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In contextul necesitatii identificarii celor mai efi-
ciente metode de informare şi promovare a fenom-
enului medierii un instrument necesar daca nu chiar 
esential este acela al identificarii rolulului şi impor-
tantei activitatii  avocatului in procedura de mediere.

Formal analizand, aratam ca avocatul are potrivit 
dispozitiilor legale ce reglementeaza organizarea  şi 
exercitarea profesiei de avocat, plenitudinea drep-
turilor conferite prin lege avand posibilitatea sa asiste  
şi chiar să reprezinte clienţii în cadrul procedurii de 
mediere.

In prezentul articol ne propunem, insa sa anali-
zam rolul si importanta activitatii avocatului din per-
spectiva apectelor ce tin de etica exercitarii activitatii 
sale profesionale in cadrul procedurii medierii.

Nu ne propunem, insa sa stabilim reguli ci mai 
curand sa atragem atentia asupra necesitatii adap-
tarii avocatului si a strategiilor de aparare a inter-
eselor clientului la particularitatile pe care le implica 
procedura medierii.

In mod obisnuit avocatul incearca sa protejeze in-
teresul clientului,  uneori folosind chiar metode duse 
la extrem, tactici de inducere in eroare a adevrsaru-
lui, etc toate acestea avand ca scop final asigurarea 
castigarii procesului.

In mediere lucrurile stau total diferit iar tacticile 
si metodele obisnuite ale unui avocat pot fi nocive 
putand duce la alterarea sau chiar distrugerea sansel-
or clientului de a incheia litigiul prin mediere.

Intrucat medierea este in cea mai mare parte un 
proces bazat pe negociere, ca avocat ar trebui in 
principal sa iti consiliezi clientul in directia gasirii unei 
solutii juste si legale care sa asigure recunoasterea si 
satisfacerea intereselor acestuia prin explorarea tutor 
solutiilor posibile.

De cele mai multe ori avocatul este tentat sa fo-
losesca metodele si strategiile folosite in litigii, insa 
permananent incerca sa isi raspunda la urmatoarele 
intrebari:  cat sunt de eficiente asemenea tactici ? 
este sau nu deontologica folosirea lor ?

In ceea ce priveste eficienta acestora am aratat 
ca de cele  mai multe ori ele sunt total contraindicate 
si pot conduce la spulberarea sanselor de incheierea 
a unei medieri cu succes.

1. In ceea ce priveste etica folosirii unor aseme-

nea tactici in mediere probabil sunt foarte multe de 
scris, avand in vedere terenul inca neexplorat si de-
loc simplu al acestui subiect.

Vom incerca insa sa aratam care sunt in opinia 
autorului greselile cele mai des intalnite in practica 
avocatilor care asista clientii in procedura medierii si 
care duc de cele mai multe ori la esuarea medierii.

Cel mai discutat aspect si extrem de sensibil mai 
ales in timpurile pe care le traim este cel al conflictul 
potential intre interesul avocatului si cel  al clientului 
rezultate fie din abordarea diferita a modalitatii de so-
lutionare a conflictului( desi unii considera ca este in 
interesul lor un litigiu de lunga durata, altii apreciaza 
din contra avanatajul unei tranzactii rapide ambii ar 
trebui sa aiba in vedere de fapt care este cea mai 
buna solutie in avantajul clientului)

Un alt conflict se poate naste si datorita onorariilor 
avocatiale, atunci cind acestea sunt puse in balanta 
in scopul renuntarii sau acceptarii unor termeni ai 
tranzactiei si care de multe ori pot influenta semnarea 
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unei intelegeri.
Consideram ca este etic in acest caz ca avocatul 

sa nu subordoneze interesului sau propriu legat de 
obtinerea unui onorariu cit mai mare interesul clientu-
lui in semnarea unei intelegeri.

Pentru evitarea unor asemenea situatii este de pref-
erat ca sa luati din timp masurile necesare(negocierea 
in termeni clari a cuantumului onorariului, termenu-
lui de plata, definirea clara a onorariului de succes )  
pentru ca in negocierea intelegerii sa nu fiti influentati 
de propriile interese patrimoniale.

2. In foarte multe cazuri avocatii au aratat rea 
credinta prin aceea ca au acceptat si incurajat partile 
spre mediere doar cu scopul de a intarzia solution-
area litigiului sau pentru a incerca sa afle mai multe 
detalii despre litigiu sau apararile celeilalte parti. 

Desi aparent aceasta tactica apare ca fiind o so-
lutie in majoritatea cazurilor aceasta se dovedeste a 
fi in defavoarea clientului care va rata sansa incheierii 
unei intelegeri amiabile si care se poate intoarce im-
potriva acestuia.

Este in avantajul tuturor ca odata acceptata solu-
tia medierii avocatul sa ajute clientul in a descoperi 
toate oportunitatile de solutionarea amiabila a litigiu-
lui.

3. O tactica destul e cunoscuta si aplicata este 
aceea prin care avocatul exagereaza sau incearca 
sa induca in eroare cealalta parte cu privire la aspect-
ele legale ce privesc cauza in litigiu.

Desi o asemenea tactica nu apare a fi in esen-
ta daunatoare, cel care foloseste asemenea tactica 
poate cadea foare usor in derizoriu, mai ales ca me-
diatorii de cele mai multe ori sunt de profesie juridica 
sau sunt persoane cu o vasta experienta.

Lipsa de credibilitate ce poate deveni o consecin-
ta a folosirii acestei metode va duce in mode cert la 
o esuare a medierii sau la slabirea sanselor obtinerii 
unei intelegeri reusite pen-
tru client.

Exagerarile sau in-
ducerea unei false repr-
ezentari se poate extinde 
si asupra altor aspecte 
cum ar  fi cele legate de 
intinderea mandatului de 
reprezentare, in scopul 
incheierii unei intelegeri cit 
mai convenabile sub limita 
inferioara a mandatului. O 
asemenea tactica poate 
avea deasemenea con-
secinte negative asupra 

credibilitatii si seriozitatii si poate fi usor descoperita 
de mediatori sau de adversari.

4. O confrunatre permanenta o reprezinta si in-
trebarea pe care avocatul si-o pune in privinta pro-
belor, atunci cind ele sunt necesare, si anume  - ar 
trebui dezvaluite toate probele celeilalte parti sau ar 
trebui pastrate probe apreciate ca fiind importante 
pentru un eventual litigiu.

In principiu raspunsul la aceasta intrebare este 
determinat de intentia pe care partea o are atunci 
cind accepta medierea.

Daca partea isi doreste cu adevarat incheierea 
unei intelegeri atunci in mod cert partile trebuie sa se 
foloseasca de toate argumentele pentru a se usura 
astfel gasirea celor mai eficiente si durabile solutii.

Descoperirea ulterioara a faptului ca celalalta 
partea a ascuns aspecte importante poate periclita 
in mod evident incheierea unei intelegeri sau chiar in 
ipoteza incheierii intelegerii, descoperirea ascunderii 
unor probe poate determina nerespectarea intelegerii 
sau declansarea altui litigiu.

 Evitand folosirea tacticilor descrise mai sus av-
ocatul poate deveni ujn sprijin real in obtinerea ce-
lui mai bun rezultat pentru clientul sau prin ajutarea 
acestuia in evaluarea dimensiunii conflictului, identifi-
care si dezvoltarea de noi cai de rezolvare a disputei, 
cai ce nu ar fi posibil de urmat in cazul unui proces 
in instanta de judecata, asigurarea ca orice acord la 
care se ajunge are la baza intelegerea deplina a tutu-
ror aspectelor, ca acesta nu este facut sub nici un fel 
de presiune si ca este aplicabil din punct de vedere 
legal. 

Avocat - Mediator
Aurelian Antonio IORDAN
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CENTRUL DE MEDIERE GORJ - REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE
Centrul de Mediere Gorj a fost 

înfiinţat ca asociaţie profesională în 
anul 2008, ca urmare a iniţiativei a 
şase mediatori, cu scopul de a spri-
jini şi promova medierea, ca metodă 
alternativă de soluţionare a conflict-
elor.

Acţiunile derulate încă de la în-
ceput au fost îndrăzneţe, sprijinite şi 
de un programul naţional de promo-
vare a medierii susţinut de Uniunea 
Centrelor de Mediere din România 
şi finanţat din fonduri ale Ambasadei 
Statelor Unite ale Americii, 
care a permis promovarea 
instituţiei medierii în toate 
mediile juridice, astfel că 
s-au organizat seminarii de 
informare a judecătorilor, 
notarilor publici,  executo-
rilor judecătoreşti, experţilor 
judiciari, experţilor cont-
abili (CECAR), medicilor, 
consultanţilor în dome-
niul bancar, precum şi a 
funcţionarilor publici din 
judeţul Gorj.

Sub auspiciile aceluiaşi 
proiect s-au tipărit pliante 
şi afişe color, care au făcut 
posibilă promovarea medierii 
în mediile mai sus amintite, 
dar şi în rândul justiţiabililor, 
o parte din ele fiind puse la 
dispoziţia acestora prin in-
termediul birourilor notariale 
cu sediul profesional în Târ-
gu Jiu, precum şi al Cam-
erei de Comerţ şi Industrie 
Gorj, care au manifestat o 
disponibilitate în acest sens.

Proiectele s-au comple-
tat cu participări susţinute ale 
membrilor Centrului în presa 
locală, scrisă şi vorbită, 
acestea fiind intervenţii bine 
venite de completare şi 
clarificare a unor aspecte practice ce 
privesc medierea şi organizarea pro-
fesiei de mediator.

În acelaşi context, biroul de 
presă al Centrului de Mediere Gorj 
efectuează permanent informări, prin 
intermediul comunicatelor de presă, 
astfel ca justiţiabilii, dar şi practicienii 
dreptului să poată avea acces la el-
ementele de noutate ce privesc 
instituţia medierii, precum şi a eveni-
mentelor derulate de centru, precum 
şi de alte instituţii care au relevanţă şi 
asigură un parteneriat cu acesta.

Parte a programului de susţinere 
a instituţiei medierii în judeţul Gorj 
este reprezentat de promovarea me-
dierii şi a profesiei de mediator în rân-
dul cadrelor didactice şi studenţilor 
Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Litere, 
precum şi a Facultăţii de Comuni-
care şi Relaţii Publice ale Universităţii 
“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, 
concretizate prin: introducerea cur-
sului Medierea conflictelor la studenţii 
Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Litere, 
anul I şi III, forma de învăţământ zi 

şi la distanţă, disciplină opţională, 
prevăzută în planul de învăţământ 
cu 1C şi 1S/săptămână, respectiv 
2C şi 2S/ săptămână, introducerea 
în cursul Organizarea sistemului ju-
diciar şi a profesiilor juridice liberale 
a referinţelor la profesia de mediator 
şi organizarea acesteia, la studenţii 
anului I, forma de învăţământ zi şi la 
distanţă, disciplină care se regăseşte 
atât în planul de învăţământ al cur-
surilor de licenţă, cât şi a cursurilor de 
master universitar Carieră Judiciară. 
De asemenea, introducerea discipli-

nei Decizie, Mediere şi Negociere, 
prevăzută în planul de învăţământ al 
anului III, pentru studenţii Facultăţii 
de Comunicare şi Relaţii Publice din 
cadrul aceleiaşi universităţi.

În contextul promovării instituţiei 
medierii s-a elaborat pentru prima 
dată în mediul universitar din România 
cursul Medierea conflictelor, suport 
didactic pentru studenţii facultăţilor 
mai sus amintite, editat de Editura 
Academica Brâncuşi din Târgu Jiu, 
editură recunoscută CNCSIS, în anul 

2010. 
Acest material didac-

tic nu a fost singura lucrare 
ştiinţifică de promovare, 
membrii Centrului de Mediere 
Gorj participând în mod activ 
la seminariile organizate de  
Facultatea de Ştiinţe Juridice 
şi Litere a Universităţii Con-
stantin Brâncuşi din Târgu 
Jiu, cu lucrări ştiinţifice, ce ul-
terior au fost publicate în re-
viste recunoscute ştiinţific la 
nivel naţional şi internaţional. 

Trebuie spus, că s-au în-
registrat lucrări ştiinţifice în 
domeniul medierii şi în reviste 
internaţionale, prin participar-
ea mediatorilor gorjeni la se-
siuni ştiinţifice internaţionale 
în Cehia, lucrările în dome-
niul medierii fiind apreciate 
de juriştii străini.

Toate acestea s-au întâm-
plat pe durata a doi ani, primii 
ani de activitate a Centrului 
de Mediere Gorj, iar proiect-
ele de viitor sunt optimiste, 
le continuă pe cele începute, 
extinde echipa de mediatori 
şi privesc cu încredere către 
o nouă instituţie.  

Deşi suntem la început 
de drum, mediatorii gorjeni 

trăiesc cu convingerea că orice lucru 
care porneşte greu de la început are 
mari perspective şi că viitorul medierii 
în România va fi unul real. 

Mediator Daniela Bobaru
Membru în Comisia de promovare 

a Consiliului de Mediere,
Director relaţii cu publicul şi presa 

Centrul de Mediere Gorj
Asistent universitar 

Universitatea Constantin Brâncuşi 
din Târgu Jiu
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Asociatia Mediatorilor Autorizati Bra-
sov – denumita AMA – a fost infiintata in 
01.02.2010 avand ca scop “promovarea si 
reprezentarea intereselor profesionale a 
mediatorilor membrii asociati”.

