perio-
ada 21-25 februarie 2010. Sir Henry 
Brooke, Sir Brian Neill, dl. Woolf şi Sir 
Stephen Richards au fost de acord să 
participe la un workshop, iar vizite la 
Curtea Administrativă, Curtea de Apel 
şi Curtea Supremă de Justiţie au fost 
într-o stare avansată de pregătire, însa 
vizită a trebuit să fie amânată.

Sir Brian Neill şi Sir Henry Brooke 
au fost împiedicaţi de erupţia vulcanu-
lui islandez de a participa la Kiev, intre 
19-23 aprilie 2010, la o conferinţă a US 

Aid pentru sistemul judiciar din Ucrai-
na. Amândoi s-au adresat conferinţei 
de două ori prin intermediul Skype, şi 
un discurs de la Lord Woolf (Patron 
al Fundaţiei) a fost citit la conferinţă. 
Această implicare britanică a fost foarte 
apreciată.

O altă vizită la Kiev de către Sir 
Brian şi Sir Henry, de această dată 
însoţit de Lord Falconer (un alt patron 
al Fundaţiei), a avut loc în perioada 
11-15 octombrie 2010. Vizită a fost 
organizată de o echipă italiana UE 
din cadrul Comisiei privind reforma 
sistemului judiciar. Sir Henry şi Sir Bri-
an vor realiza interviuri pentru un nou 
colaborator Slynn din Ucraina în cursul 
vizitei lor.

Fundaţia a fost invitată să furnizeze 
speakeri în ianuarie-martie 2011 pentru 
trei ateliere de lucru cu participarea 
unor judecători de la Curtea Supremă a 
Ucrainei în cadrul unui proiect finanţat 
de Ambasada Marii Britanii de la Kiev. 
Fundaţia derulează, de asemenea, 
asistentă, pentru un proiect twinning 
al Ministerului Justiţiei, cu o durată de 
de doi ani, care implică judecători şi 
personalul instanţelor administrative în 
Ucraina, care ar începe în aprilie 2011. 
Vom raporta în e-Buletinele ulterioare.

Turcia. Sir Brian, Sir Henry şi Paul 
Randolph (Managing mandatarul) 
a vizitat Ankara, în noiembrie 2009, 
într-o vizită exploratorie finanţata de 
Ambasada Marii Britanii. Într-un raport 
ulterior au sugerat patru proiecte difer-
ite în care Fundaţia ar putea juca un rol 
util: unul pe temele identificate de către 
judecătorii seniori ai Înaltei Curţi de 
Apel, unul pe temele identificate de înalţi 
reprezentanţi la Curtea Constituţională, 
unul pe ADR (pentru care există un 
volum considerabil de sprijin turc) şi în 
cele din urmă un rol mai general pentru 
a răspunde la solicitările Ministerului de 
Justiţie turc pentru ajutor referitor la vii-
toarele programe finanţat de UE privind 
reforma sistemului judiciar.

În iunie 2010, Fundaţia a fost 

solicitată de către Ministerul de Justiţie, 
cu trei săptămâni anterior, în scopul de 
a identifica un speaker la o conferinţă 
pentru inspectorii judiciari turc privind 
evaluarea performantelor judecătorilor. 
Sir Brian Neill a participat la această 
conferinţă, care a avut loc lângă Anka-
ra. O nouă conferinţa din această serie 
se va desfăşura în ianuarie 2011. De 
asemenea, el a vorbit cu oficiali ai Min-
isterului de Justiţie în Ankara cu privire 
la desfăşurarea unui program de me-
diere în Turcia în decembrie 2010/ianu-
arie 2011. Actualizări suplimentare vor 
fi publicate în viitoarele e-Buletine.

Albania. Proiectul de Mentoring al 
Înaltei Curţi

Fundaţia a fost aleasă de către 
Ministerul de Externe în mai 2010 să 
realizeze un proiect al Înaltei Curţi în 
Albania. Valoarea proiectului este de 
cca. 110 mii lire sterline, ceea ce îl face 
cel mai mare proiect pe care ni l-am 
asumat până în prezent.

Sir Henry Brooke a efectuat până 
în prezent trei vizite la Tirana. La data 
vizitei din luna iulie a fost însoţit de 
Sir David Keene (acum un mandatar 
Slynn) şi de David Gladwell. În con-
tinuare vor mai avea loc cinci vizite a 
câte un weekend până la sfârşitul lunii 
martie 2011. Aceste vizite pot include 
o conferinţă a drepturilor omului şi o 
conferinţă de drept penal.

Sir Henry a realizat deja o bază de 
date a hotărârilor Înaltei Curţi albaneze 
(din 1999) prin BAILII (şi organizaţia 
ei soră, WORLDLII), care a fost foarte 
bine primit. A se vedea http://www.
worldlii.org/al/cases/ALSC/.

Proiectul Baroului. Trei luni mai târ-
ziu, Ministerul de Externe a aprobat un 
proiect în valoare de £ 70,000 referitor 
la Baroul de avocaţi, în care Fundaţia 
este de asemenea implicată, de 
această dată în colaborare cu Consiliul 
Baroului din Anglia şi Ţara Galilor. Acest 
proiect, care va rula până în septemb-
rie 2011, este în legătură cu dispoziţiile 
disciplinare şi de formare pentru baroul 

albanez. Se va începe cu o vizită a unei 
delegaţii de două persoane din partea 
baroului albanez la Londra, urmată de 
o vizită la Tirana în octombrie 2010.

Croaţia. Programul de formare în 
mediere

Fundaţia este încântat să se impli-
ce în Croaţia pentru prima dată. A fost 
planificat să se deruleze un program de 
trei zile de formare de mediere (“For-
mare a formatorilor”), în octombrie, cu 
formatorii fundaţiei din Marea Britanie, 
care au fost de asemenea invitaţi să 
participe ca speakeri la o conferinţă de 
o zi. Se speră că un al doilea program, 
de cinci zile, va fi realizat la o dată 
ulterioară.

Aplicaţii practice ale legislaţiei UE 
în Croaţia

O Conferinţa privind “Funcţionarea 
sistemului judiciar în ceea ce priveşte 
aderarea la UE”, va avea loc la Zagreb la 
10 septembrie 2010. 400 de judecători 
croaţi vor examina diferite aspecte 
ale aplicării practice a legislaţiei UE 
în Croaţia, care este acum unul dintre 
statele aderante la UE. Fundaţia a fost 
invitată, din nou în scurt termen, pentru 
a identifica un speaker. David Vaughan 
CBE QC (un mandatar al Fundaţiei), va 
vorbi în deschiderea sesiunii plenare 
privind “Legislaţia UE în faţa instanţelor 
naţionale”.

Mai multe actualizări
Actualizări suplimentare asupra 

proiectelor în desfăşurare şi activităţilor 
noi vor fi publicate în viitoarele e-
Buletine. Sperăm de asemenea să 
anunţam data celei de-a 9 a Slynn 
Lecture (care va avea loc la începutul 
anului 2011), şi identitatea noului Slynn 
Fellow.

 
© Lord Slynn of Hadley 

European Law foundation 
2010
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lecția de consiliere

TIPURI DE CONfLICTE CARE POT fI MEDIATE

urmare din numarul precedent

2. Tipuri de conflicte care pot fi 
supuse medierii în domeniul comer-
cial (în afaceri)

În domeniul comercial se recurge 
frecvent la mediere, în primul rând mo-
tivat de faptul că toate costurile pe care 
le implică o astfel de procedură sunt 
reduse în comparaţie cu cele ocazion-
ate de calea litigioasă. De asemenea, 
confidenţialitatea, precum şi păstrarea 
sau consolidarea relaţiilor de afaceri 
constituie alte argumente pentru care 
medierea înregistrează un real succes în 
cadrul de afaceri românesc actual. 

Astfel, în acest domeniu, menţionăm 
că medierea poate interveni în cazul con-
flictelor care se nasc în legătură cu ex-
ecutarea, interpretarea şi rezilierea con-
tractelor comerciale, spre exemplu: 

- modalitatea concretă de aducere 
la îndeplinire a obligaţiilor asumate prin 
contract;

- eşalonarea la plată a unei datorii 
comerciale;

- modul în care poate înceta un 
contract comercial în cazul în care con-
tractul nu conţine o clauză de denunţare 
unilaterală;

-  stingerea anumitor obligaţii 
asumate prin contract etc.