Asociatia are in prezent 36 de membrii 
( fondatori sau asociati ) si 4 membrii de on-
oare       ( d-na Carmen DEGAN POP – Pre-
sedinte Judecatoria Brasov, d-na Gratiela 
MILU – Vicepresedinte Judecatoria Brasov, 
dl. Silviu BARBU – Judacator la Curtea de 
Apel Brasov si dl. Andrei IACUBA – Jude-
cator la Tribunalul pentru Minori si Familie 
Brasov ).

Principalele activitati ale Consiliului Di-
rector s-au concretizat in:

1. relatia cu Consiliul de Mediere ( in 
special pe probleme privind realizarea 
tablourilor, inregistrarea in Registrul Asoci-
atiilor, reprezentarea AMA in Comisia Con-
sultativa si Comisia de Disciplina);

2. intocmirea,negocierea si semnarea 
Protocloalelor de colaborare cu :

2.1. Curtea de Apel Brasov
2.2. Parchetul de pe langa Curtea de 

Apel Brasov
2.3. Tribunalul Brasov
2.4. Parchetul de pe langa Tribunalul 

Brasov
2.5. Tribunalul pentru Minori si Familie 

Brasov
2.6. Judecatoria Brasov
2.7. Parchetul de pe langa Judecatoria 

Brasov
2.8. Inspectoratul Judetean de Politie 

Brasov
2.9. Comisariatul Judetean pentru Pro-

tectia Consumatorilor Brasov
2.10. Agentia pentru Protectia Mediului 

Brasov
2.11. Judecatoria Fagaras
2.12. Parchetul de pe langa Judecato-

ria Fagaras
2.13. Judecatoria Rupea
2.14. Parchetul de pe langa Judecato-

ria Rupea
2.15. Tribunalul Covasna
2.16. Judecatoria Sf. Gheorghe
2.17. Inspectoratul Judetean de Politie 

Covasna
2.18. Judecatoria Tg. Secuiesc
2.19. Judecatoria Intorsura Buzaului
2.20. Judecatoria Onesti
3. negocierea in vederea semnarii a 

Protocoalelor de colaborare cu :
3.1. Prefectura Brasov
3.2. Consiliul Judetean Brasov
3.3. Parchetul de pe langa Judecatoria 

Zarnesti
3.4. Parchetul de pe langa Tribunalul 

Covasna
3.5. Parchetul de pe langa Judecatoria 

Sf. Gheorghe
3.6. Parchetul de pe langa Judecatoria 

Tg. Secuiesc
3.7. Parchetul de pe langa Judecatoria 

Intorsura Buzaului
3.8. Primaria Brasov
3.9. Primaria Sf. Gheorghe
3.10. Autoritatea Teritoriala 

pentru Ordine Publica Brasov
3.11. Colegiul Medicilor
3.12. Asociatia Nationala pen-

tru Protectia Consumatorilor si Promovarea 
Programelor si Strategiilor din Romania

4. fabricarea, afisarea si actualizarea 
tabloului mediatorilor la toate institutiile cu 
care s-a incheiat protocol de colaborare

5. corespondenta cu mediatorii din Bra-
sov privind inscrierea acestora pe tablou si 
inscrierea de noi membrii in asociatie ;

6. formarea si actualizarea site-ului 
asociatiei – www.amabv.ro – precum si pub-
licarea pe acesta a informatiilor de interes 
pentru membrii :

lista membrilor (inclusiv datele de con-
tact); actul constitutiv al asociatiei; statutul 
asociatiei; lista membrilor Consiliului Direc-
tor (inclusiv datele de contact); protocoalele 
de colaborare; legislatia in domeniul medierii 
( Legea nr. 192/2006, Legea nr. 370/2009, 
Legea nr. 202/2010, Codul de etica si de-
ontologie profesionala, Directiva 2008/52/
CE a Parlamentului European, Ghidul de 
mediere pentru magistrati); 

7. participarea la conferinte, simpozi-
oane si alte intalniri ale mediatorilor , dintre 
care mentionez urmatoarele:

7.1. Scoala de Vara de la Sambata de 
Sus

7.2. intalniri cu conducerea Curtii de 
Apel Brasov

7.3. intalniri cu conducerea Parchetu-
lui de pe langa Curtea de Apel Brasov

7.4. Conferinta organizata de Asociatia 
Nationala pentru Protectia Consumatorilor 
si Promovarea Programelor si Strategiilor 
din Romania

7.5. intalnire cu conducerea tuturor in-
stantelor din judetele Brasov si Covasna

7.6. intalnire cu judecatorii din Judeca-
toria Brasov

7.7. intalnire cu judecatorii din Tribuna-
lul Brasov

7.8. intalnire cu judecatorii din Judeca-
toria Sf. Gheorghe

7.9. intalnire cu judecatorii din Tribuna-
lul Sf. Gheorghe

7.10. intalnire cu procurorii de la Par-
chetul de pe langa Judecatoria Brasov

7.11. intalnire cu procurorii de la Par-
chetul de pe langa Judecatoria Fagaras

7.12. intalnire cu procurorii de la Par-
chetul de pe langa Judecatoria Rupea

7.13. intalnire cu presonalul abilitat de 
la Prefectura Brasov in vederea semnarii si 
punerii in aplicare a Protocolului de colabo-
rare

7.14. intalnire cu presonalul abilitat de 
la Consiliul Judetean Brasov in vederea 
semnarii si punerii in aplicare a Protocolului 
de colaborare

7.15. intalnire cu Autoritatea Teritoriala 
de Ordine Publica Brasov

7.16. Comisia Consultativa a Consili-
ului de Mediere

7.17. Conferinta “Medierea in Uniunea 
Europeana” organizata de Asociatia Mag-
istratilor Europeni care Sustin Medierea ( 
GEMME ) in colaborare cu Ministerul Justi-
tiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Insti-
tutul National de Magistratura si Consiliul 
de Mediere

7.18. intalnire cu conducerea Inspec-
toratului Judetean de Politie Brasov in ve-
derea semnarii si punerii in aplicare a Pro-

tocolului de colaborare
7.19. intalnire cu conducerea Inspec-

toratului Judetean de Politie Covasna in 
vederea semnarii si punerii in aplicare a 
Protocolului de colaborare

7.20. Conferinta Nationala a Mediato-
rilor din Romania

7.21. intalnire cu sefii de post din cadrul 
Inspectoratului Judetean de Politie Brasov 
pentru prezentarea medierii si stabilirea 
modalitatilor in care se va  face informarea 
cetatenilor asupra avantajelor medierii

8. activitati curente, dintre care men-
tionam :

8.1. editarea si tiparirea de afise, flu-
turasi si alte materiale promotionale

8.2. organizarea unui curs de formare 
de mediatori la Brasov, in colaborare cu 
Fundatia pentru Schimbari Democratice, in 
perioada 25.09.2010 – 28.10.2010, cu un 
numar de 21 de cursanti ; 

9. ACTIVITATI DE PERSPECTIVA :
9.1. finalizarea actiunilor de semnare 

si punere in aplicare a Protocoalelor de co-
laborare cu diverse institutii, conform celor 
precizate la punctul 3 ;

9.2. actualizarea semestriala a tablou-
lui mediatorilor, atat la instante cat si la 
celelalte institutii cu care avem protocoale 
de colaborare ;

9.3. organizarea activitatii de informare 
a justitiabililor in privinta medierii, conform 
prevederilor Legii nr. 202 / 2010, in special 
prin identificarea de comun acord cu instan-
tele a unor spatii care, in conditii prestabi-
lite, sa fie special destinate acestei activitati 
;

9.4. organizarea unei instruiri pentru 
mediatori ( in special pentru membrii AMA, 
dar si pentru oricare alti mediatori autoriza-
ti), cuprinsa in programul de formare conti-
nua autorizat de Consiliul de Mediere ;

9.5. organizarea de noi cursuri de for-
mare de mediatori cu sprijinul formatorilor 
autorizati de catre Consiliul de Mediere

9.6. organizarea de intalniri periodice 
cu membrii AMA : se propune in acest sens 
ca cel putin trimestrial, in fiecare prima zi de 
miercuri a lunilor februarie, mai, august si 
noiembrie, sa fie organizate aceste intalniri 
fara formalitatea unei convocari statutare si 
in care se poata fi abordate orice probleme 
referitoare la mediere si/sau la activitatea 
AMA ;

9.7. organizarea sedintei Adunarii 
Generale a Asociatiei Mediatorilor Autoriza-
ti Brasov pentru aprobarea bilantului afer-
ent exercitiului financiar 2010, aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli si a progra-
mului de activitate  pentru 2011, etc.

Presedinte AMA
Gheorghe Gabriel ANTOHE

secretariat@amabv.ro
www.amabv.ro

ASOCIATIA MEDIATORILOR AUTORIZATI BRASOV
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Buzău 02 iunie 2011 – 05 iunie 2011. “Tehnici avansate in mediere” - curs organizat de Fundatia Lord Slynn of Hadley European 
Law Foundation, in colaborare cu Scoala de Formare in Mediere Mugur Mitroi, 

Scoala de Formare in Mediere Mugur Mitroi si Fundatia The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation, organizeaza in 
perioada 02.06.2011 – 05.06.2011 cursul “Tehnici avansate in mediere” la Buzau, judetul Buzau. Cursul se desfasoara cu sprijinul 
direct al Asociatiei Centrul de Mediere Buzau si se adreseaza mediatorilor si formatorilor in domeniu.

Formatorii sunt: Sir Henry Brooke;  Paul Randolph; and Spenser Hilliard. Modul de pregatire se realizeaza cu 15 cursanti. In-
scrierile se fac pe www.fmmm.ro la sectiunea cursuri sau la adresa de mail: mugurmi@yahoo.com mugurmi@yahoo.com . Nota: SE 
ASIGURA TRADUCERE SIMULTANA ! (vezi detalii pe www.portalmediere.ro).

Brăila 20 ianuarie 2011. Centrul de Mediere Brăila are plăcerea de a vă invita în data de 20 ianuarie 2011, ora 10.00, în Sala 
Mare a Instituţiei Prefectului Brăila, la Conferinţa: “Medierea - prezent şi viitor“. 

Prin organizarea acestui eveniment, Centrul de Mediere Brăila doreşte să ofere tuturor participanţilor posibilitatea de a-şi dez-
volta cunoştinţele şi aptitudinile profesionale, prin schimbul de informaţii şi bune practici în domeniul medierii.

Conferinţa constituie un excelent prilej de dezbatere publică cu privire la mediere, în condiţiile punerii în practică a Micii Reforme 
în Justiţie. (vezi detalii pe www.portalmediere.ro).

Invitaţie la parteneriat. Colegiul Mediatorilor lansează invitația către toate asociațiile din București de a deveni partenere în der-
ularea 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 Mediato-
rilor 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 promo-
vare 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 preve-
derilor 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, network-
ing (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 
dezbateri) - 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).

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

EVENIMENTE CU ȘI DESPRE MEDIERE
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CONFERINŢA - MEDIEREA PREZENT ŞI VIITOR
Centrul de Mediere Braila a or-

ganizat, pe data de 20 ianuarie 2011, 
in parteneriat cu Prefectura Braila, 
Conferinta „Medierea- Prezent si Vii-
tor”, eveniment ce s-a desfasurat in-
cepand cu ora 10.00 in Sala Mare a 
Prefecturii Braila.  La baza Conferintei 
au stat Legea nr 192/2006 privind me-
dierea si organizarea profesiei de me-
diator, modificata, si Mica 
Reforma in justitie ( Legea 
nr 202/2010 privind unele 
masuri de accelerare a 
proceselor) care contine 
prevederi foarte impor-
tante pentru activitatea de 
mediere.

Prin organizarea 
acestui eveniment Centrul 
de Mediere Braila a avut 
ca obiective promovarea 
medierii, informarea pub-
lica cu privire la institutia 
medierii si a rolului sau 
in solutionarea pe cale 
amiabila a litigiilor si in degrevarea in-
stantelor de judecata, realizarea unui 
schimb de experienta si bune practici 
intre mediatori, cat si relationarea me-
diatorilor cu instantele de judecata, 
parchetele, pomitia si alte autoritati si 
institutii publice. 

La lucrarile conferintei au fost in-
vitati sa participe experti din domeniul 
medierii din tara, magistrati, repr-
ezentanti ai institutiilor si autoritatilor 
publice locale, avocati, notari, juristi, 

mediatori autorizati, cat si persoane 
interesate de profesia de mediator.

Evenimentul s-a bucurat de pr-
ezenta a a 4 dintre membrii Consili-
ului de Mediere: dna Anca Elisabeta 
Ciuca - Presedinte a CM, dna Barbara 
Kibedi, dna Mariana Zainia si  dl Mu-
gur Mitroi, carora li s-au alaturat in 
sustinerea prezentarilor privind coor-

donatele medierii urmatorii experti din 
domeniul medierii: dl Claudiu Ignat, dl 
Mihai Ghervase, dna Florica Lungu si 
dna Luiza Pricop. Lucrarile conferintei 
au fost moderate de catre dl Antonio 
Aurelian Antonio, Presedintele Cen-
trului de Mediere Braila.

Importante institutii guvernamen-
tale au acceptat sa participe prin 
reprezentanti, cat si mass-media, 
care a facilitat promovarea confer-
intei „Medierea- Prezent si Viitor”. 

Dintre acestea, amintim: Judecatoria 
Braila- reprezentata prin dl judecator 
Vank Adrian- Presedinte al Judecato-
riei Braila, Institutia Prefectului Braila- 
prin dna Subprefect Veronica Macri, 
Uniunea Nationala a Notarilor Publici 
Braila prin dl Vasile Varga – Presed-
inte, Primaria Braila , Oficiul Registrul 
Comertului, Inspectoratul Judetean de 

Politie, Inspectoratul Politie de 
Frontiera, Politia Comunitara, 
ACOR, SRI, Oficiul pentru Pro-
tectia Consumatorului, STPS, 
Registrul Cadastrului, Cam-
era Agricola, Directia Agricola 
Braila, STPS Braila, ARDAF, 
BCR, iar din partea mass- me-
dia au participat reprezentanti 
ai: Radio Romania Actualitati, 
TV Braila, AgerPress, Obiec-
tiv si Arcasu’.

De asemenea, dorim sa 
multumim pe aceasta cale tu-
turor colegilor mediatori pentru 
participare si pentru dialogul 

constructiv pe care l-au generat.
Mentionam ca numarul total al 

participantilor la conferinta s-a ridicat 
la 100 de persoane.

Evenimentul s-a bucurat de sus-
tinerea sponsorilor : SC ServClass 
SRL, SCA „Iordan, Dumitrica si Aso-
ciatii”, Puiu’ Vesel, Reset- Irish Pub, 
Edy’s, UNITA, Galmopan si MTM 
Prod.

SISTEMUL JUDICIAR SI MEDIEREA IN ROMANIA
CORELATII SI INTERDEPENDENTA

“Dorinte si nevoi, intotdeauna ier-
arhizate, in functie de interesul nostru 
social, si anume de dorinta sau nevoia 
de a comunica.

Mediatorul, interactionand, ge-
nereaza si gestioneaza necesitatea 
identificarii nevoilor la actorii disputelor 
umane.

Ascultam ca sa invatam pe altii sa 
asculte si vorbim ca sa invatam pe altii 
sa vorbeasca. 

Comunicam in tot.”

Sistemul judiciar in Romania, ca 
toate celelalte sisteme, da semne de 
erodare prin confruntarea cu nobilul 
anonimat al intrarii in cotidianul lipsit de 
perspective.

Este o afirmatie ce de foarte multe 
ori duce la critici acute indreptate im-

potriva emitentului, avand in vedere ca 
tot ce reprezinta dinamica proiecteaza 
in conservatorismul social reactii de 
protectie si rezerva ce finalmente duc 
la o gripare a angrenajelor care au fost 
create pentru eficientizarea si lubrifi-
erea sistemelor.

Medierea reprezinta o varianta 
de disipare a tensiunilor acumulate 
in sistem, fiind inovatoare si lipsita de 
prejudecati din perspectiva angrenaju-
lui social si, pe cale de consecinta se 
bucura, in aceeasi masura in care este 
dezaprobata, de sprijinul sistemului ju-
diciar.

Ca orice concept inovator  a cas-
tigat atat sustinatori, cat si oponenti, 
care deopotriva si fara sa aiba intentia, 
trimit conceptul medierii in zona facila 
de abordare pentru consumatorul final 

care este individul.
De ce spun acest lucru, este simplu 

de explicat: prin conceptul de “aproape 
de tine”, de care se bucura medierea, 
individul poate inlocui procedurile gre-
oaie si nesfarsite ale sistemului judiciar 
cu oportunitatea facila de a identifica 
solutia optima si concreta in vederea 
stingerii situatiilor conflictuale create 
uneori si intotodeauna chiar de sistemul 
judiciar si de reflexele acestuia, reflexe 
de autoconservare paguboase si cos-
tisitoare, ce de fiecare data duc la sus-
piciuni si ineficienta.

Daca vorbim de eficienta, vorbim de 
mediere, iar dinamica sociala  a demon-
strat, fara ca sistemul, in ansamblul sau 
sa poata opune rezistenta, ca pana la 
urma, abordarea optima o reprezinta 
calea cea mai usoara in identificarea 
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actiunilor ce pot diminua tensiunile so-
ciale si, pe cale de consecinta, optimul 
social dicteaza tendinta sistemului. Alt-
fel spus, cu toate greutatile initiale ale 
implementarii medierii ca procedura, 
aceasta a reusit sa devina constiinta 
publica trecand de la faza de idee indi-
viduala sau de grup la faza de atitudine 
de masa.

Pare optimist ce afirm insa, avand 
gradul de implicare pe care il am, pot 
sustine ca in acest moment medierea 
este un fenomen ce a fost acceptat si 
recunoscut ca solutia cea mai buna 
de reducere a presiunilor acumulate in 
societate, avand corespondent in opti-
mizarea nevoilor fundamentale ale per-
soanei, iar suma persoanelor duce la 
creare sistemului optim de dezvoltare, 
prin prisma conceputului “error commu-
nis facit jus”.

In spiritul acestei tendinte, inova-
toare, consider ca momentul este deci-
siv in acceptarea medierii de catre toate 
sistemele ca fiind conceptul care dor-
este a stinge tensiunile ce izvorasc din 
eronata si desueta aplicare a notiunilor 
ce, in momentul de fata, nu-si gasesc 
corespondent in realitate, fortand socia-
lul sa se conformeze unor tendinte ce 
nu-si mai gasesc aplicabilitatea.

Este firesc sa intampinam rezis-
tenta, dar aceasta creste calitatea actu-
lui in sine si dovedeste inca o data ca 
medierea reprezinta solutia optima in a 
diminua tensiunile interumane.

Sistemul judiciar, prin reprezentan-
tii sai, elite ale socialului, a dat dovada 
de intelepciune si a acceptat conceptul 
de mediere, intrezarind potentialul pozi-
tiv al acestuia, iar reactiile sporadice 
de opozitie au fost stinse prin calitatea 
prestatiei mediatorilor si lipsa unui feed-
back negativ.

Nu putem sustine ca noi am inven-
tat roata, dar cel putin avem increderea 
ca noi suntem cei care o facem sa func-
tioneze si da, trebuie sa avem incredere 
in noi si in aceasta procedura pentru ca 
acum aceasta este tendinta fireasca 
si naturala a socialului, si anume sa-si 
compatibilizeze atitudinile bazandu-se 
pe armonizarea nevoilor ce fac din om 
fiinta si din persoana individ. Privind 
din perspectiva omului, mediator, pot 
sa afirm ca utilul reprezinta facilul si pe 
cale de consecinta sistemul judiciar are 
solutia de a se imbunatati prin adaptar-
ea sa la sistemul medierii.

Procedura medierii presupune asig-
urarea cadrului cel mai potrivit de identi-
ficare a resurselor necesare optimizarii 
nevoilor sociale umane, la cotidian, prin 
compatibilizarea acestora si diminuar-
ea starilor de contrarietate ce intervin in 
asezarea valorilor umane ce presupun 
coordonate de referinta in dezvoltarea 
si integrarea indivizilor in social.

Sistemul judiciar presupune acomo-

darea nevoilor umane la directii impuse 
ce nu corespund in totalitate cerintelor 
si atitudinilor individuale, sistemul in-
globand coordonate generale ce in-
cearca sa ghideze individul catre comu-
nitate, dinamica fiind individ - global.

Medierea este procedura care in-
cearca o modificare a dinamicii in sens 
invers de la global catre individual, pu-
nand accent pe personalitate si deter-
minarea acesteia, fiind solutia ce faci-
liteaza integrarea individuala in global, 
prin compatibilizarea nevoilor si nu in 
sens contrar a globalului spre individ.

Se pune intrebarea ce sistem poate 
satisface in ansamblu nevoile sociale, 
raspunsul fiind dat de actiunile noastre 
viitoare si puterea noastra de a coop-
era cu toate sistemele ce compun so-
cietatea, fara a face o clasificare dupa 
natura si importanta acestora.

Daca pana nu demult eram noi, 
mediatorii-profesionisti,  acum suntem 
noi mediatorii-sistem si cred cu convig-
ere ca acum sistemul judiciar se poate 
conecta la sistemul medierii, tendinta 
fiind aceea de crestere si calificare prin 
resurse proprii, fara ca factorii externi 
sa poata modifica miscarea ascenden-
ta a profesiei.

Spuneam la momentul aparitiei legii 
ca aceasta reprezinta singura lege cu 
caracter social, fiind norma gratie care-
ia, prin simplitatea descrierii procedurii 
si modalitatea de accesare a acesteia, 
persoana se bucura de un sprijin real in 
stingerea disputelor in care se afla.

Formalismul excesiv de care da 
dovada procedura judiciara reprezinta 
aspectul determinant al ingreunarii ac-
cesului la o solutie echitabila, aspect 
dublat si de costurile mari care adauga 
un plus de dificultate in parcurgerea 
actului de justitie.

Procedura informala, a medierii, 
constituie atuul determinant al de-
schiderii consumatorului final catre 
aceasta, determinand atat dezvoltarea 
profesiei, cat si cresterea calitatii profe-
sionistilor.

Daca sistemul judiciar priveste in-
dividul ca pe un mijloc in diminuarea 

starilor conflictuale, consumatorul final 
al sistemului fiind legea (norma apli-
cabila), in mediere, procedura priveste 
individul in esenta sa ca pe beneficia-
rul final al sistemului, legea fiind doar 
mijlocul de aplicare a intelegerii la care 
a ajuns. Scopul sistemului judiciar 
este reprezentat de aplicarea legii, iar 
scopul medierii il reprezinta identificar-
ea nevoilor umane si compatibilizarea 
acestora.

La o prima analiza se poate spune 
ca cele doua sisteme sunt incompati-
bile, plecand de la premiza ca legea a 
fost construita sa fie respectata, iar ne-
voile umane trebuie sa se conformeze 
normelor existente.

In realitate cele doua sisteme sunt 
complementare, si se sustin reciproc 
avand in vedere ca medierea s-a na-
scut ca o consecinta a aplicarii greoaie 
a institutiilor de drept prin indepartarea 
acestora de scopul initial, si anume sat-
isfacerea intereselor fundamentale.

Succesul medierii este demonstrat 
si de faptul ca in acest moment profe-
sionistii se coaguleaza in organizatii 
puternice care devin institutii respecta-
bile si isi desfasoara activitatea aco-
perind toate zonele de tensiune sociala, 
dovedindu-si utilitatea.

Este laudabila actiunea initiata de 
Centrul de Mediere Braila, care in acest 
moment reprezinta un formator de 
opinie in domeniu si am certitudinea ca 
pozitia castigata in mediere se va con-
solida reprezentand o dovada in plus a 
calitatii profesionistilor, dar si a calitatii 
oamenilor ce alcatuiesc asociatia.

Actiunile de acest gen sunt apreci-
ate pentru utilitatea lor in promovarea 
instituiei si a sistemului si dovedesc 
faptul ca acum putem analiza cele doua 
sisteme, cel juridic si cel al medierii, in 
complementaritate, concluzia fiind ca 
cele doua institutii sunt indisolubil leg-
ate, existenta sistemelor determinandu-
se reciproc.

Mugur Mitroi
Material sustinut la 

Conferinta CM Braila 
20 ianuarie 2011
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Aparitia Legii nr.202/2010 privind 
“mica reforma” doreste apropierea 
intre sistemul judiciar si sistemul me-
dierii, in realitate stimularea aces-
tuia din urma in beneficiul primului cu 
speranta degrevarii instantelor si a 
cresterii eficientei actului de justitie.

In mod obiectiv trebuie sa recuno-
astem ca pentru noul sistem al me-
dierii conturat cu greu in ultimii ani, 
aceasta modificare legislativa este o 
gura de oxigen pentru mediatorii care 
abia acum au o oportunitate clara de 
a castiga din exercitarea profesiei. 
Multi se vor intreba cum si de ce spun 
aceasta, atat timp cat legea prevede 
ca informarea este gratuita.

Trebuie sa analizam fenomenul 
prin prisma profesiei de mediator in 
comparatie cu alte profesii libere. 
Daca pentru celelalte sisteme deja 
consacrate de profesii libere cum 
este cel al avocatilor beneficiaza de 
vechime pe piata, sistemul de mediere 
este unul nou, fara termen de compar-
atie in ceea ce priveste organizarea si 
modul de implementare in Romania. 
Evident ca ajutorul dat de aparitia 
Legii nr.202/2010 este unul consistent 
pentru ca permite mediatorilor sa-si 
atraga clienti si sa se promoveze ca 
profesie.

Trebuie sa privim in perspectiva 
si sa tratam medierea ca pe o mica 
“afacere” si ca in orice afacere nu poti 
castiga pana nu investesti. Aici multi 
mediatori o sa spuna ca deja au in-
vestit mult si rezultatele nu sunt cele 
asteptate.  Trebuie sa recunosc ca in 
pricipiu au dreptate insa oportunitatea 
unei “publicitati gratuite” oferite chiar 
de legiuitor nu se compara ca poten-
tial castig cu nici o investitie facuta 
pana la acest moment. Acum investi-
tia este mica daca ne gandim la ben-
eficiile ulterioare si la stadiul in care se 
gaseste medierea in acest moment iar 
gura de oxigen data de lege nu poate 
fi decat benefica.