De asemenea, în cazul disputelor in-
tervenite în domeniul comerţului electron-
ic, medierea se poate aplica în special în 
cazul magazinelor de comerţ electronic 
care au înregistrat conflicte cu clienţii în 
legătură cu comenzile derulate pentru 
livrarea diverselor produse. Apreciem că 
în acest domeniu al comerţului electron-
ic, medierea poate interveni în special în 
cazul clienţilor fideli, de business, care au 
anumite nemulţumiri legate de produsele 
livrate în urma comenzilor on-line.

3. Tipuri de conflicte care pot fi 
supuse medierii în cazul litigiilor de 
muncă 

La art. 3 din Legea nr. 168/1999 
privind soluţionarea conflictelor de 

muncă, cu modificările şi completările ul-
terioare, regăsim definiţia conflictelor de 
muncă, în sensul că acestea sunt con-
flictele dintre salariaţi şi unităţile la care 
sunt încadraţi, cu privire la interesele cu 
caracter profesional, social sau economic 
ori la drepturile rezultate din desfăşurarea 
raporturilor de muncă.

Conflictele de muncă se împart în 
două categorii:

– colective, spre exemplu un conflict 
între un grup de angajaţi şi angajator;

– individuale, de pildă un conflict în-
tre indivizi la locul de muncă. Acest con-
flict se poate desfăşura între conducere 
şi un angajat sau între doi angajaţi.

De asemenea, conflictele de muncă 
se clasifică în conflicte de interese şi 
conflicte de drepturi, definiţiile acestora 
fiind regăsite la art. 4 şi 5 din Legea nr. 
168/1999 privind soluţionarea conflictelor 
de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Sunt conflicte de drepturi 
următoarele:

a) conflictele în legătură cu 
încheierea, executarea, modificarea, 
suspendarea şi încetarea contractelor in-
dividuale de muncă;

b) conflictele în legătură cu execu-
tarea contractelor colective de muncă.

Sunt, de asemenea, considerate 
conflicte de drepturi următoarele: 

a) conflictele în legătură cu plata 
unor despăgubiri pentru acoperirea prej-
udiciilor cauzate de părţi prin neîndeplini-
rea sau îndeplinirea necorespunzătoare 
a obligaţiilor stabilite prin contractul indi-
vidual de muncă;

b) conflictele în legătură cu consta-
tarea nulităţii contractelor individuale sau 
colective de muncă ori a unor clauze ale 
acestora;

c) conflictele în legătură cu consta-
tarea încetării aplicării contractelor colec-
tive de muncă.

Nu sunt considerate conflicte de 
drepturi, în sensul acestei legi, conflict-
ele dintre unităţile şi persoanele care 

prestează diferite activităţi acestora, în 
temeiul altor contracte decât contractul 
individual de muncă.

Orice conflict de muncă ce intervine 
între salariaţi şi unităţi în legătură cu în-
ceperea, desfăşurarea şi încheierea ne-
gocierilor colective reprezintă conflict de 
interese. Conflictele de interese pot fi 
declanşate în următoarele situaţii: 

a) unitatea refuză să înceapă nego-
cierea unui contract colectiv de muncă, 
în condiţiile în care nu are încheiat un 
contract colectiv de muncă sau contractul 
colectiv de muncă anterior a încetat; 

b) unitatea nu acceptă revendicările 
formulate de salariaţi; 

c) unitatea refuză nejustificat sem-
narea contractului colectiv de muncă, cu 
toate că negocierile au fost definitivate; 

d) unitatea nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile prevăzute de lege de a începe 
negocierile anuale obligatorii privind sal-
ariile, durata timpului de lucru, programul 
de lucru şi condiţiile de muncă; 

e) în caz de divergenţă la negocierea 
anuală obligatorie privind salariile, durata 
timpului de lucru, programul de lucru şi 
condiţiile de muncă.

Nu pot constitui obiect al conflict-
elor de interese revendicările salariaţilor 
pentru a căror rezolvare este necesară 
adoptarea unei legi sau a altui act nor-
mativ.

Procedura soluţionării amiabile a con-
flictelor dintre angajatori şi salariaţi este 
prevăzută în art. 3 al Legii nr. 168/1999, 
precum şi în art. 76 din acelaşi act nor-
mativ. De asemenea, art. 26 din Legea nr. 
168/1999 precizează că în cazul în care 
conflictul de interese nu a fost soluţionat 
ca urmare a concilierii organizate de 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, 
părţile pot hotărî, prin consens, iniţierea 
procedurii de mediere. Apreciem că legi-
uitorul a prevăzut în mod clar necesitatea 
prezenţei mediatorului atât în conflictele 
de drepturi, cât şi în cele de interese, însă 
fără a se încălca competenţele organelor 
abilitate expres pentru soluţionarea con-

flictelor de interese – aspect la care ne-
am referit anterior.  

4. Tipuri de conflicte care pot fi 
supuse medierii în domeniul penal 

În cazul proceselor penale, în 
cauzele în care legea permite împăcarea 
părţilor, persoanele aflate în conflict pot 
apela la propria lor rezolvare a disputei, 
atât anterior, cât şi ulterior declanşării 
unui litigiu pe rolul organelor de cerc-
etare sau urmărire penală. În cazul în 
care conflictul a fost soluţionat pe calea 
medierii, instanţele sau organele de 
cercetare penală vor lua act de această 
voinţă a părţilor, pronunţând o soluţie 
corespunzătoare cu dorinţa acestora.

Dispoziţiile din lege se aplică cu 
precădere în cauzele penale care 
privesc infracţiuni pentru care, potrivit 
legii, retragerea plângerii prealabile sau 
împăcarea părţilor înlătură răspunderea 
penală. Nici în restul cauzelor penale 
medierea nu este exclusă, putându-se 
soluţiona pe această cale o multitudine 
de aspecte survenite în cadrul procesu-
lui penal (cel mai bun exemplu este cel 
referitor la soluţionarea acţiunii civile în 
cadrul procesului penal, acest lucru se 
poate realiza în orice fel de cauză penală 
prin mediere). 

Codul penal actual prevede că 
acţiunea penală se pune în mişcare 
la plângerea prealabilă a persoa-
nei vătămate în cazul următoarelor 
infracţiuni: lovirea sau alte violenţe – art. 
180; vătămarea corporală – art. 181; 
vătămarea corporală din culpă – art. 
181 alin. (1) şi (3); violarea de domicil-
iu – art. 192 alin (1); violarea secretului 
corespondenţei – art. 195; divulgarea 
secretului profesional – art. 196; violul – 
art. 197 alin. (1); furtul pedepsit la plân-
gerea prealabilă – art. 210; abuzul de în-
credere – art. 213; gestiunea frauduloasă 
– art. 214; distrugerea – art. 217 alin. (1); 
abandonul de familie – art. 305; nere-
spectarea măsurilor privind încredinţarea 
minorilor – art. 307; tulburarea folosinţei 
locuinţei – art. 320.

În funcţie de momentul apelării la 
mediere, distingem 3 situaţii:

a) în situaţia în care procedura de 
mediere se desfăşoară înaintea înce-
perii procesului penal şi aceasta se 
închide prin împăcarea părţilor, persoa-
na vătămată nu mai poate sesiza, pentru 
aceeaşi faptă, organul de urmărire penală 
sau, după caz, instanţa de judecată.

b) în situaţia în care procedura de 
mediere a fost declanşată în termenul 
prevăzut de lege pentru introducerea 
plângerii prealabile, acest termen se 
suspendă pe perioada desfăşurării me-
dierii. Dacă părţile aflate în conflict nu 
s-au împăcat, persoana vătămată poate 
introduce plângerea prealabilă în acelaşi 
termen, care îşi va relua cursul de la data 
întocmirii procesului-verbal de închidere 
a procedurii de mediere, socotindu-se şi 
timpul scurs înainte de suspendare.

c) în cazul în care medierea se 
desfăşoară după începerea procesu-
lui penal, urmărirea penală sau, după 
caz, judecata se suspendă, ca urmare 
a prezentării de către părţi a contractului 
de mediere.