Pragmatic vorbind, fara sa invest-
esti nu poti obtine profit si cred ca or-
goliul de profesionist in mediere nu ne 
lasa pe nici unul dintre noi sa aban-
donam lupta. Ce presupune pentru 
sistemul de mediere informarea gra-
tuita si care este investitia ce trebuie 
facuta pentru a putea presta aceasta 
activitate? Iata o intrebare la care voi 
incerca sa dau un raspuns fara sa am 
pretentia ca detin adevarul absolut si 
ca alte conceptii despre organizare 

nu pot fi valabile, insa pot preciza din 
practica faptul ca Centrul de Mediere 
Buzau a pus baze solide in ceea ce 
priveste aceasta activitate.

1. In primul rand este necesar ca 
in fiecare judet sa existe o organizatie 
puternica care sa aiba initiativa in do-
meniu. Cazul fericit este atunci cand 
exista o singura organizatie insa acest 
lucru este idealul. In caz contrar este 
necesar ca organizatiile dintr-un judet 
sa faca front comun si sa puna bazele 
unei colaborari pe acest proiect pentru 
a putea sustine unitar, la nivelul jude-
tului pe langa toate instantele, centre 
de informare.

2. Intr-o alta ordine de idei trebuie 
incheiate foarte rapid, acolo unde nu 
exista protocoale de colaborare cu tri-
bunalele si curtile de apel care sa fie 
apte a produce efecte si pentru inst-
antele din subordine. Eventual se pot 
incheia protocoale separate cu fiecare 
instanta in parte, daca este cazul, insa 
oricum prin acestea trebuie sa fie obti-
nut acordul de a functiona chiar in se-
diul instantei ramanand la aprecierea 
fiecarei organizatii cum isi amenajea-
za spatiul pus la dispozitie. Precizez 
ca la Buzau acest lucru l-am realizat 
deja si la Judecatoria Rm.Sarat chiar 
avem o incapere special amenajata, 
la Tribunalul si Judecatoria Buzau 
avem libertatea de a ne organiza in 
orice mod consideram eficient, la Ju-
decatoria Patarlagele ne desfasuram 
activitatea la arhiva, dar avem pusa 
la dispozitie si o sala de sedinta cu 
exceptia zilei de marti cand acolo se 
deruleaza procesele, iar la Judecato-
ria Pogoanele avem pus la dispozitie 
spatiu in holul instantei chiar in fata ar-
hivei, in imediata apropiere a salii de 
judecata.

3. Odata cele de mai sus depa-
site, trebuie sa realizam un program 
de desfasurare a activitatii fiecarui 
centru in parte, fapt ce genereaza di-
verse reactii printre mediatori datorita 
in primul rand lipsei de timp pentru 
ca majoritatea sunt persoane active 
si care au programe incarcate. Cum 
in primul rand mediatorii sunt carac-
terizati de entuziasm, asa cum am 
constatat la Buzau, acestia vor dori 
sa intre in acest proiect. Este bine ca 
in cadrul unor intalniri intre mediatorii 
autorizati sa se stabilieasca clar care 
este optiunea fiecaruia la care din 
instante ar putea face deplasarea si 
zilele cand este posibila deplasarea. 

Ulterior, in cadrul unui grup de lucru 
se realizeaza un proiect de prezenta 
la centrul de informare pe fiecare in-
stanta in parte, cu programari zilnice 
in intervalul orar 9.00 -15.00. Dupa o 
intalnire prealabila cu toti mediatorii 
se definitiveaza acest program care 
va fi strict respectat pentru a nu se 
crea dezechilibru. Totodata am pus 
la punct si formulare tipizate privind 
informarea si registre de evidenta a 
acestor informari. In cazul Buzaului 
in cel mai fericit caz trebuie ca zilnic 
cel putin 5 mediatori sa fie disponibili, 
pentru ca la Tribunalul Buzau (care 
are acelasi sediu cu Judecatoria) fac 
acest serviciu doi mediatori, iar la 
celelalte instante cate unul. Numai 
in ziua de vineri sunt necesari doar 4 
mediatori pentru ca la Pogoanele nu 
este sedinta de judecata.

Este posibil ca pe pacursul unei 
luni sa apara si situatii neprevazuta 
cand un mediator nu se poate prezen-
ta sau a uitat. Pentru a preintampina 
astfel de accidente, de obicei cand 
se intampla ca un mediator sa nu se 
poata prezenta acesta are obligatia de 
a-si cauta un inlocuitor si sa informeze 
Centrul de Mediere cu schimbarea 
produsa sau solicita secretariatului sa 
ii gasesca un inlocuitor. Pentru a evita 
situatiile cand pur si simplu se uita, 
secretariatul centrului de mediere, ur-
marind orarul zilnic, transmite e-mail-
uri  catre mediatorii care urmeaza sa 
presteze acest serviciu cu doua zile 
mai devreme de data cand acestia 
trebuie sa presteze activitatea. Acolo 
unde sunt mai multe asociatii intr-un 
judet, acestea pot sa presteze activi-

CENTRELE DE INFORMARE PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII 
O NECESITATE OBIECTIVA
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tatea fiecare in mod egal pe intervalul 
de zile lucratoare ale unei luni.

La o prima vedere pare simplu 
insa exista si dificultati care trebuie 
eliminate:

a) lipsa de dialog intre asociatiile 
dintr-un judet – se poate elimina sim-
plu prin comunicare adecvata tinand 
cont de faptul ca in primul rand un 
mediator trebuie sa fie un comunica-
tor foarte bun. Eliminarea conflictelor 
este de dorit indifenent de sfera de 
influenta a fiecarei asociatii;

b) lipsa de mediatori autorizati 
dintr-un judet sau lipsa de organizare 
pe asociatii profesionale nu are de-
cat o solutie – initiativa si dorinta de a 
face mediere;

c) lipsa mediatorilor autorizati care 
sa poata acoperi anumite instante 
departate de resedinta de judet – se 
poate colabora cu asociatii din jude-
tele vecine care pot acoperi aceasta 
activitate. Spre exemplu: In cazul in 
care nu se poate acoperi Judecatoria 
Urziceni, jud. Ialomita – de la Buzau 

pana la Urziceni sunt 50 km, cam 
aceeasi distanta cu Slobozia –Urzi-
ceni sau Buzau – Patarlagele, astfel 
ca in conditii de costuri egale cu de-
plasarea la Judecatoria Pataragele 
a unui mediator din Buzau, se poate 
acoperi si serviciul de informare la 
Judecatoria Urziceni. Alt exemplu: la 
Judecatoria Faurei in judetul Braila se 
ajunge mai repede de la Buzau decat 
de la Braila. Pe un astfel de proiect se 
poate colabora la nivel regional si ast-
fel se poate realiza o acoperire unitara 
la nivel national, cel putin pe moment 
pana cand corpul mediatorilor dintr-un 
judet poate sa sustina singur intreg 
serviciul. Alta solutie ar fi aceea ca in 
anumite zile cand nu se poate realiza 
sustierea locala sa se colaboreze in 
vederea realizarii unui orar comun.

d) Costuri privind deplasarea si 
documentele. Costurile privind docu-
mentatia se suporta de catre asociatii 
iar deplasarea pe moment din buzu-
narul fiecaruia. Treptat, in functie de 
fondurile asociatiei, se poate gandi 

suportarea progresiva a unei cote din 
costurile deplasarii de catre organiza-
tia profesionala;

e) lipsa recomandarilor instantelor 
de a se recurge la informare sau la 
mediere trebuie eliminate prin orga-
nizarea de seminarii de lucru cu mag-
istratii, mediatorii sa intre in salile de 
judecata si sa isi faca simtita prezenta 
cel putin la inceputul sedintelor de ju-
decata pentru a reaminti prezenta lor 
la sediul instantei.

Am prezentat astfel cateva dificul-
tati identificate de asociatia noastra, 
incercand sa dau cateva sugesii pen-
tru eliminarea lor.

Indiferent de aceste dificultati, 
avantajele pentru noi, mediatorii, pot 
fi enorme daca activiatea este bine 
structurata si organizata.

Dorin Badulescu
Presedinte 

Centrul de Mediere Buzau

SUCCESUL IN MEDIEREA ESUATA

Cum depasesti momentul in care 
constati ca medierea a esuat?

In vara anului 2010 am avut  la 
mediere un caz in care ceea ce se 
vedea la suprafata conflictului era o 
datorie de 3.000 ron pe care firma A o 
avea catre firma B, la care se adaugau 
penalitati.

Datoria era un  rest de plata la o 
factura de prestari servicii si era veche 
de aproape 3 ani. Relatia comerciala 
intre firmele A si B este descrisa intr-
un contract,  astfel ca, pe langa cei 

3000 ron,  firma B solicita si penalitati 
de 9000 ron.

Pozitiile pe care se aflau cele 
doua firme, in momentul in care firma 
B apeleaza la mediere sunt:

Firma A nu a platit firmei B suma 
de 3000 ron de aproape 3 ani si nici 
nu are de gind sa plateasca nimic.

Firma B cere firmei A suma de 
12000 ron compusa din 3000 ron rest 
de plata si 9000 ron penalitati.

Interesele care stau in spatele 
acestor pozitii sunt descrise mai jos. 

Firmele A si B activeaza in dome-
niul confectiilor. 

In momentul aparitiei conflictului, 
Firma A derula un contract in sistem 
lohn si avea de executat o comanda 
de fuste. Din comanda respectiva, 
Firma A a incredintat Firmei B , spre 
executie, un numar de 2500 fuste. 

Datorita stadiului de dezvoltare al 
Firmei B , fustele nu au putut fi termi-
nate in timpul specificat de Firma A 
si la standard-ul de calitate cerut de 
partenerul extern.

Totusi Firma B a facturat catre Fir-
ma A , iar Firma A a facut plati partiale 
pentru cele 2500 fuste, cu exceptia 
celor 3000 ron ramasi restanti.

Firma A a motivat neachitarea ce-
lor 3000ron prin faptul ca a avut de 
retusat cele 2500 fuste, iar costurile 
pe care le-a efectuat in acest sens se 

ridica la respectiva valoare.
Firma B a primit comunicarea 

verbala de la firma A prin care afla ca 
nu va primi suma respectiva de bani 
deoarece au fost probleme de calitate 
si cantitate, dar nu a protestat pentru 
ca avea un contract iar facturile de pri-
mire erau semnate.

Comunicarile intre cele doua firme 
legate de calitate , cantitate, plata res-
tantei, modul in care s-au rezolvat 
problemele cu lotul respectiv de mar-
fa au fost verbale, nu a existat nimic 
scris.

Dupa aproape 3 ani , Firma B a 
considerat ca trebuie sa-si recuper-
eze ceea ce putea proba cu inscrisuri  
adica aproape 12000r on si a apelat 
la MEDIERE.

Sentimentele pe care le-am iden-
tificat in cadrul sedintelor de mediere 
separata au fost:

Firmele A si B sunt conduse de 
doua doamne care se cunosc de mai 
bine de 20 de ani. Cele doua doamne 
nutresc sentimente de apreciere re-
ciproca in ceea ce priveste latura 
profesionala , adica priceperea de a 
parcurge etapele de realizare a pro-
dusului finit.

Doamna care conduce firma A 
este o persoana de varsta inaintata 
, cadru universitar, iar calitatea sa 
de expert in domeniul confectiilor nu 
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poate fi pusa la indoiala. Insa priveste 
cu mare suspiciune calitatile de man-
ager ale doamnei care conduce Firma 
B. 

Firma B a fost infiintata de cel mult 
4 ani , iar doamna care o conduce a 
fost cel mai bun tehnolog in confectii, 
din localitate.  Nu are studii superioare 
si este mai tinara cu vreo 15 ani decat 
doamna care conduce Firma A.

Pana inainte de a izbucni con-
flictul , doamna care conduce firma A 
o privea pe cealalta doamna ca pe un 
copil care trebuie ajutat sa paseasca 
in lumea afacerilor cu textile si o spri-
jinea cu sfaturi si comenzi. 

La rindul ei, doamna care conduce 
firma B facea tot ce ii statea in puteri 
pentru a o multumi pe cealalta doam-
na si pentru a o asigura ca ii urmeaza 
sfaturile intocmai.

Dupa ce a izbuc-
nit conflictul, puntile 
de comunicare au 
fost rupte de cuvinte 
grele aruncate de o 
parte si de cealalta. 
Orgoliile si-au facut 
aparitia si colabo-
rarea de orice natu-
ra a incetat.

In plus firmele 
din mediul de afac-
eri local, afland de 
conflictul respectiv, 
au sustinut firma A 
si au exclus firma B, 
sau au preferat  sa 
nu se implice. 

Nu a fost po-
sibila o sedinta de 
mediere comuna pentru ca cele doua 
doamne nu au dorit sa se afle in acee-
asi incapere.

Mai mult, fiecare din doamne se 
simte ranita de catre cealalta si cauta 
recompense spunand: 

“ eu vreau sa discutam, dar sa 
vina ea la mine ….pentru ca eu am o 
anumita prestanta si sunt cineva….si 
sunt si mai  in varsta”. 

“Niciodata nu ma voi impaca cu 
ea” ,spune cealalta, “m-a jignit si pe 
mine si pe sotul meu……vreau doar 
sa-mi dea banii”.

Doamna de la Firma A spune: “ 
da, exista contractul, exista factura 
si exista o diferenta pe care nu am 
platit-o, dar am avut motivele mele si 
am martori cu care pot proba faptul ca 
am avut costuri suplimentare pentru 
remedierea greselilor facute de…..”