Suspendarea durează până la 
momentul când procedura medierii se 
închide prin oricare dintre modurile 
prevăzute de Legea nr. 192/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, dar 
nu mai mult de 3 luni de la data semnării 
contractului de mediere. Procesul penal 
se reia din oficiu, imediat după primirea 
copiei după Procesul-verbal de închidere 
a procedurii de mediere, pe care mediato-
rul are obligaţia să-l comunice organului 
judiciar, prin care se constată că părţile 
nu s-au împăcat, sau, dacă acesta nu se 
comunică de către mediator, la expirarea 
termenului de 3 luni prevăzut de lege.

Camelia gagu 
Avocat Baroul Bucureşti

Preşedinte 
“Centrul Mediatorilor 

Profesionişti – Bucureşti”
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bucurești

ASOCIAȚIA CENTRUL AVOCAȚILOR MEDIATORI
Medierea în 2010. Perspec-

tivele pentru 2011 şi impactul 
modificărilor legislative.

Înainte de a începe orice discuţie 
tehnică despre mediere, cred că este 
normal să exprim ce reprezintă me-
dierea pentru mine, în contextul în care 
discutăm despre o nouă profesie care 
încearcă din greu să pătrundă în men-
talul colectiv al societăţii româneşti. 
Nu trebuie să vă aşteptaţi la o pov-
este spectaculoasă, întrucât contextul 
în care am aflat despre mediere nu se 
abate de la calea tradiţională prin care 
medierea a ajuns în România.    

În 2006 am aflat că Baroul Bucureşti 
organizează un training pe mediere. 
Lectorul a fost chiar marele Garby, un 
avocat şi mediator de succes din eter-
nul şi fascinantul Paris. În prima zi de 
curs cu lectorul francez am aflat că 
într-o procedură de mediere argumen-
tele juridice sau logică juridică nu sunt 
importante dacă interesul comun al 
părţilor se atinge altfel, idee destul de 
greu de înghiţit de avocatul din mine. 
Am mai descoperit că mediatorul nu 
dă soluţii, nu pentru că nu ar putea, ci 
pentru că nu asta este menirea lui, ci a 
părţilor mediate. 

Abordarea era nouă pentru mine, 
ideea de mediere mi se preda alt-
fel decât percepusem eu până atunci 
noţiunea. Atunci am aflat ce este de fapt 
medierea. Este o formă de stingere a 
conflictelor care se produce fără a mai 
ajunge în faţa instanţei. Este un proces 
mult mai simplu, mai ieftin, mai discret 
şi ar putea să reducă doar în următorii 
cinci ani birocraţia din justiţie cu cel 
puţin 20 la sută.

În lunile următoare am devenit me-
diator şi după alte luni în care am tot 
participat la diverse cursuri de mediere 
în afara ţării, mi-am format convingerea 
că medierea este o soluţie care poate 
scoate justiţia românească din criza în 
care se zbate. Am ajuns la concluzia că 
potenţialul medierii este enorm pentru 

sănătatea juridică a României şi evident 
pentru rezolvarea multor probleme con-
flictuale ale oamenilor.

În ideea de a contribui la dezvol-
tarea medierii în România, am decis, 
alături de alţi colegi avocaţi, înfiinţarea 
unei asociaţii cu acest obiectiv declarat. 
Asociaţia Centrul Avocaţilor Mediatori 
(www.avocatmediator.ro) s-a înfiinţat la 
iniţiativa unui grup de şapte avocaţi me-
diatori care au urmat cursurile despre 
mediere organizate de Thierry Garby, 
în conformitate cu regulamentul Foru-
mului Mondial al Centrelor de Mediere 
şi cu sprijinul Black Sea Countries Bar 
Association. 

Centrul este deschis avocaţilor din 
Baroul Bucureşti, din celelalte 42 de 
barouri din România şi din barourile 
membre ale Black Sea Countries Bar 
Association care vor dori să profeseze 
şi ca mediatori. 

Centrul îşi propune să popular-
izeze, în mediul social-politic şi de 
afaceri, activitatea de mediere, să ela-
boreze proiecte pentru completarea 
legislaţiei privind medierea, să orga-
nizeze programe şi stagii de instruire, 
perfecţionare şi specializare, să acorde 
burse tinerilor în domeniul medierii în 
România şi în străinătate. 

Centrul furnizează servicii de me-
diere pentru persoane fizice şi juridice, 
precum şi pentru oamenii de afaceri în 
toate domeniile reglementate de Legea 
medierii. 

Membrii fondatori ai Centrului 
Avocaţilor Mediatori sunt Av. Alină 
Gorghiu - director executiv,   av. Elena 
Bustea – preşedinte, Av. Sârbu Manuela 
– vicepreşedinte, Av. Liliana Nicolescu - 
Director Politici Interne şi Legislaţie. 

Despre procedura medierii şi pro-
movarea acesteia în anul care tocmai 
se încheie se pot spune multe. A fost 
un an plin de iniţiative din partea tutu-
ror celor care au îmbrăţişat profesia şi 
putem spune că s-au făcut paşi mici, 
dar siguri, pentru promovarea medierii 

ca o alternativă la justiţia clasică.  
Faţă de momentul în care a fost 

adoptată Legea 192 în anul 2006 şi a 
fost creat astfel cadrul legal de regle-
mentare a acestei noi profesii, putem 
spune că fiecare an care a trecut de 
atunci a marcat o serie de progrese pen-
tru dezvoltarea medierii în România. În 
anii 2007 şi 2008 numărul mediatorilor 
a crescut, însă nu a existat o promo-
vare coerentă a profesiei. Din păcate, 
abia în mai 2008 a fost definitivat 
tabloul mediatorilor acreditaţi de Con-
siliul de Mediere. În anul 2009 am avut 
posibilitatea de a modifica şi completa 
Legea 192/2006 pentru a înlătura prob-
lemele sesizate în perioada 2007-2008. 
Iniţiativa legislativă pe care am promo-
vat-o alături de alţi colegi parlamentari a 
fost adoptată de Parlamentul României 
şi a devenit Legea 370/2009.

Faţă de aceste transformări pe-
trecute în perioada 2007-2009, putem 
spune că anul 2010 a adus la fel de 
multe îmbunătăţiri pentru dezvoltarea 
profesiei, precum în intervalul menţionat 
anterior. În primul rând, medierea a 
fost introdusă ca un element important 
în Noile Coduri, Codul de Procedură 
Civilă şi Codul de Procedură Penală. 
Am regăsit procedura medierii în Le-
gea pentru accelerarea proceselor în 
justiţie, actul normativ supranumit „Mica 
reformă în justiţie”. Rolul acestor noi 
prevederi normative care privesc ac-
celerarea proceselor reprezintă o etapă 
intermediară până la adoptarea legilor 
de aplicare a Noilor Coduri şi intrarea 
acestora în vigoare. Din acest punct de 
vedere, apelul obligatoriu la mediere nu 
avea cum să lipsească din legea Micii 
Reforme în Justiţie.

Având în vedere toate aceste 
modificări, am certitudinea că anul 2011 
va fi un an plin pentru mediatori şi va 
reprezenta cu siguranţă o trecere la o 
nouă etapă de dezvoltare a profesiei 
în România, chiar dacă extinderea me-
dierii prin legea Micii Reforme în Justiţie 

şi Noile Coduri este încă redusă şi 
discutabilă, fiind un pas înainte, dar nu 
unul hotărât.

Legea Medierii nr. 192/2006 
modificată şi completată de Legea 
nr. 370/2009

Societatea românească modernă, 
aflată în plină devenire democratică, 
a înregistrat o creştere fără precedent 
în ceea ce priveşte numărul, complexi-
tatea şi gravitatea litigiilor şi a conflict-
elor, fie că ne referim la conflictele din-
tre persoanele fizice, fie că ne referim 
la conflictele dintre persoanele juridice 
sau la cele mixte.