Iar doamna de la firma B spune: “ 
o voi da in judecata…..”

“ Sa ma dea in judecata daca in-
drazneste, pentru ca voi intoarce ju-
decata impotriva ei” afirma doamna 
de la Firma A “si voi cheltui oricat si 
voi aduce cei mai mari experti care 
vor dovedi ca eu am dreptate.”

Cu toate acestea, ambele doamne 
sunt de acord ca inceputurile unei 
afaceri sunt dificile , ca cel mai bun 
tehnician pus in fata unor probleme 
de management poate sa greseasca 
si ca suma de 3000 ron sau 12000 ron 
nu reprezinta de fapt problema lor.

Acordul de MEDIERE. 
In forma scrisa nu a putut fi redac-

tat un acord de mediere.
Totusi a fost facut un acord verbal 

prin care cele doua firme vor relua co-
laborarea, firma A va plati cu un euro 
mai mult pentru manopera fiecarei 

unitati de produs executat de firma B, 
pentru toate comenzile de pe parcur-
sul unui an calendaristic.

De aici, din punct de vedere com-
ercial, Firma B putea castiga mult mai 
mult decit 12000 ron.

Firma B a cerut stabilirea unui 
protocol de lucru, cu etape de timp, 
persoane responsabile si repere de 
calitate.

Ambele firme au acceptat faptul 
ca, daca la momentul conflictului ar fi 
avut stabilit un astfel de protocol, nu 
ar fi avut loc nici o disputa.

Toate discutiile au fost purtate prin 
mediator si  s-a ajuns in momentul in 
care doamna de la Firma B trebuia sa 
o contacteze pe doamna de la Firma 
A si sa stabileasca o intalnire pentru a 
discuta detaliile protocolului de lucru.

Esuarea MEDIERII.
Doamna de la Firma B a amanat 

momentul de a o contacta pe doamna 

de la Firma A.
A trecut mai bine de o  luna pana 

cand sotul doamnei de la Firma B a 
contactat-o pe doamna de la Firma 
A care, enervata, l-a trimis …la plim-
bare…deoarece se astepta la o dis-
cutie ca intre doamne.

Intre timp, doamna de la Firma B 
a discutat si cu un avocat despre re-
spectivul conflict. 

Avocatul a sugerat ca ar fi potrivita 
calea “ordonantei de plata”,  pentru ca 
elementele sunt suficiente si inca nu 
trecusera 3 ani.

Firma B a chemat firma A in jude-
cata pentru suma de 12000 ron, pe 
calea ordonantei de plata.

Firma A a facut intampinare si cer-
ere reconventionala, deoarece firma A 
vrea sa foloseasca si alte probe (mar-

tori) in afara probelor 
cu inscrisuri.

In plus, la Firma 
B are loc un control 
de la Inspectoratul 
Teritorial de Munca.

Cu alte cuvinte, 
in timp, MEDIEREA  
A  ESUAT.

SUCCESUL in 
MEDIEREA ESUA-
TA.

Acum, dupa ce 
MEDIEREA  intre 
doamna care con-
duce Firma A si do-
amna care conduce 
Firma B a esuat, e 
timpul ca MEDIATO-
RUL  sa aiba SUC-
CES. 

Preocuparea mea, ca mediator, a 
fost de a arata partilor ca le aduc bani, 
timp, sanatate si pace sufleteasca.

Dupa ce partile au ales o alta cale 
de a rezolva conflictul, a sosit  mo-
mentul sa transform cele doua parti, 
Firma A si Firma B, in adevarati PRO-
MOTERI ai medierii.  

Se spune ca cei mai buni agenti 
de vanzari  ai unei firme sunt tocmai 
clientii pe care ii are acea companie.   

De aceea CLIENTII pe care i-am 
avut la respectiva MEDIERE stiu cel 
mai bine:

1. Cati bani au cheltuit pentru a 
rezolva respectivul conflict in instanta. 
La aceste sume se aduna profitul pe 
care l-ar fi avut daca lucrau impreuna 
inca un an, sau cinci, sau zece…

2. Cat timp a trecut de la primul 
termen si pina s-a incheiat executarea 
debitorului….si, stiu si daca ceea ce 
au executat acopera debitul sau nu.
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3. Stiu de cate ori au fost la spital 
cu tensiunea crescuta sau cu o criza 
de ulcer. 

4. Clientii stiu cel  mai bine cu cita 
seninatate au primit citatiile si facturile 
de la avocat. Clientii stiu cel mai bine 
cum arata sala de judecata, ca e cam 
inghesuiala si ca au asteptat cam 
mult pentru ca instanta sa nu-i intrebe 
nimic, ci doar sa fixeze un alt termen 
in proces.

Pentru a obtine SUCCES de pe 
urma unei MEDIERI ESUATE trebuie 
doar sa:

1. va vizitati fostii clienti si sa ii as-

cultati efectiv
2. sa comunicati periodic cu ei
3. sa le reamintiti ca  medierea 

este o metoda in  care PARTILE au 
puterea de a decide.

4. sa obtineti Scrisori de Reco-
mandare de la PARTI, scrisori in care 
ele sa descrie experientele , costurile, 
asteptarile, rezultatele pe care le-a 
generat alegerea  de a rezolva con-
flictul altfel decat prin mediere.

5. sa folositi acele Scrisori de Re-
comandare ori de cate ori aveti posi-
bilitatea.

6. sa organizati intalniri de infor-

mare cu alti 5-6 potentiali clienti unde 
sa invitati una din  PARTILE partici-
pante la o mediere esuata.

In urma cu citeva zile am fost in 
vizita la Firma B. Am discutat despre 
planurile pe care le au pentru anul 
2011, despre oportunitatea unor in-
vestitii, despre fiscalitate. Din vorba 
in vorba am ajuns si la conflictul cu 
Inspectoratul Teritorial de Munca de-
spre care stiam de pe portaljust.ro

Am zambit… Oare va fi o alta me-
diere ?

Mediator
Ionut Tanasa

DIN PRACTICA MEDIERII -  ASPECTE  DE IMPACT
In putinul timp scurs de la autoriza-

rea mea ca mediator, am avut sansa 
sa inchei acorduri de mediere, astfel 
incat am reusit sa depasesc etapa 
de teoretizare si sa aplic in practica 
cunostintele dobandite in cadrul for-
marii initiale.

In opinia mea, orice acord de me-
diere incheiat de parti in biroul media-
torului este rezultatul direct al celor 
doua premise convergente:

- Primul aspect se refera la pro-
movarea pe care mediatorul o face 
activitatii sale, promovare care trebuie 
sa se incadreze in normele dispuse 
de lege, de regulament, de normele 
deontologice, dar nu in ultimul rand, 
de bun- simt si respect fata de ceila-
lti colegi. Apoi vorbim de promovarea 
in sine a institutiei medierii; mediato-
rul trebuie sa arate partilor avantajele 
acestei proceduri fata de justitia clasi-
ca din salile de judecata. Daca media-
torul va sti sa spuna frumos partilor, 
ca o poveste, legenda medierii, sa-i 
spunem asa, daca va sti sa capteze 
atentia si interesul partilor, acordul de 
mediere e pe jumatate semnat. Nou-
tatea intotdeauna atrage, iar tot ce 
tine de mediere: notiune, avantaje, 
procedura, constituie pentru parti el-
emente de noutate, de rupere a rutinii, 
care trebuiesc speculate de catre me-
diator in avantajul partilor si, fara sa 
fim ipocriti, in avantajul profesional si 
personal al mediatorului.

- Al doilea element al succesului 
incheierii acordului de mediere il con-
stituie, repet, din punctul meu de ve-
dere,  increderea. Increderea pe care 
mediatorul trebuie sa o emane catre 
parti. Un mediator calm, dar atent la 
detalii, la prezentarea pozitiilor initiale 
ale partilor,  zambitor, dar riguros la re-
spectarea procedurii impuse, va face 
ca partile sa inteleaga diferentele si 
sa se deschida, sa caute rezolvari, sa 

genereze solutii. Oamenilor le place 
sa vorbeasca, sa caute in mediator un 
sprijin, sa primeasca de la acesta un 
feed-back la expunerea lor. De aceea, 
mediatorului trebuie sa-i placa sa as-
culte, sa retina, sa scormoneasca in 
relatarile partilor, pentru a discerne in-
tre dorintele si nevoile reale ale aces-
tora. Personal, mi s-a intamplat, si nu 
o singura data, ca dupa incheierea 
medierii partile sa-mi multumeasca nu 
neaparat ca le-am sprijinit in rezolva-
rea disputei, ci pentru ca le-am ascul-
tat. Pentru ca le-am lasat sa vorbea-
sca, pentru ca au descarcat o “Cutie 
a Pandorei” in biroul meu, scapand de 
povara neintelegerilor dintre ele si, de 
cele mai multe ori, reluandu-si relatiile  
cordiale existente inainte de declan-
sarea conflictului.

Noi trebuie sa constientizam si 
sa folosim prezenta partilor in biroul 
nostru. Simpla lor prezenta  acolo, la 
o procedura neimpusa si in acelasi 
timp, evaluabila in cuantumul unui 
onorariu convenit, ne arata ca partile 
vor. Ca sunt dispuse sa ajunga la in-
telegere, la un compromis chiar, la o 
solutie  care le apartine si pe care, 
uneori involuntar, o genereaza.  

Si, nu in ultimul rand, asa cum 
scria colegul Zeno intr-un material,  
fiecare mediere are un moment-cheie, 
in care partile sunt in cel mai apropiat 
punct posibil de o solutionare amia-
bila a conflictului. Daca mediatorul 
speculeaza corect acel moment, se 
prefigureaza o intelegere intre parti. 
Momenul-cheie trebuie “simtit” si fruc-
tificat de catre mediator,  insa aceasta 
aptitudine nu se dobandeste decat 
prin practica indelungata sau este un 
dat nativ”, personal si netransmisibil, 
adaug eu.

In aceasta faza a aparitiei momen-
tului-cheie, moment pe care un medi-
ator este obligat sa-l simta, partile par 

sa se razgandeasca, sa revina la poz-
itiile initiale, antagonice. Si acest lucru 
se intampla chiar dupa concesii recip-
roce, compromisuri. Atunci interventia 
mediatorului e vitala pentru reusita 
acordului de mediere. Este momen-
tul cand trebuiesc reamintite partilor 
eforturile facute de ele pana la acest 
punct, concluziile comune asupra 
conflictului dintre ele, dar cel mai im-
portant, trebuie  subliniate progresele 
si avantajele pe care le-ar fructifica, 
incheind acordul de mediere.

Tot Zeno Sustac, pe care imi per-
mit cu voia sa sa-l citez aici, spunea: 
“Mediatorul nu poate ajuta la solution-
area unui conflict decat daca a inteles 
ce a generat acel conflict. Toate con-
flictele in aparenta par de nerezolvat, 
insa totul depinde de fructificarea 
momentului-cheie al medierii respec-
tive. Medierea este o arta pe care nu 
oricine o poate stapani,  iar cei care 
reusesc au ceva ce ii diferentiaza de 
altii: VOCATIA.”

Mediator
Anca Simona CINEPA

Uniunea Nationala a Mediatorilor 
din Romania – Filiala Galati

www.medieregalati.aaz.ro
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EJEMPLOS DE MEDIACIÓN 
A TRAVÉS DE LA HISTORIA

La mediación se ha presentado en la historia de difer-
entes maneras y en situaciones muy dispares. Existen cul-
turas antiguas que usaban métodos para resolver sus con-
flictos a los que se les puede considerar antecedentes de la 
mediación tal y como hoy la entendemos. Además hay múl-
tiples ejemplos a lo largo de la historia de situaciones, en la 
mayor parte de los casos conflictos bélicos o antecedentes 
de los mismos, en los que se ha empleado la mediación 
como solución alternativa de alguna problemática.

En el conflicto de Beagle entre Chile y Argentina por 
la posesión de las islas al sur del Canal Beagle se usó la 
mediación informal para intentar poner de acuerdo a los 
dos países pero esta no llegó a buen puerto. En el año 
1971 ambos países acordaron en el Compromiso de Ar-
bitraje definir un polígono de islas 
(el “martillo”) y someter su sober-
anía en la sentencia de un Tribu-
nal Arbitral que debía dar a cono-
cer su decisión a la Reina Isabel 
II de Inglaterra. El Tribunal Arbi-
tral dictó una sentencia, conocida 
como Laudo Arbitral de 1977, que 
otorgaba aguas navegables en el 
Canal Beagle a ambos países y la 
mayor parte de las islas y de los 
derechos oceánicos a Chile. Ar-
gentina no estuvo de acuerdo y se 
negó a cumplirlo por lo que quería 
recurrir a la negociación y Chile a 
la mediación. El gobierno chileno 
veía en la mediación una posi-
bilidad de negociar sin la presión 
militar argentina y buscaba un me-
diador pero Argentina rechazó la 
mediación de la Organización de 
Estados Americanos, el Rey Juan 
Carlos de España y el Papa Pablo 
VI. Finalmente medió el Papa Juan 
Pablo II en Montevideo y el 8 de 
enero de 1979 se firmó el Acta de 
Montevideo que fijaba de forma bastante flexible el marco 
de la mediación. En 1980, Chile aceptó la propuesta papal 
pero Argentina no se pronunció. Esta falta de entendimiento 
y de implicación en la mediación desencadenó en la Guerra 
de las Malvinas.