În acest context, utilizarea me-
todelor alternative de soluţionare a dis-
putelor a devenit imperios necesară. 
Susţinerea profesiilor de mediator şi ar-
bitru este o prioritate pentru sănătatea 
justiţiei, acestea oferind justiţiabililor şi 
potenţialilor justiţiabili alternative efi-
ciente la sistemul juridic, sufocat în 
această perioadă de numărul deosebit 
de mare de dosare. Costurile antrenate 
de către stat cu privire la aceste pro-
cese pot fi mult diminuate prin consoli-
darea profesiilor care oferă alternative 
la sistemul juridic.

Deşi medierea nu este o activi-
tate nouă în România, reglementarea 
acestei instituţii, precum şi a profesiei 
de mediator prin Legea nr.192/2006, 
modificată şi completată prin Legea 
nr. 370/2009, face că în prezent să ex-
iste un interes crescut faţă de această 
modalitate alternativă de soluţionare a 
conflictelor. Mai multe analize au arătat 
că secolul XXI este secolul soluţionării 
conflictelor pe cale amiabilă, departe de 
sala de judecată.

Completările şi modificările la Le-
gea nr. 92/2006 au rolul de a asigura 
accesul mai bun la justiţie, de instituire 
a unui spaţiu de libertate şi securitate a 
cetăţeanului, care să cuprindă metode 
de soluţionare a litigiilor atât pe cale 
judiciară, cât şi extrajudiciară.

Prevederile Legii nr. 370/2009 

au fost elaborate având în vedere 
următoarele dispoziţii din actele nor-
mative interne, anterior promulgate, 
respectiv actele normative comunitare, 
şi anume: Legea nr. 192/2006 privind 
medierea şi organizarea profesiei de 
mediator; Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul 
public judiciar în materie civilă; Directi-
va Consiliului Uniunii Europene 2003/8/
CE privind îmbunătăţirea accesului la 
justiţie în cazul litigiilor transfrontaliere, 
prin stabilirea de reguli minimale co-
mune referitoare la asistenţa judiciară 
acordată în cadrul acestor categorii de 
cauze;   Directiva Parlamentului Euro-
pean şi a Consiliului Uniunii Europene 
2008/52/CE privind anumite aspecte ale 
medierii în materie civilă şi comercială.

Legea nr. 370/2009 aduce o serie 
de modificări şi completări prin care 
sunt implementate dispoziţiile Directivei 
Parlamentului European şi ale Consili-
ului Uniunii Europene 2008/52/CE (cu 
termen de implementare pentru Statele 
membre - noiembrie 2010), respectiv 
cu privire la caracterul executoriu între 
părţi al acordului de mediere, întărirea 
prevederilor referitoare la recomandar-
ea medierii către justiţiabili, organizarea 
Consiliului de Mediere şi a profesiei de 
mediator, respectiv introducerea proce-
durii de mediere în domenii noi.

Faţă de conţinutul anterior al legii, 
acum se menţionează expres că părţile 
trebuie să îşi dea consimţământul, 
liber exprimat, pentru a putea recurge 
la procedura medierii, lucru firesc, me-
dierea fiind o procedură eminamente 
voluntară.

continuarea în numărul următor

Deputat Alina gorghiu
Director Executiv al Centrului 

Avocaților Mediatori
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bucurești

CENTRUL MEDIATORILOR PROfESIONIşTI BUCUREşTI
Asociaţia “Centrul Mediato-

rilor Profesionişti – Bucureşti” a 
fost înfiinţată în anul 2008 şi este o 
organizaţie neguvernamentală, non 
profit şi apolitică, având drept scopuri 
principale:

-  promovarea, sprijinirea, studiul 
şi practica medierii;

- organizarea de programe 
şi cursuri de specialitate pentru 
pregătirea şi perfecţionarea media-
torilor profesionişti;

- consultanţă în domenii de spe-
cialitate, spre exemplu, mediere şi 
cursuri/master de mediere, manage-
ment, comunicare, negociere etc.;

- popularizarea medierii în 
România.

Pentru realizarea scopurilor 
menţionate, asociaţia noastră 
(CMPB) şi-a propus o serie de obiec-
tive, dintre care menţionez:

- organizarea de seminarii de 
lucru pentru perfecţionarea tehnicilor 
de mediere;  

- organizarea de conferinţe 
publice pentru promovarea medierii;

-     publicări de materiale speci-
fice;

- colaborări cu diverse 
organizaţii, organe ale administraţiei 
publice şi persoane fizice;

-    colaborarea cu alte organizaţii şi 
persoane din ţară şi din străinătate.

În luna aprilie 2009, după afil-
ierea CMPB la Uniunea Centrelor 
de Mediere din România, am înche-
iat cu Centrul de Mediere Craiova 
un Contract de Subfinanţare, care 
face parte dintr-un amplu program 
de promovare a medierii la nivel 
naţional şi care, în acelaşi timp, este 
parte integrantă din Grantul încheiat 
între Asociaţia Centrul de Mediere 
Craiova şi Ambasada Statelor Unite 
la Bucureşti. 

În cadrul acestui proiect, CMPB 
a organizat în cursul anului 2009 o 

conferinţă pentru promovarea me-
dierii, tema acestui eveniment fiind 
„Medierea - metoda eficientă de re-
zolvare a conflictelor”. Magistraţii 
care au fost prezenţi la această 
conferinţă şi-au exprimat deschi-
derea în sensul participării active la 
promovarea concretă a acestei me-
tode de soluţionare a conflictelor. 
Ca atare, suntem implicaţi alături de 
magistraţi în diverse proiecte pentru 
promovarea medierii, seminarii de 
lucru şi mese rotunde.

De asemenea, în data de 
16.11.2009, CMPB a participat la 
Curtea de Apel Bucureşti la seminarul 
cu tema „Instituţia medierii în dreptul 

românesc şi în dreptul comunitar”. 
Una din concluziile acestui semi-
nar a fost că se impune organiza-
rea şi a altor evenimente de acest 
gen la instanţele de fond, în scopul 
diseminării tuturor informaţiilor referi-
toare la mediere.

Drept urmare, în data de 17 feb-
ruarie 2010, CMPB a organizat la 
Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti 
seminarul cu tema „Instituţia medierii 
în dreptul românesc şi în dreptul Uni-

unii Europene”. Seminarul a fost ur-
mat de încheierea unui protocol per-
manent de colaborare între Asociaţia 
“Centrul Mediatorilor Profesionişti - 
Bucureşti” şi Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti, în vederea promovării me-
dierii şi a Directivei nr. 2008/52/CE a 
Parlamentului European şi a Consili-
ului privind anumite aspecte ale me-
dierii în materie civilă şi comercială. 

Un al doilea astfel de Protocol 
a fost semnat de către CMPB şi 
Judecătoria sectorului 3 Bucureşti în 
data de 22 aprilie 2010. Acest proto-
col a fost perfectat după desfăşurarea 
în data de 16 aprilie 2010 la 
Judecătoria sectorului 3 Bucureşti, 

a unui seminar organizat de către 
asociaţia noastră - eveniment la 
care au participat atât judecători 
aparţinând Judecătoriei sectorului 
3 Bucureşti, cât şi judecători care 
activează în cadrul Judecătoriei sec-
torului 5 Bucureşti. De asemenea, tot 
în urma organizării seminarului pre-
cizat anterior, Asociaţia ”Centrul Me-
diatorilor Profesionişti – Bucureşti” a 
semnat în data de 27 aprilie 2010 cu 
Judecătoria sectorului 5 Bucureşti, 

un alt Protocol permanent de promo-
vare a medierii. 

Seminariile mai sus precizate 
au fost derulate de către asociaţia 
noastră în parteneriat cu Asociaţia 
Magistraţilor din România şi Asociaţia 
„Centrul de Mediere Craiova” şi se în-
scriu în cadrul Protocolului nr. 1 din 4 
martie 2009 de promovare a medierii 
încheiat pentru o durată de trei ani 
între Asociaţia Centrul de Mediere 
Craiova şi Asociaţia Magistraţilor din 
România. 

Protocoalele încheiate în-
tre Asociaţia ”Centrul Mediatorilor 
Profesionişti – Bucureşti” şi cele 
trei instanţe din Bucureşti prevăd 

colaborarea în vederea informării 
magistraţilor şi a personalului aux-
iliar al Judecătoriilor cu privire la 
legislaţia internă şi internaţională 
privind medierea. Protocoalele 
vizează informarea magistraţilor 
asupra avantajelor pe care instituţia 
medierii le aduce în activitatea aces-
tora, a justiţiei în general, prin di-
minuarea numărului de cauze aflate 
pe rolul instanţelor, reducerea chel-
tuielilor pentru soluţionarea unui 

litigiu şi îmbunătăţirea actului de 
justiţie. De asemenea, Protocoalele 
cuprind şi dispoziţii referitoare la pro-
movarea instituţiei medierii, precum 
şi organizarea de activităţi specifice 
în domeniul medierii, în cadrul pro-
gramelor de formare continuă de la 
nivelul Judecătoriilor şi Parchetelor 
de pe lângă Judecătorii.

În aceeaşi ordine de idei, fac 
precizarea că asociaţia noastră are 
în derulare programe de promovare 
a medierii prin organizarea de semi-
narii şi la sediul altor instanţe din 
Bucureşti, urmând să încheie alte 
protocoale de promovare a medierii.

În plus, menţionez că membrii 
CMPB au elaborat o serie de mate-
riale care se circumscriu domeniului 
medierii: medierea în dreptul muncii, 
medierea în afaceri, medierea în do-
meniul bancar şi al asigurărilor, me-
dierea familială şi medierea în dome-
niul medical, acestea fiind publicate 
în Revista Română de Mediere, cât 
şi pe site-urile www.mediatori.org.ro 
şi www.revistademediere.ro.

Închei această scurtă prezen-
tare a Asociaţiei ”Centrul Mediato-
rilor Profesionişti – Bucureşti” cu 
menţiunea că împărtăşesc opinia 
potrivit căreia recurgerea efectivă 
la instituţia medierii va juca un rol 
esenţial în consolidarea statului româ-
nesc de drept. Astfel, am speranţa că 
medierea va deveni şi în România în-
tr-o perioadă cât mai scurtă o metodă 
efectivă de soluţionare a conflictelor, 
iar justiţiabilii vor recurge din ce în 
ce mai mult la această procedură 
rapidă, informală şi confidenţială.

Camelia gagu 
Avocat Baroul Bucureşti

Preşedinte 
“Centrul Mediatorilor 

Profesionişti – Bucureşti”
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lecția de consiliere

ARTA MANIPULĂRII

urmare din numarul precedent

Manipularea este un subiect contro-
versat şi fiecare are o definiţie a acestui 
termen. Oamenii vor să manipuleze, 
cu toate că majoritatea dintre ei nu re-
cunosc acest lucru, de asmenea ei vor 
să nu cadă în capcana manipulatorilor. 

După cum v-am promis în articolul 
din numărul trecut, vom continua perip-
lul prin labirintul manipulării şi vom face 
cunoştinţă cu alte două legi esenţiale 
-  Legea coerenţei şi Legea “dovezii so-
ciale” care, odată însuşite, ne-ar putea 
ajuta să manipulăm mai uşor sau să 
evităm a fi manipulaţi.

Legea nr. 3: Legea coerenţei
Iată o întâmplare povestită de un 

venerabil domn, care mi-a fost profesor 
la un moment dat:  

“Cand eram mult mai tânăr şi, 
desigur, mult mai naiv, mi s-a întâmplat 
o chestie a cărei amintire mă umple şi 
acum de nervi. Era o zi de vară. La uşa 
mea a sunat o fată foarte atrăgătoare, 
cu fustă scurtă, care m-a rugat să-i 
răspund la câteva întrebări pentru un 
studiu privind “cheltuielile tineretului 
pentru distracţie şi spectacole”. Binen-
teles, am fost de acord şi, cum uşor va 
puteţi imagina, am exagerat puţin cu 
răspunsurile: cine ar fi citit acel ches-
tionar completat de mine ar fi dedus 
că eram un tip strălucitor, care ieşea 
practic în fiecare seară să se distreze, 
trecând cu dezinvoltură de la un restau-
rant la un concert, de la o discotecă la 
un teatru etc.  

Și după ce-am terminat cu 
întrebările, a apărut şi adevăratul scop 
al vizitei frumoasei domnişoare: ea 
mi-a propus pentru “numai” 200 de lei o 
legitimaţie de înscriere la un club ai cărui 
membri beneficiau de o serie de reduc-
eri de preţ pentru astfel de distracţii, şi 
care, datorită vieţii mele sociale foarte 
active, mi-ar fi permis economii anuale 
de aproape 1000 de lei.  

A nu cumpăra legitimaţia aceea ar fi 
însemnat ori să admit că am minţit, ori 
că eram un prost care nu ştie să profite 
de o ocazie.  

Aş vrea să pot spune că am dat-o 
pe fată pe uşă afară. În realitate însă, 
am plătit legitimaţia ca un idiot perfect, 
fără s-o folosesc, binenteles, niciodată.  

Capcana aceasta, aşa de abil 
pregătită pentru a-mi scoate banii din 
buzunar, pune în evidenţa una dintre 
cele mai mari nevoi ale omului, aceea 
de coerentă. “

Legea Coerenţei spune că atunci 
când cineva ia o poziţie, verbal sau în 
scris, în legătură cu ceva, o să tindă apoi 
să apere acea poziţie şi se va comporta 
în consecinţă, indiferent dacă poziţia lui 
are sens şi, deseori, în ciuda evidenţei 
contrariului.  

Nevoia de coerentă ne împinge să 
aducem “pe aceeaşi lungime de undă”, 
credinţele sau comportamentele noas-
tre cu ceea ce am zis sau am făcut. Aşa 
că dacă reuşesc să va determin să va 
luaţi un angajament cât de mic, de fapt 
am pregătit terenul pentru a vă face să 
acţionaţi conform cu       spusele voas-
tre.  

Primul tip de coerentă este cea 
“publică”. Un exemplu banal: de câte 
ori într-o discuţie ne-am apărat punctul 
de vedere, chiar dacă argumentele in-
terlocutorului erau superioare, doar 
pentru a păstra coerenţa cu ceea ce am 
declarat la început? De câte ori facem 
ceva care nu ne place sau nu ne con-
vine, pur şi simplu pentru că aşa am 
promis? Mecanismul fiind aşa de puter-
nic, nu este de mirare că profesioniştii       
manipulării profită cât pot de el. 

Un vânzător care îşi cunoaşte me-
seria, înainte de a cere ceea ce vrea să 
obţină de la voi, o să va pună în situaţia 
de a face nişte afirmaţii pe baza cărora 
o să-i fie foarte uşor apoi să vă împingă 
în direcţia dorită (tehnica “celor patru 
ziduri”):  

“Vânzătorul: Credeţi că pregătirea 

şcolară este importantă pentru copiii 
dvs.?  

Victima: Da.  
Vânzătorul: Vă gândiţi că cine îşi 

face temele bine acasă va obţine rezul-
tate mai bune la şcoală? 

Victima: Desigur.  
Vânzătorul: Nu-i aşa că dacă ai 

nişte materiale de consultaţie bune poţi 
să-ţi faci temele mult mai bine?

Victima: Fireşte.  
Vânzătorul: Perfect. Iată că toc-

mai ne-au sosit câteva cărţi de studiu 
individual care par să fie făcute pentru 
copiii dvs. Câte doriţi?  

Victima: aaa... iii... aaa...  “
Desigur, întotdeauna este posibil să 

refuzaţi cumpărarea, dar într-un astfel 
de caz este mult mai greu decât dacă 
vânzătorul ar fi prezentat direct oferta 
lui.  

COERENŢA INTERNĂ ŞI IMAG-
INEA DE SINE

De ce Legea Coerenţei este aşa de 
puternică? Pentru că, dacă îmi retrag 
afirmaţia făcută înainte sau acţionez în 
contradicţie cu ceea ce am spus, îmi pot 
pierde reputaţia de om serios şi încre-
derea celorlalţi.  

Sunt însă persoane pentru care 
aceste lucruri nu sunt chiar aşa de im-
portante (cu toţii cunoaştem persoane 
care obişnuiesc să spună ceva şi să 
facă altceva).  

Dar chiar şi pentru acestea există o 
coerenţă care trebuie respectată, mult 
mai puternică: cea interioară.  