Actualmente podemos encontrar organizaciones y 
colectivos que se encargan de mediar en problemas de 
diferente índole. En España, existe el conflicto colectivo, un 
mecanismo jurídico de solución de problemas entre empre-
sarios y trabajadores pudiendo acudir a él las dos partes. 

Posee las siguientes características:
• Debe garantizar el funcionamiento de los servicios es-

enciales de la comunidad. 
• No es necesario la interposición de reclamación pre-

via. 
• Es incompatible con el ejercicio del derecho a huel-

ga, pero durante una huelga se puede presentar conflicto 
colectivo si se suspende la misma. 

• Es preceptiva la presentación de conciliación ante 

Medierea a fost prezenta in istorie in moduri diferite si în 
situaţii foarte diferite.  Există  civilizatii antice care au folosit 
- pentru a-si rezolva conflictele - metode  care ar putea fi 
considerate antecedente ale medierii, aşa cum o înţelegem 
astăzi. În plus, există multe exemple de situaţii de-a lungul 
istoriei, în majoritatea cazurilor, de război sau similare aces-
tora, în care medierea a fost folosita ca o solutie alternativă 
la orice problema.

În conflictul Beagle dintre Chile şi Argentina cu privire 
la  posesia insulelor situate la sud de canalului Beagle,  a 
fost folosita  medierea informală in incercarea de a incheia 
un acord intre cele două ţări, dar acest lucru nu a putut fi 
realizat. În 1971, ambele ţări au convenit  în  Convenţia de 

Arbitraj asupra definirii unui poligon 
de insule (numit “Ciocanul”), şi su-
pus suveranitatea acestuia hotararii 
unui tribunal arbitral, cu intentia de 
a sensibiliza decizia Reginei Elisa-
beta a II-a Angliei. Tribunalul arbitral 
a emis o hotărâre, cunoscuta sub 
numele de Hotărârea arbitrală din 
1977, care a acordat  apele naviga-
bile din Canalul Beagle  ambelor ţări, 
iar  cea mai mare parte din insule şi 
drepturile  oceanice, catre Chile. Ar-
gentina nu a fost de acord şi a re-
fuzat să se conformeze, prin urmare 
a decis sa recurga la negociere, iar 
Chile s-a pronuntat pentru mediere. 
Guvernul chilian a văzut în mediere 
o şansă de a negocia fără presiunea 
militară argentiniana şi a cautat un 
mediator, pentru ca Argentina a refu-
zat  medierea  Organizaţiei Statelor 
Americane, a Regelui Juan Carlos al 
Spaniei şi a Papei Paul VI. În cele din 
urmă situatia a fost mediată de Papa 
Ioan Paul al II-lea în Montevideo şi la  

08 ianuarie 1979  s-a semnat Actul de la Montevideo, intr-o 
forma destul de flexibila. În 1980, Chile a acceptat  pro-
punerea papala, dar Argentina nu s-a pronuntat.  Această 
lipsă de înţelegere şi de implicare  în mediere a declanşat 
războiul din Falklands (insulele Malvine).

Astăzi putem găsi organizaţii şi grupuri care sunt impli-
cate in medierea diferitelor tipuri de probleme. În Spania, 
există un colectiv, un mecanism legal pentru rezolvarea 
problemelor (conflictele de munca) dintre  angajatori şi 
angajaţi la care pot apela ambele părţi.

Are următoarele caracteristici:
• Trebuie să asigure funcţionarea serviciilor publice 

esenţiale;
• Nu e nevoie de cereri prealabile;
• Acesta este incompatibilă cu exercitarea dreptului la 

grevă, dar în timpul unei greve,  conflictul de muncă poate fi 
prezentat in cazul in care aceasta se suspenda;

• Este obligatorie prezentarea la  conciliere la Insti-

EXEMPLE DE MEDIERE 
DE-A LUNGUL ISTORIEI



CUPRINSUL DECLARATIEI DE INFORMARE GRATUITA PE CARE MEDIATORII O POT PREZENTA PARTILOR

IN TOATE SITUATIILE:
La inceput: Va prezentati si faceti cunostinta cu partile pentru a construi un climat de incredere si de a nu mentine o at-

mosfera rece pe parcursul informarii.
(Ex: Buna ziua! Ma numesc... si sunt mediator. Dvs? 
Astazi eu va voi informa in mod gratuit despre ce presupune medierea si ce putem face pentru dvs, urmand ca dupa ce va 

voi prezenta avantajele acestei proceduri, dvs sa optati daca veti alege mediarea sau veti continua litigiul in instanta. Indiferent 
de situatie, la sfarsitul prezentarii vom semna un proces verbal ca ati fost informat. Sunteti de acord sa incepem?)

1. Definitia: Medierea este o modalitate alternativa de solutionare a conflictelor/diferendelor/litigiilor prin care partile impli-
cate gasesc solutia problemei, o intelegere acceptata si insusita de toate persoanele implicate, cu ajutorul unei terte persoane 
special instruite in calitate de mediator.

2. Rolul mediatorului este acela de a ajuta partile sa comunice in vederea gasirii unei solutii optime, fara sa judece, fara 
sa consilieze, fara a putea fi martor in diferentul dintre parti si fara sa aiba vreun interes in problema care se discuta. Practic, 
mediatorul este o persoana neutra fata de diferend si impartiala fata de partile implicate, fiind intr-o pozitie de mijloc  in acesta 
procedura. 

3. Confidentialitate: In afara de faptul ca medierea se desfasoara in conditii de neutralitate si impartialitate asa cum am 
mentionat anterior, aceasta procedura ofera totala confidentialitate asupra celor ce se discuta, mediatorul avand obligatia 
legala de a pastra nelimitat in timp secretul informatiilor pe care le primeste. Totodata, partile implicate pot conveni asupra 
pastrarii confidentialitatii, lucru valabil si pentru insotitorii acestora fie ca sunt avocati sau alte persoane sens in care se va 
semna un acord de confidentialitate cu efecte pentru toti cei prezenti la procedura.

4. Avantajele medierii:
Rapiditate – permite o importanta economie de timp, avand o durata apreciata de specialisti de pana la 10 procente din 

timpul pe care in mod normal  partea il petrece in instanta.
Costuri reduse – fata de o procedura judiciara, costurile sunt mult mai mici, singurele cheltuieli care se fac fiind cele cu 

onorariul mediatorului (care de altfel este platit de obicei proportional de cei implicati), insa sunt evitate taxe, onorarii de ex-
perti, alte cheltuieli judiciare. Ceea ce este important de mentionat este aceea ca in conditiile in care partile ajung a o intelegere 
materializata printr-un acord de mediere, aceasta procedura este singura la acesta moment care asigura restituirea in integrali-
tate a taxei de timbru platite in orice moment al litigiului.

Acordul partilor – fata de un proces in instanta unde exista posibilitatea de a piede sau castiga un proces, in cadrul acestei 
proceduri, partile, odata ce ajung la un acord se elimina riscul pierderii procesului si platii unor cheltuieli de judecata, dar si 
posibilele cheltuieli cu exercitarea cailor de atac.

Acordul de mediere – consemneaza exclusiv intelegerea partilor fara interventia mediatorului (poate fi si partial, nefiind 
obligatorie intelegerea totala) are valoare de contract – inscris sub semnatura privata. Partile pot sa-i dea caracter executoriu 
prin prezentarea in fata notarului, sau in cazul litigiilor, instanta, odata ce ii va fi prezentat acordul de mediere, va lua act de 
acord si va emite o hotarare care va consfinti intocmai intelegerea partilor.

Procedura este privata – se evita publicitatea negativa din cadrul sedintelor publice ale instantei.
Procedura este flexibila – mediatorul stabileste programul medierii in functie de acordul partilor si disponibilitatea de timp 

a acestora.
In conditiile in care partile vin insotite de avocat, nu ezitati sa prezentati avantajele si pentru avocati si incercati sa ii cas-

tigati ca aliati.
Daca se va considera necesar si partile care se prezinta doresc informatii suplimentar, se poate discuta despre ce presu-

pune procedura ca atare: intalniri comune si separate, modul de desfasurare, timpul alocat de obicei, eventual concret asupra 
onorariului minimal.

Atentie!!!! Situatii care pot aparea:
1. Motivarea partii ca a platit avocat si de ce sa faca mediere ?
• Evident ca trebuie sa ii facem sa ne asculte, ba chiar sa-l invitam sa vina la sedinta de informare cu avocatul (astfel 

isi justifica in parte si acesta onorariul incasat si il poti castiga ca aliat)
• Trebuie ca partea sa constientizeze ca rolul mediatorului este de a-l ajuta si ca faptul ca a platit un avocat nu inseam-

na ca acesta din urma nu il poate ajuta ci dimpotriva, il va consilia pentru a ajunge la un rezultat care sa-i convina, pe cand in 
instanta nimeni nu ii poate garanta partii ca solutia instantei ii va fi favorabila.

2. Partea care se prezinta va incerca sa povesteasca problema care o are:
• Intrerupeti cu eleganta expunerea partii (va inteleg, dar...) si explicati acesteia ca sedinta este numai de informare, iar 

daca doreste sa  expuna mai multe poate veni la biroul de mediator pentru a incerca sa-si medieze conflictul si ca procedura 
este una avantajoasa pentru ea si cu costuri mici.

• Referitor la costuri... - pentru a face dialogul interesant,  intrebati ce costuri a avut cu procesul pana in prezent...

Intensitatea transmiterii informarii de catre mediator:
• Tonul egal, fara inflexiuni neadecvate ale vocii, convigator si sigur pe infromatiile transmise.
• Lipsa atacurilor la alte profesii chiar daca parte isi manifesta neincrederea in sistemul judiciar, avocati, experti (chiar 

daca partea are avocat care nu este prezent este de dorit a se evita orice atac la adresa acestei profesii deoarece avocatul 
este cel in care partea are incredere si este evident ca orice incercare de a rupe o legatura deja creata nu poate fi sortita decat 
esecului pentru ca si dupa o intalnire cu mediatorul – pe care de altfel il vede prima oara – increderea in cele expuse de media-
tor si in acesta ca persoana nu poate fi totala)

• Mesajul va fi transmis in mod cald, clar, fara graba si cu empatie fata de partea care din pacate a ajuns la instanta.



PROCES VERBAL DE PREZENŢĂ A PĂRŢILOR
LA ŞEDINŢA DE INFORMARE PRIVIND

AVANTAJELE MEDIERII

Nr. _____din data de ____________

În cadrul sedintei de informare privind procedura de mediere în care 
d-na/dl. _____________________________ are calitatea de mediator,
au participat:

1. Dl/Dna………………………….……………., domiciliat(ă) în………..................., 
Str…………............................, nr.......,bl…......, et……, ap…..., judeţul......................., 
identificat prin C.I./B.I. seria……, nr…..…, CNP …………………………………

2. Dl/Dna………………………….……………., domiciliat(ă) în………..................., 
Str…………............................, nr.......,bl…......, et……, ap…..., judeţul......................., 
identificat prin C.I./B.I. seria……, nr…..…, CNP …………………………………

3. Dl/Dna………………………….……………., domiciliat(ă) în………..................., 
Str…………............................, nr.......,bl…......, et……, ap…..., judeţul......................., 
identificat prin C.I./B.I. seria……, nr…..…, CNP …………………………………

4. Dl/Dna………………………….……………., domiciliat(ă) în………..................., 
Str…………............................, nr.......,bl…......, et……, ap…..., judeţul......................., 
identificat prin C.I./B.I. seria……, nr…..…, CNP …………………………………

Partile au fost informate gratuit cu privire la procedura si avantajele medierii conform 
Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, modificată si 
completată si a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării 
proceselor.

Şedinţa de informare s-a desfasurat incepand cu ora _______ .
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, în …… exemplare.
Părţi,

1. ………………………                    2. ………………………

3. ………………………                    4. ………………………

Mediator,
……………………………
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el Instituto de Mediación Arbitraje y Conciliación (IMAC) o 
Servicio de Mediación de la Comunidad Autónoma en que 
radique el centro de trabajo. El proceso tiene el carácter 
de urgente (téngase en cuenta que paraliza la movilidad 
geográfica y las modificaciones sustanciales hasta su reso-
lución). 

También en España, existe el Consejo de Policía, el 
órgano de representación paritaria de la Administración 
y de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Es un 
órgano encargado de la mediación y conciliación en con-
flictos colectivos y del establecimiento de las condiciones 
de prestación del servicio policial bajo la presidencia del 
Ministro del Interior o una persona en quien delegue. Una 
de sus principales funciones consiste en la mediación y 
conciliación en casos de conflictos colectivos. 

En Colombia existe el Acuerdo Humanitario, Intercam-
bio Humanitario o Canje Humanitario que se refiere a un 
posible acuerdo para intercambiar y liberar tanto a secues-
trados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia como guerrilleros presos de esa colectividad 
por parte del Gobierno de Colombia, dentro del marco del 
conflicto armado colombiano. 

Además también existe la mediación postconflicto. La 
UNESCO ha lanzado un proyecto llamado “Hacia una iden-
tidad plural en zonas de tensión intercomunitaria” que se 
compone de talleres de formación para jóvenes que tienen 
como objetivo desarrollar su sensibilidad y sus competen-
cias interculturales. Con esto se espera que esos jóvenes 
se conviertan en mediadores culturales que practican lo 
aprendido en los talleres poniendo en práctica la tolerancia, 
la diversidad cultural y el diálogo. Una primera experiencia 
ha tenido ya lugar en Europa sudoriental. 