Coerenţa interioară se referă la 
faptul ca eu nu pot acţiona împotriva 
imaginii pe care o am despre mine. 
Dacă se întâmplă aşa ceva, se produce 
o stare de disconfort psihic (numită 
disonanţă cognitivă), care trebuie 
rezolvată cât mai repede. Aşa că dacă 
eu reuşesc să mă folosesc de imaginea 
pe care o aveţi despre voi, pot să obţin 
practic orice de la voi. 

Exemplu:    
“Manipulatorul: Vă consideraţi un 

bun creştin? 
Victima: Da 
Manipulatorul: Caritatea şi compa-

siunea sunt cele mai importante calităţi 
ale unui bun creştin, nu-i aşa?  

Victima: Desigur.  
Manipulatorul: Foarte bine. Ştiţi, 

fundaţia noastră tocmai adună fonduri 
pentru îmbunătăţirea situaţiei veveriţelor 
orfane din Birmania şi chiar ne gândeam 
că...  

Chiar dacă situaţia pare similară 
cu cea de dinainte, cu cărţile, de fapt 
ea este mult mai încurcată: acum nu 
mai este vorba să vă  justificaţi  față de 
vânzător (manipulator), ci de propria  
constiita.  

Dacă nu veţi da bani pentru 
veverițele orfane din Birmania,  trebuie 
să existe un motiv foarte convingător, 
pentru voi ; în caz contrar, nu aveţi  
soluţie decât a admite că nu sunteţi buni 
creştini.  

Se poate să admiteţi aşa ceva, dar 
este mult uşor să dați bani, iar manipu-
latorul ştie perfect lucrul acesta...  

Atenţie! În timp ce la exemplul pe 
care vi l-am dat intenţia de manipulare 
este evidentă și puteţi   apăraţi ( greu, 
dar puteţi), un adevărat profesionist o 
acţioneze mult subtil și în etape.  

Ca să fiu mai bine înţeleasă, voi da 
un exemplu: să zicem că administrato-
rul blocului în care locuiţi vine la voi şi vă 
roagă să semnaţi o scrisoare prin care 
i se cere primarului să ia măsuri pentru 
astuparea unei gropi urâte care strică 
imaginea cartierului. Scrisoarea este 
semnată de toţi vecinii voştri. Binen-
teles că semnaţi şi voi (doar nu vă costă 
nimic) şi, automat, căpătaţi convingerea 
că sunteţi un bun cetăţean, preocupat 
de soarta mediului înconjurător.  

Peste o săptămâna, acelaşi ad-
ministrator vă vizitează iar să vă invite 
la curăţatul zăpezii de pe aleea din faţa 
blocului. Posibilităţile de a scăpa într-un 
asemenea caz sunt foarte mici, ca să 
nu spun că nu există deloc.  

Alte aplicaţii: 
Cunoscând Legea Coerenţei, 

devine foarte clar de ce comercianţii 
organizează concursuri la care, pentru 
a câştiga, trebuie să faceţi o compunere 
în care să descrieţi calităţile unui anumit 
produs.  

Ca să puteţi scrie ceva decent, evi-
dent, vă veţi angaja să găsiţi calităţile 
pozitive ale produsului respectiv.  

Pe urmă, procedând coerent, o 
să vă supuneţi influenţei a ceea ce aţi 
scris şi o să deveniţi un fidel cumpărător 
(chiar dacă nu aţi câştigat concursul).  

Altă tactică foarte folosită este cea 
în care sunteţi pus deliberat într-o stare 
de disonanţă, soluţia fiind să cumpăraţi 
sau să faceţi ce vrea manipulatorul. 

Exemplu:  
Manipulatorul: Nu-i aşa că statul nu 

este în stare să asigure pensii decente 
pentru bătrâni?  

Victima: Da, aşa este. (Stare de 
disonanţă-”ce pot să fac?).  

Manipulatorul: Avem un program 
de asigurare care vă garantează o 
bătrâneţe de aur...  

Despre întrebările manipulatorului
Cred că nu mai este nevoie să va 

spun că dialogurile pe care vi le-am pr-
ezentat sunt deliberat stilizate, pentru a 
lămuri cât mai bine conceptul; în reali-
tate totul este mult mai nuanţat şi mai 
greu de      descoperit.  

Nici un manipulator nu o să vă pună 
întrebări la care să puteţi răspunde 
simplu, cu “da” sau “nu” (aşa-numitele 
“întrebări închise”), ci o să vă pună în 
situaţia de a spune mai multe, pentru a-i 
fi mai uşor să vă încurce.  

În exemplul cu tehnica “celor patru 
ziduri”, întrebările ar putea fi în genul 
următor:  

- De ce credeţi că o bună pregătire 
şcolară este indispensabilă pentru viito-
rul profesional al copiilor dvs.?  

- Cum funcţionează legătura dintre 
o bună execuţie a temelor pentru acasă 
şi rezultatele bune de la şcoală?  
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- Cât de mult poate influenţa execu-
tarea corectă a temelor faptul că ai la 
dispoziţie instrumentele potrivite?  

Şi, eventual, vânzătorul vă va cere 
să îi daţi şi nişte exemple concrete, 
obligându-vă pe voi să găsiţi argumente 
în favoarea lui.  

Va las să vă evaluaţi singuri efi-
cacitatea acestei tehnici. Întrebările 
stau la baza acţiunii de convingere şi 
este un spectacol cu totul penibil să vezi 
vânzători incompetenţi “făcându-le capu’ 
mare” clienţilor cu tot felul de descrieri 
ale produselor, când ar putea obţine re-
zultate maxime cu nişte întrebări bine 
puse.  

Legea nr.4: Legea “dovezii so-
ciale”

Unul dintre cele mai tembele lucruri 
care ni se întâmplă să le vedem la tele-
vizor este folosirea râsetelor înregistrate 
în serialele “umoristice”: sublinierea tot 
timpul a unor glume penibile cu hohote 
de râs şi aplauze pare o insultă la adresa 
inteligenţei spectatorului şi am impresia 
că nici regizorii, nici producătorii nu au 
un minim gust sau simţ al ridicolului. 
Cred că nici unul dintre voi nu se lasă 
păcălit de veselia artificială a televiziunii 
şi că fiecare găseşte această punere în 
scenă banală, plicticoasă şi iritantă.  

Dar dacă aceasta este opinia pub-
licului, de ce realizatorii programelor 
insistă cu asemenea practici neplăcute? 
Răspunsul este extraordinar de simplu: 
pentru că FUNCŢIONEAZĂ! Cercetările 
au demonstrat că folosirea râsului înreg-
istrat determină spectatorii să râdă mai 
mult şi mai des, şi emisiunea în gen-
eral este considerată mai bună şi mai 
distractivă. Iar efectul sugestiv este cu 
atât mai mare cu cât emisiunea este mai 
proastă.  

Şi-atunci rămâne firesc o întrebare: 
de ce un truc aşa de banal şi de fals 
funcţionează? Toţi ştim că râsul de la 
televizor nu este sincer, dar de ce, totuşi, 
râdem mai mult? Explicaţia este oferită 
de legea a patra a manipulării - anume 
legea “dovezii sociale”.  

Legea aceasta ne spune că unul 

dintre mijloacele pe care le folosim pen-
tru a hotărî ce este corect constă în a 
urmări ceea ce ceilalţi consideră că este 
corect. Şi cu cât suntem mai nesiguri 
asupra unei situaţii pe care trebuie s-o 
apreciem, cu atât mai mult ne bazăm pe 
acţiunile celorlalţi pentru a hotărî cum să 
ne comportăm.  

Exemplele sunt nenumărate. Să ve-
dem câteva:  

- în timp ce mergeţi pe stradă, vedeţi 
un grup de persoane care se uită în sus. 
Ce faceţi? Evident, vă uitaţi şi voi în 
sus;  

- la birou se face o chetă pentru o 
colegă care se căsătoreşte. Prima în-
trebare care vă vine în minte este: “Cât 
au pus ceilalţi?”;  

- trebuie să vă duceţi la o petrecere. 
Cum vă îmbrăcaţi, cu ceva comod sau 
“la ţol festiv”? Pentru a hotărî daţi câteva 
telefoane altor invitaţi;  

- nu cred că este nevoie să dau ex-
emplul modei, un domeniu în care Legea 
“dovezii sociale” îşi găseşte aplicaţia cea 
mai evidentă.  