Que es la mediacion??? 
La Mediación es un mecanismo de resolución alterna-

tiva de conflictos (MARC) que ayuda a resolver de forma 
pacífica diferentes tipos de conflictos. 

La mediación también se define como un sistema de 
negociación asistida, mediante el cual las partes involucra-
das en un conflicto intentan resolverlo por sí mismas, con 
la ayuda de un tercero imparcial (el mediador), que actúa 
como conductor de la sesión, ayudando a las personas que 
participan en la mediación a encontrar una solución que 
sea satisfactoria para ambas partes. En la mediación, la 
decisión a la que lleguen las partes será elaborada por ellas 
mismas y no por el mediador. Se reafirma así la capacidad 
de la mediación de devolverle el poder a las partes para 
que sean ellas mismas las protagonistas de la decisión, y 
no el mediador.

De acuerdo al estatuto de la Florida Número 44.1011 
(2) la mediación esta definida de la siguiente manera:

“Mediación” significa un proceso donde una tercera 
parte neutral llamado el mediador actúa para estimular y fa-
cilitar la resolución de una disputa entre dos o mas partes. 
Es un proceso no-adversarial e informal, que tiene por ob-
jetivo ayudar a las partes en disputa el alcanzar un acuerdo 
voluntario y mutuamente satisfactorio. En la mediación, la 
autoridad para tomar decisiones está en las partes. El rol 
de mediador incluye, pero no se limita a, asistir a las partes 
en identificar los temas, promover la resolución conjunta de 
problemas y explorando alternativas de acuerdo.

Avocat
Anca Sirbeanu

tutul  pentru Conciliere,  Mediere  şi  Arbitraj  (IMAC) sau la 
Serviciul de Mediere din cadrul Regiunii Autonome în care 
se  află  locul de muncă. Procesul are caracter de urgenta 
(tineti cont ca un asemenea conflict paralizeaza mobilitatea 
geografica si produce modificari substantiale pana la soluu-
tionarea sa)

În Spania, există, de asemenea,  Consiliul de Poliţie, 
organismul reprezentativ comun  al Administraţiei  şi mem-
brilor Corpului  Poliţiei Naţionale. Aceasta este un organism  
de mediere şi de conciliere în litigiile colective  şi stabileste 
condiţiile  pentru furnizarea  de servicii de poliţie  sub  con-
ducerea  ministrului  de Interne sau a unei persoane del-
egate de acesta. Una din principalele atributii ale Consiliului 
consta tocmai in medierea si concilierea in cazul conflictelor 
colective de munca.

În Columbia există un acord umanitar, incheiat de către 
Guvernul din Columbia (Intercambio Humanitario sau Can-
je Humanitario), care priveste eventuale acorduri - in cadrul 
conflictelor armate columbiene - pentru schimbul si/sau 
eliberarea ostaticilor detinuti de Fortele Armate Revolution-
are din Columbia (FARC-EP), ca prizonieri de gherilă.

Există, de asemenea, mediere ulterioara conflictelor sau 
post-mediere. UNESCO  a lansat  un proiect numit “Către 
o identitate plurala în zonele de  tensiune intracomunitara”, 
care constă în ateliere de instruire pentru tineri, avand ca 
obiectiv dezvoltarea sensibilitatii lor si a competentelor inter-
culturale. Speranta este ca aceşti tineri să devină mediatori 
culturali care vor pune in practică ceea ce au învăţat în  ate-
liere, respectiv  toleranţa, diversitatea culturala şi dialogul. 
Un prim experiment a avut deja loc în Europa de Est.

Ce este medierea?
Medierea este un mecanism de soluţionare alternativă 

a litigiilor (ADR), care  ajuta la  rezolvarea  paşnică a difer-
itelor tipuri de conflicte.

Medierea este, de asemenea, definita ca un sistem 
de negociere asistata,  prin  care  părţile  implicate in con-
flict încearca să rezolve singuri, cu ajutorul unei terţe părţi  
imparţiale  (mediator), care acţionează ca un dirijor al se-
siunii,  ajutând  persoanele  implicate  în  mediere  pentru 
a găsi o soluţie satisfăcătoare pentru ambele părţi. In  me-
diere,  decizia este elaborata de parti si apartine partilor, 
făcuta pentru ei înşişi şi nu de către  mediator. Se reafirmă 
astfel capacitatea medierii de a reda partilor puterea de a fi 
protagonistii propriilor decizii, si nu mediatorului. 

Conform Statutului Florida Nr. 44.1011  (2) medierea 
este definită după cum urmează:

“Medierea” înseamnă un proces în care o a treia parte 
neutră,  numia mediator,  activeaza  pentru  a încuraja şi 
a facilita soluţionarea unui litigiu între două sau mai multe 
părţi. Este un proces non-contradictoriu şi informal, care 
are drept scop  ajutarea părţilor in disputa sa ajunga  la un 
acord voluntar şi reciproc satisfăcător. În mediere, autori-
tatea de a lua decizii apartine partilor.  Rolul  de mediator  
include, dar  nu se limitează la a asista părţile în iden-tificar-
ea problemelor, promovarea rezolvarii comune a acestora  
şi explorarea  alternativelor de acord.

Avocat
Anca Sirbeanu
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Luni, 24 ianuarie 2011.
Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. 
Ora 08.00.
O sală de judecată supraaglomerată. Se studiază lista 

de şedinţă. Justiţiabilii se regăsesc cu destulă greutate, 
lista cuprinde un număr de 102 dosare pentru termenul de 
astăzi.

Ora 8.30.
Judecătorul intră în sală. Declară deschise dezbaterile. 

Se iau cauzele la amânare. Durează aproximativ 2 ore. 
Se iau cauzele la ordine. Oamenii încep să îşi piardă 

răbdarea. Probabil cei mai mulţi nici nu bănuiesc că încă 
vor sta ore bune în sala de judecată să îşi aştepte rândul. 
O sală de judecată supraaglomerată, şedinţă publică, fără 
nicio intimitate…

Oare aceşti justiţiabili cunosc faptul că există şi alte căi 
de soluţionare a conflictului lor, mai eficiente? 

Judecătorul a identificat cauzele din lista de şedinţă 
care s-ar preta la soluţionare prin mediere şi informează 
părţile asupra acestei posibilităţi şi asupra avantajelor me-
dierii.  Totuşi, prea puţini justiţiabili se arată interesaţi de 
această cale.

Din 102 dosare pe rol, într-un singur dosar având ca 
obiect partaj de bunuri comune, părţile se prezintă cu un 
acord de mediere! 

Şedinţa se încheie la ora 16.30.

Dana Pantazi
Judecator

Judecatoria sect. 4 Bucuresti

Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator a creat o nouă profesie în România, 
aceea de mediator, cu atribuţii clar definite. 

Unul dintre obiectivele adoptării acestei legi a fost acela 
de a degreva instanţele de judecată, supraîncărcate, de ju-
decarea unor cauze, atât înainte de sesizarea instanţei, dar 
şi în cursul judecării procesului.

Întrucât marea majoritate a românilor nu au o cultură 
a rezolvării conflictelor prin negociere, era de aşteptat ca 
această lege să nu-şi facă atât de uşor intrarea în viaţa şi 
conştiinţa cetăţenilor. 

Totuşi, pe parcursul celor câţiva ani de la intrarea sa 
în vigoare, s-au făscut câţiva paşi în direcţia implementării 
procedurii medierii ca alternativă la soluţionarea în instanţă 
a unor tipuri de conflicte. S-au creat, în mai multe oraşe din 
România, centre de mediere şi asociaţii ale mediatorilor care 
deja colaborează foarte bine cu instanţele de judecată din 
oraşele respective, existând statistici în sensul soluţionării a 
din ce în ce mai multor cauze prin procedura medierii.

Totuşi, la nivelul unor instanţe aglomerate ca număr de 
dosare înregistrate, legea medierii încă nu şi-a făcut simţite 
beneficiile în sensul degrevării acestor instanţe de numărul 
mare de dosare. Astfel, în aceste instanţe, de la an la an, se 
înregistraeză un număr tot mai mare de dosare. 

Aceasta înseamnă că mediatorii, sprijiniţi de forul lor su-
perior, Consiliul de Mediere, dar şi de autorităţile cu atribuţii 
în domeniu, ar trebui să-şi intensifice eforturile în sensul 
informării publicului larg asupra existenţei căilor alterna-
tive de soluţionare a conflictelor, respectiv calea medierii, 
încă dinainte ca aceste conflicte să ajungă în faţa unui 
judecător.

Intensificarea eforturilor în acest sens ar aduce un real 
beneficiu, în primul rând cetăţenilor, aceştia având deschisă 
calea rezolvării unei palete largi de conflicte civile, penale, 

JURNAL DE … ŞEDINŢĂ! MEDIEREA, O ALTERNATIVĂ LA 
PROCESUL ÎN INSTANŢĂ

comerciale, de muncă şi în domeniul protecţiei consumato-
rului într-un termen foarte scurt, comparativ cu termenul de 
soluţionare în instanţă, cu costuri şi stres minime, în condiţii 
de deplină confidenţialitate. 

Beneficiul pentru instanţe este evident. Nu este de neg-
lijat beneficiul mediatorilor: aceştia nu vor mai rămâne „la 
dispoziţia” instanţei de judecată în sensul de a „aştepta” ca 
aceasta să convingă părţile a apela la procedura medierii.

Se vehiculează ideea unei suprareglementări a medierii, 
în sensul ca această procedură să fie obligatorie înainte de 
a se ajunge în instanţă şi ca o condiţie prealabilă de ses-
izare a organelor judiciare pentru orice tip de conflict.

Cred că o astfel de abordare nu poate aduce beneficii 
în sensul rezolvării a cât mai multor conflicte prin mediere, 
de vreme ce medierea în sine presupune o componentă 
voluntară şi se bazează pe încrederea pe care părţile o 

acordă mediatorului. Este de esenţa medierii să fie facultativă, neimpusă, la latitudinea părţilor.  Adoptarea unor astfel 
de reglementări nu ar duce la niciun rezultat, de vreme ce ţine de natura umană rezistenţa la orice este impus.

În ceea ce priveşte litigiile având ca obiect desfacerea căsătoriei prin divorţ, cu cererile accesorii privind numele, 
încredinţarea minorilor, plata pensiei de întreţinere şi stabilirea legăturilor personale în cadrul unui program de vizitare, 
ca judecător specializat în soluţionarea acestui tip de litigii, am observat, în special odată cu intrarea în vigoare la 
Legi nr.202/2010 privind unele măsuri pentu accelerarea soluţionării proceselor, că marea majoritate a acestor litigii 
se soluţionează la primul termen de judecată, prin acordul soţilor, astfel că impunerea condiţiei prealabile de a încerca 
soluţionarea litigiului prin mediere este una excesivă.

Mai degrabă, în domeniul dreptului civil, atenţia mediatorilor ar trebui să se focalizeze pe litigiile având un obiect ma-
terial, respectiv partaje de bunuri comune, moşteniri, sistări de indiviziune, pretenţii, litigii a căror durată este, de obicei, 
mult mai mare, atunci când se alege calea soluţionării prin instanţă.

Dana Pantazi
Judecator

Judecatoria sect. 4 Bucuresti
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Potrivit Legii nr. 192/2006 privind 
medierea şi organizarea profesiei de 
mediator, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare, medierea reprezintă 
o modalitate opţională de soluţionare 
a conflictelor pe cale amiabilă, cu 
ajutorul unei terţe persoane spe-
cializate în calitate de mediator, în 
condiţii de neutralitate, imparţialitate 
şi confidenţialitate. Astfel, părţile unui 
conflict sau al unui litigiu, apelează la 
o persoană străină de acestea, pentru 
a ajunge la o rezolvare a situaţiei.

Sarcina mediatorului este de a 
clarifica contextul conflictului şi al 
discuţiilor, problemele şi interesele 
implicate, atitudinea şi percepţiile 
părţilor cu privire la acesta, pentru a 
le permite acestora să ajungă la con-
cesii reciproce şi să stingă starea de 
tensiune.

Într-o societate in care buna 
înţelegere, dialogul, întrajutorarea, 
compromisul nu mai funcţionează 
ca instrumente de modelare a con-
flictelor, oamenii nemaifiind capabili 
sa comunice cu uşurinţă şi în mod 
natural, se dovedeşte necesară 
instituţionalizarea unei proceduri care 
să faciliteze aproprierea între părţile 
în conflict şi găsirea unei soluţii care 
să rezolve disputa.

O astfel de procedură este me-
dierea, care prezintă o serie de avan-
taje pentru toate persoanele impli-
cate.

Este o negociere asistată, un pro-
ces structurat în cadrul căruia părţile 
în dispută au totală putere de decizie 
în privinţa soluţiei care rezolvă dis-
puta. Spre deosebire de procesele 
tradiţionale care se bazează pe prin-
cipiul potrivit căruia o parte câştigă şi 
o alta pierde, în cazul medierii soluţia 
este de tip câştig-câştig.