Modalităţi de manipulare prin Legea 
“dovezii sociale”

La fel ca celelalte legi despre care 
am vorbit în articolul precedent, Legea 
“dovezii sociale” ne permite să înfruntăm 
un mare număr de situaţii fără să ne 
gândim prea mult la ce este bine şi ce 
este rău. Problemele apar atunci când 
datele sunt deliberat falsificate pentru că 
ni se dă impresia că o grămadă de per-
soane se comportă într-un anumit mod, 
binenteles, pentru a se obţine ceea ce 
se doreşte de la noi.  

Din nou, câteva exemple:  
- în toate ocaziile când vă cere bani, 

un profesionist o să vă arate şi cât de 
mult au dat alţii, astfel încât să vă simţiţi 
“stimulaţi” să faceţi la fel. În această 
idee, n-o să vedeţi niciodată un cerşetor 
cu pălăria goală.;  

- când o anumită acţiune necesită 
voluntari, pe cât de greu vă oferiţi primii, 
pe atât de uşor vă oferiţi după ce alţii au 
făcut acest pas; aşa că manipulatorul va 
pregăti dinainte un mic grup de “volun-
tari”...;  

- oriunde se joacă “alba-neagra” 
există permanent câţiva oameni care 
joacă şi câştigă, atrăgând atenţia 
trecătorilor (sper că nu mai este ne-
voie să precizez că ei sunt partenerii 
“crupierului”);  

- citind rezultatele unui sondaj pre-
electoral şi aflând 70% din populaţie 
vor vota pentru candidatul X (lucru 
neadevărat, probabil), foarte mulţi 
indecişi se hotărăsc să voteze tot cu X 
(din acest motiv, în unele ţări sondajele 
dinaintea alegerilor sunt interzise). 

Dar exemplul cel mai bun de manip-
ulare folosind Legea “dovezii sociale” ne 
este dat de publicitate.  

Numesc doar trei situaţii:  
1) interviuri în care persoane alese 

“la întâmplare” ridică în slăvi calităţile 
unui produs;  

2) folosirea unor celebrităţi care-şi 
dau cu părerea (pozitivă, desigur) de-
spre produsul X sau Y(şi cineva ar trebui 
să-mi explice de ce un fotbalist sau un 
actor ni se pare mai competent ca noi 
în materie de detergenţi sau deodor-
ante...);  

3) punerile în scenă după mod-
elul american, unde prezentatorul arată 
“produsul secolului” (de fiecare dată 
produsul este altul), iar publicul scoate 
urlete de entuziasm, descoperind cum 
poate zugrăvi fără bidinea, cum poate 
fierbe legumele fără apă sau cum poate 
să dea burta jos fără să facă nimic.  

Ceea ce mă sperie este falsi-
tatea evidentă a acestor programe. 
Profesioniştii care le fac ştiu perfect că 
nu merită să facă ceva mai bun, fiindcă 
principiul “dovezii sociale” funcţionează 
automat, indiferent cât de artificială sau 
ridicolă ni se pare situaţia. Iar succesul 
acestor prezentări, din punct de ve-
dere al vânzărilor, pune punct oricărei 
discuţii.  

Dacă tot vorbim de televiziune, să 
mai dăm un exemplu: când se face un 
talk-show cu oameni politici, cu public, 
este foarte uşor pentru regizor să creeze 
o anumită impresie.  

El poate aduce în prim-plan pe ci-
neva din public care dă aprobator din 

cap atunci când vorbeşte politicianul-
”prieten”, la fel cum poate arăta pe cine-
va care, prin mimică, îşi manifestă deza-
cordul atunci când vorbeşte adversarul.  

Dacă este făcută cu eleganţă, o 
emisiune aparent obiectivă echivalează 
cu o oră de publicitate...  

Este foarte greu să dai sfaturi în 
legătură cu Legea “dovezii sociale”. 
Trăind în societate, nu putem contro-
la toate informaţiile care ajung la noi 
şi trebuie să ne adaptăm într-o bună 
măsură comportamentul în funcţie de ce 
fac ceilalţi.

De multe ori se poate spune că ma-
joritatea face ceva anume, dar asta nu 
înseamnă că are întotdeauna dreptate. 
Unicul sfat posibil este să încercaţi, din 
când în când, să vă comportaţi altfel 
decât cei din jurul vostru.  

Ignoranţa colectivă
Chiar dacă nu are legătură cu ma-

nipularea şi cu afacerile, vreau să vă 
prezint o situaţie specială unde Legea 
“dovezii sociale” intră în joc într-un mod 
dramatic.  

Citim adesea în ziar despre cineva 
căruia i s-a făcut rău pe stradă sau a 
fost atacat de un agresor sau a avut un 
accident şi că nimeni dintre cei care au 
observat scena nu a intervenit în ajuto-
rul lui (în aceste cazuri, ziariştii scriu de-
spre “egoism metropolitan”, “societate 
bolnavă”, “criza valorilor” ş.a.m.d.). Dar 
în alte situaţii similare oamenii intervin 
fără nici o ezitare. Care este explicaţia?

Cum am mai spus, Legea “dovezii 
sociale” are un efect maxim atunci când 
situaţia este ambiguă: tipul care stă în-
tins pe trotuar are un atac de cord sau 
este doar beţiv care doarme? Băiatul 
ăla care o deranjează pe fată este pri-
etenul ei care glumeşte sau un maniac 
care vrea să o violeze? Ceea ce văd 
este un jaf la o bancă sau o scenă pen-
tru un film? Oamenii aceia chiar se bat 
sau sunt actori de la emisiunea “camera 
ascunsă”?

Cum nu ne place să ne facem de 
râs, nu acţionăm până nu vedem ce fac 
ceilalţi; dacă nimeni nu se mişcă, facem 
şi noi la fel, fără să ne gândim că ceilalţi 

se uită la noi pentru acelaşi motiv.  
Se formează astfel starea de 

“ignoranţă colectivă”, adică acea stare 
în care fiecare hotărăşte că, din moment 
ce nimeni nu face nimic, totul este în 
regulă. 

Omului căzut pe trotuar poate 
că îi este rău şi, dacă am fi fost sin-
guri, am fi intervenit imediat, dar aşa 
suntem influenţaţi de calmul aparent al 
celorlalţi.  

(Notă: acesta este mecanismul care 
a permis ascensiunea unor dictatori. Cu 
mintea de pe urmă, ni se pare greu de 
înţeles de ce nişte cetăţeni de bun simţ 
au suportat fascismul, nazismul sau co-
munismul fără a reacţiona. Lăsând baltă 
analizele istoricilor şi sociologilor, unul 
dintre motive este că oricine vede că 
ceva nu este în regulă, aşteaptă  altul  
facă  prima mişcare și, binenteles, tim-
pul trece).  

Fără a ne complica cu teoria, ce 
trebuie făcut când ne trezim într-o 
situaţie de acest gen în   public: trebuie 
să reducem într-un mod foarte puternic 
incertitudinea celor prezenţi, făcând o 
cerere precisă, adresată unui singur 
individ. Astfel, dacă ni se face rău pe 
stradă, trebuie să cerem ajutor într-un 
mod nu numai foarte clar, dar foarte 
precis: “ Vă rog, repede, dvs. cu sacou 
albastru, chemaţi o ambulanță !”. Astfel 
reusim a impune trecătorului rolul de 
salvator și crește probabilitatea de a 
primi ajutor  și mai mult, Legea “dovezii 
sociale” funcţionează acum în sensul 
pozitiv:  văzând că cineva intervine, şi 
ceilalţi vor proceda la fel. 

La revedere, pe numărul viitor, 
unde vom analiza Legea nr. 5 - Le-
gea autorităţii, Legea nr. 6 - Legea 
insuficienţei şi Legea nr. 7 - Legea sim-
patiei.

Psiholog
Alina ANTONESCU

Director de Programe
925 STUDIO, Buzau

www.925.ro   
alina.antonescu@925.ro
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buzău

CENTRUL DE MEDIERE BUZĂU
Mică reforma în mediere
Încă de la momentul apariţiei proi-

ectului de lege am putut observa că 
acesta reprezintă « gura de oxigen » de 
care avea nevoie medierea în România 
pentru că profesioniştii în domeniu să 
poată să-şi desfăşoare activitatea pen-
tru care s-au autorizat şi s-au instruit. 
Evident că pe lângă tot ajutorul dat de 
legiuitor profesiei de mediator prin im-
punerea medierii ca soluţie alternativă 
viabilă la soluţionarea diferendelor 
singura problemă a rămas lipsa de 
cunoaştere a acestei proceduri de foarte 
mulţi dintre cei pe care îi vizează.

Pentru acest lucru legiuitorul a 
prevăzut informarea gratuită ca soluţie 
pentru dinamizarea sistemului medierii, 
pentru a face conştient publicul larg de 
beneficiile medierii în sine. Totuşi infor-
marea gratuită a adus alte probleme 
pentru care nu erau pregătiţi mediatorii 
şi anume: lipsa unui corp puternică de 
mediatri care să asigure permanenta 
informării, lipsa unui spaţiu adecvat 
pentru efectuarea şedinţei de informare 
şi poate în unele cazuri lipsa de mijlo-
ace şi timp pentru a presta serviciul gra-
tuit. În prima fază obstacolele par mari, 
dar cu entuziasmul caracteristic media-
torilor se pot rezolva multe.

Centrul de mediere Buzău şi 
birourile de informare. Asociaţia 
beneficiază de un număr de peste 50 
de mediatori autorizaţi, care în marea 
lor majoritate şi-au exprima dorinţa de a 
face serviciul de informare în mod vol-
untar şi pe timpul şi cheltuiala lor.

Cum am reuşit să facem acest 
lucru? Prin organizare eficientă a 
activităţii, asociaţia profesională solidă 
şi dinamica fiind singura soluţie posibilă 
la a presta un serviciu eficient de infor-
mare.

Practic în urma discuţiilor cu Tri-
bunalul Buzău cu care avem semnat 
un protocol mai vechi de colaborare şi 
după discuţii cu preşedinţii instanţelor 
din judeţ, am reuşit să obţinem acor-

dul că informările să aibă loc la sediul 
instituţiilor sus menţionate, unde ne-au 
fost alocate spaţii petru desfăşurarea în 
bune condiţii a şedinţelor de informare 
ceea ce a reprezentat un punct impor-
tant de plecare.

La nivelul asociaţiei am costi-
tuit un grup de lucru pe problemă 
specifică a informării care în termen de 
o săptămână a realizat un 
model de proces verbal de 
informare şi o repartiţie a 
mediatorilor dispuşi să in-
tre în acest program pen-
tru fiecare instanţă. Odată 
aceste lucruri organizate, 
am discutat în cadrul 
şedinţelor săptămânale 
pe care le ţineam la sediu 
care ar trebui să fie cupr-
insul unei declaraţii de in-
formare pentru a avea un 
limbaj comun şi iată ce am 
realizat:

La început: Vă 
prezentaţi şi faceţi 
cunoştinţă cu părţile pen-
tru a construi un climat 
de încredere şi de a nu 
menţine o atmosferă rece 
pe parcursul informării.

(Ex: Bună ziua! Mă 
numesc... şi sunt mediator. 
Dvs? 

Astăzi eu vă voi infor-
ma în mod gratuit despre 
ce presupune medierea şi 
ce putem face pentru dvs, 
urmând ca după ce vă voi 
prezenta avantajele aces-
tei proceduri, dvs să optaţi 
dacă veţi alege mediarea 
sau veţi continua litigiul în instanţă. In-
diferent de situaţie la sfârşitul prezentării 
vom semna un proces verbal că aţi 
fost informat. Sunteţi de acord să în-
cepem?)

1. Definiţia : Medierea este o mo-
dalitate alternativă de soluţionare a 

conflictelor/diferendelor/litigiilor prin 
care părţile implicate găsesc soluţia 
problemei, o înţelegere acceptată şi 
însuşită de toate persoanele implicate, 
cu ajutorul unei terţe persoane special 
instruite în calitate de mediator.

2. Rolul mediatorului este acela de 
a ajuta părţile să comunice în vederea 
găsirii unei soluţii optime, fără să ju-

dece, fără să consilieze, fără a putea 
fi martor în diferentul dintre părţi şi fără 
să aibă vreun interes în problema care 
se discută. Practic mediatorul este o 
persoană neutră faţă de diferend şi 
imparţială faţă de părţile implicate, fiind 
într-o poziţie de mijloc  în acesta pro-

cedura. 
3. Confidenţialitate: În afară de faptul 

că medierea se desfăşoară în condiţii de 
neutralitate şi imparţialitate aşa cum am 
menţionat anterior, această procedură 
oferă totală confidenţialitate asupra 
celor ce se discută, mediatorul având 
obligaţia legală de a păstra nelimitat 
în timp secretul informaţiilor pe care le 

primeşte. Totodată părţile impli-
cate pot conveni asupra păstrării 
confidenţialităţii, lucru valabil şi 
pentru însoţitorii acestora fie că 
sunt avocaţi sau alte persoane 
sens în care se va semna un 
acord de confidenţialitate cu 
efecte pentru toţi cei prezenţi la 
procedură.

4. Avantajele medierii:
Rapiditate – permite o 

importanţă economie de timp, 
având o durată apreciată de 
specialişti de până la 10 pro-
cente din timpul pe care în mod 
normal  partea îl petrece în 
instanţă.

Costuri reduse – faţă de 
o procedură judiciară costurile 
sunt mult mai mici, singurele 
cheltuieli care se fac fiind cele 
cu onorariul mediatorului (care 
de altfel este plătit de obicei 
proporţional de cei implicaţi), 
însă sunt evitate taxe, onorarii 
de experţi, alte cheltuieli ju-
diciare. Ceea ce este impor-
tant de menţionat aici este 
aceea că în condiţiile în care 
părţile ajung a o înţelegere 
materializată printr-un acord 
de mediere, această procedură 
este singura la momentul actual 

care asigură restituirea în integralitate a 
taxei de timbru plătite în orice moment 
al litigiului.

Acordul părţilor – faţă de un proces 
în instanţă unde există posibilitatea de 
a piede sau câştiga un proces în cadrul 
acestei proceduri pârtie odată ce ajung 

la un acord se elimină riscul pierderii 
procesului şi platii unor cheltuieli de 
judecată, dar şi posibilele cheltuieli cu 
exercitarea căilor de atac.

Acordul de mediere – consemnează 
exclusiv înţelegerea părţilor fără 
intervenţia mediatorului (poate fi şi 
parţial nefiind obligatorie înţelegerea 
totală) are valoare de contract – înscris 
sub semnătură privată. Părţile pot să-i 
dea caracter executoriu prin prezentar-
ea în fata notarului, sau în cazul litigi-
ilor, instanţă, odată ce îi va fi prezentat 
acordul de mediere, va lua act de acord 
şi va emite o hotărâre care va consfinţi 
întocmai înţelegerea părţilor.

Procedură este privată – se evi-
ta publicitatea negativă din cadrul 
şedinţelor publice ale instanţei.

Procedură este flexibilă – media-
torul stabileşte programul medierii în 
funcţie de acordul părţilor şi disponibili-
tatea de timp a acestora.

În condiţiile în care părţile vin însoţite 
de avocaţi nu ezitaţi să prezentaţi avan-
tajele şi pentru avocaţi şi încercaţi să îi 
câştigaţi că aliaţi.

Dacă am făcut bine sau nu ur-
meza că piaţa medierii să decidă şi în 
coditiile în care o informare bine făcută 
are efectul scontat atunci este soluţia 
pentru a câştiga din mediere prin der-
minarea părţilor să apeleze la această 
procedură.

P.S. Prin acest articol am încercat 
să expun o modalitate de lucru practică, 
un model în ceea ce priveşte pionieratul 
informării, în acest moment organizaţiile 
profesionale având un rol determinant.

În speranţa că cele expuse pot 
reprezenta un cadou pentru mediatori 
cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez pe 
acesta cale “La mulţi ani!” tuturor pofe-
sionistilor în domeniu.

Dorin Valeriu Bădulescu
Preşedinte CD 
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