Avantajele medierii pentru părţi 
Un prim beneficiu se referă la res-

tituirea taxei de timbru, în cazul în care 
cauza a ajuns pe rolul instanţei şi s-a 
achitat o asemenea taxă. Trebuie pre-
cizat că, în urma abrogării art. 23 ind 1 
din Legea nr. 146/1997, ce prevedea 
restituirea taxei judiciare, în situaţia în 
care părţile încheiau o tranzacţie, prin 
Legea nr. 202/2010        ( cunoscută ca 
legea micii reforme), în prezent,  recu-
perarea sumelor plătite cu acest titlu 
poate avea loc numai dacă respec-
tivul conflict se soluţionează pe calea 
medierii.

De asemenea, această procedură 
este una informală, confidenţială, 
civilizată. Această înseamnă că întruni-
rea părţilor are loc într-un cadru privat, 

cu respectarea demnităţii umane şi 
a normelor de bună conduită, orice 
informaţie adusă la cunoştinţa media-
torului sau orice document prezentat 
neputând fi dezvăluite judecătorului 
decât cu acordul părţilor.

Nu este deloc de neglijat faptul că, 
prin intermediul medierii, persoanele 
aflate în conflict lucrează, în mod ac-
tiv, pentru ajungerea la o soluţie care 
să satisfacă nevoile tuturor, şi nu 
aşteaptă pasiv o soluţie impusă de un 
terţ ( instanţa de judecată).

Totodată, medierea poate con-
duce la o rezolvare cu celeritate a 
litigiului, întrucât nu se mai impune 
respectarea procedurii formaliste şi 
anevoiase reglementate de Codul 
de Procedură Civilă ( acordarea de 
termene pentru a se lua cunoştinţă 
de actele procesuale, audierea de 
martori, luarea de interogatorii părţilor 
e.t.c). Trebuie precizat că durata mare 
a procedurii judiciare este inevitabilă 
în cadrul anumitor tipuri de litigii, 
întrucât este necesară administrarea 
probei cu expertiza, care poate dura 
luni de zile (fie datorită complexităţii, 
fie a nepregătirii corespunzătoare a 
experţilor, ce duce  la înlocuirea aces-
tora sau la efectuarea unei contraex-
pertize), astfel încât realizarea unei 
înţelegeri pe calea medierii ar scurta 
perioada litigiului şi ar aduce beneficii 
tuturor părţilor.

Ca o consecinţă a reducerii tim-
pului necesar soluţionării cauzei, se 
vor diminua şi cheltuielile pe care le  
implică un proces în instanţă.

Nu în ultimul rând, procesul 
medierii poate ajuta ca părţile să 
găsească soluţia care să satisfacă 
nevoile şi interesele reale ale aces-
tora, niciuna dintre ele nepierzând 
totul. Părţile trebuie să conştientizeze 
faptul că recurgerea la intervenţia 
instanţei prezintă riscuri, în sensul că 
partea poate cheltui timp, bani şi ener-
gie fără a căştiga nimic ( este situaţia 
respingerii acţiunii) sau să obţină o 
soluţie nesatisfăcătoare (în cazul ad-
miterii în parte a unui capăt, dar care 
nu împlineşte interesele părţii).

Avantajele medierii pentru avocaţi
Deşi mulţi membri ai baroului sunt 

reticenţi în ceea ce priveşte folosirea 
acestei proceduri, fie datorită neîn-
crederii, fie a temerii legate de pier-
derea clienţilor, totuşi medierea aduce 
beneficii şi acestei categorii profesion-
ale.

În primul rând, părţile pot fi asis-
tate de avocaţi în cursul şedinţelor 
de mediere, prestaţia acestora fiind 

la fel de utilă şi apreciată ca şi cea 
din faţa instanţei, prestaţie care este 
remunerată.

De asemenea, o componentă a 
onorariului ar trebui să aibă în vedere 
şi aspectul referitor la durata proce-
durii. Cu alte cuvinte, onorariul ar 
trebui să fie mai mare dacă partea va 
obţine mai rapid o soluţie favorabilă 
sau acceptabilă, iar nu invers, astfel 
cum se petrece în prezent, întrucât 
cu cât se stinge mai devreme con-
flictul, cu atât mai mici vor fi pierderile 
înţelese ca ansamblul cheltuielilor pe 
care le suportă partea ( de timp, ener-
gie, bani).

Satisfacţia profesională şi umană, 
ca urmare a soluţionării litigiului pe 
această cale, nu este cu nimic mai 
prejoasă decât cea rezultată din 
câştigarea procesului, întrucât avoca-
tul poat avea, în cadrul medierii, un rol 
cu mult mai activ, dezvaluindu-şi apti-
tudinile de negociator.

Avantajele medierii pentru 
sistemul judiciar

Este neîndoielnic că medierea a 
fost gândită ca o justiţie alternativă, 
pentru a degreva instanţele de volu-
mul mare de activitate. Totodată, 
contribuie şi la reducerea cheltuielilor 
pe care statul trebuie sa le suporte 
(şi în final noi toţi), pentru a pune în 
funcţiune aparatul judiciar, mai ales în 
cauzele minore. 

Deşi se reproşează acestei proce-
duri că ar periclita principiului egalităţii 
de tratament şi dreptul de a fi ascul-
tat, întrucât, audiate separat, părţile 
nu mai au acces la toate informaţiile 
şi, prin urmare, pierd controlul asupra 
procesului, aceste inconveniente pot 
fi depăşite cu ajutorul încrederii ce 
trebuie să existe între părţi şi media-
tor, care îşi desfăşoară activitatea sub 
semnul echidistanţei, al imparţialităţii 
şi al neutralităţii. De asemenea, avan-
tajele incontestabile ale medierii, în 
fruntea cărora se numără aceea că 
justiţiabilul găseşte o soluţie adaptată 
situaţiei sale, ar trebui să elimine orice 
reticenţă şi neîncredere în această 
procedură.

ZAHARIA?!!!!!

MEDIEREA O ALTERNATIVĂ LA PROCESUL JUDICIAR
AVANTAJELE ACESTEI PROCEDURI
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Nu putem afirma niciodata ca 
gandim cu adevarat corect, pentru 
ca deseori  realitatea noastra nu co-
respunde cu realitatea celorlalti, iar 
subiectivismul se manifesta cu pre-
ponderenta si in gandire.

 Filosoful Nigel Warburton dezbate 
cat se poate de obiectiv o serie de 
“metode” necesare (dar nu neaparat 
suficiente ) pentru a incerca sa facem 
rationamentele noastre cat mai juste.

Adevăr prin consens
Considerarea unor enunţuri ca 

fiind adevărate numai pentru că există 
un acord general asupra lor. Nu este 
o modalitate sigură de descoperire a 
adevărului, în cele mai multe probleme; 
din simplu fapt că există un acord gen-
eral asupra unei afirmaţii nu decurge 
că acea afirmaţie este adevărată. 
Dacă experţii vremii au opinii cu priv-
ire la ceva, e probabil ca ceea ce cred 
ei să fie adevărat sau să se apropie 
de adevăr, totuşi, nu faptul că ei au o 
opinie cu privire la acel lucru îl face 
pe acesta să fie adevărat, ci adevărul 
opiniei lor depinde de concordanţa 
ei cu realitatea. Chiar dacă experţii 
într-un domeniu se întâmplă să fie de 
acord în legătură cu o problemă, nu 
decurge că punctul de vedere asupra 
căruia sunt de acord trebuie să fie 
adevărat, deşi, dacă nu eşti special-
ist, ar fi potrivit să tratezi foarte serios 
concepţia asupra căreia experţii au 
realizat un consens. Dar atunci când 
oameni care nu sunt specialişti sunt 
de acord într-o problemă, nu există un 
bun temei pentru a trata consensul lor 
ca pe un indicator al adevărului.

Un motiv pentru care consensul 
nu este un indiciu sigur al adevărului 
este că oamenii sunt adeseori foarte 
creduli: sunt uşor de indus în eroare 
în legătură cu multe lucruri, după cum 
ştie orice şarlatan. În plus, cei mai 
mulţi dintre noi suntem înclinaţi spre 
gândirea deziderativă – credem ceea 
ce am dori să fie adevărat, chiar dacă 
nu concordă cu faptele, iar uneori 
chiar în pofida dovezilor copleşitoare 
ce contrazic opiniile la care ţinem.

Acolo unde nu există consens, 
o metodă chiar mai puţin sigură de 
determinare a adevărului este să ne 
bazăm numai pe opinia majorităţii. În 
cele mai importante probleme, majori-
tatea oamenilor sunt prost informaţi, 
este cu siguranţă mai bine să ne în-
credem în minoritatea experţilor care 
au avut timp să studieze datele ex-
istente, decât în concepţiile formate 
în grabă a majorităţii. De exemplu, 
se poate ca majoritatea globului să 
creadă astăzi că destinul nostru este 
determinat în totalitate de astre. Dar 

cei mai mulţi oameni care cred asta 
au o cunoaştere atât de incompletă a 
astronomiei, încât opiniile lor au puţină 
însemnătate pentru a stabili dacă 
poziţia stelelor ne hotărăşte sau nu 
comportamentul. Prin urmare, atunci 
când cineva începe o propoziţie cu 
„Există un acord general asupra faptu-
lui că…” sau „Majoritatea oamenilor 
cred că…”, ar trebui să stabilim clar 
ce intenţii se ascund în spatele aces-
tor expresii. De ce are importanţă con-
sensul general? Suntem obligaţi să 
conchidem despre ceva că trebuie să 
fie adevărat numai pentru că majori-
tatea oamenilor cred asta? (Desigur, 
ar putea fi adevărat, dar dacă temeiul 
pentru care credem acest lucru este 
că majoritatea oamenilor cred că este 
adevărat, aceasta este o justificare 
nesatisfăcătoare.

Afirmarea antecedentului
Orice argument valid de 

următoarea formă (modus ponens): 
dacă p, atunci q. - p, prin urmare q

Afirmarea consecventului
Eroare formală care poate părea, 

la o privire superficială un argument 
valid. Are următoarea formă de bază: 
dacă p, atunci q. – q, prin urmare p. 

Ceea ce este greşit în acest ar-
gument este că, şi dacă cele două 
premise sunt adevărate, concluzia nu 
este în mod necesar adevărată: poate 
să fie adevărată sau poate să nu fie 
– deci nu este o deducţie sigură. Con-
cluzia este non sequitur: nu decurge 
cu necesitate. Deşi în multe situaţii 
aceste erori de raţionament sunt uşor 
de recunoscut, ele pot fi mai greu de 
identificat atunci când unele premise 
nu sunt enunţate explicit.

Ambiguitate
Un cuvânt sau o expresie ambiguă 

are două sau mai multe sensuri; ea 
apare numai atunci când un cuvânt 
sau o expresie pot fi interpretate în 

mai multe feluri.
Ambiguitatea lexicală: apare 

atunci când un cuvânt cu două sau 
mai multe sensuri este folosit astfel 
încât expresia sau propoziţia care îl 
conţine poate fi înţeleasă în mai multe 
feluri. Jocurile de cuvinte se bazează 
ambiguităţi lexicale.

Ambiguitatea referenţială: apare 
atunci când un cuvânt este folosit ast-
fel încât poate fi considerat ca refer-
indu-se la oricare din două sau mai 
multe lucruri. Ambiguităţile de referinţă 
apar deseori atunci când sunt folosite 
pronume ca ea, el, al ei, al lui, o, ei, 
ele.

Ambiguitatea sintactică: numită 
uneori amfibolie, apare atunci când 
ordinea cuvintelor permite două sau 
mai multe interpretări.

Deşi este foarte greu de elimi-
nat orice ambiguitate, oriunde există 
realmente posibilitatea unei confuzii 
merită să ne asigurăm că s-a înţeles 
clar ceea ce aveam de spus

Analogie
Argumente ce se bazează pe 

compararea a două lucruri pretinse 
a fi asemănătoare. Argumentele 
prin analogie se bazează pe princi-
piul potrivit căruia, dacă două lucruri 
se aseamănă sub anumite aspecte 
cunoscute, este probabil ca ele să se 
asemene şi în alte privinţe, deşi aces-
tea nu sunt direct observabile. Acest 
principiu produce, în cel mai bun 
caz doar concluzii probabile; rareori 
furnizează o dovadă convingătoare, 
deoarece asemănarea în anumite 
privinţe nu indică întotdeauna cu cer-
titudine şi asemănarea sub alte as-
pecte. O excepţie o reprezintă situaţia 
în care este vorba de similaritate a 
formei logice, caz în care, dacă un 
argument este valid, orice argument 
de aceeaşi formă logică trebuie să fie 
valid.

Argumentarea pe bază de analogie 
poate părea la prima vedere o formă 
de raţionare absolut sigură. Cum altfel 
am putea învăţa din experienţă, dacă 
nu transferând rezultatele anumitor 
descoperiri asupra unor situaţii noi, 
asemănătoare? Totuşi, argumentele 
prin analogie sunt sigure numai dacă 
situaţiile comparate sunt în mod rel-
evant asemănătoare, dar din păcate 
nu există un criteriu simplu pentru 
asemănările relevante.

Analogiile sunt deseori folosite ca 
o formă de retorică. În cazul analogi-
ilor mai puternice, ne aflăm pe un 
teren mai sigur. Totuşi, chiar dacă 
analogia pare a fi foarte solidă, există 
încă posibilitatea de a fi induşi în 
eroare. Ciupercile comestibile şi cele 

CUM SA GANDIM CORECT SI EFICIENT
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otrăvitoare sunt foarte asemănătoare 
şi sunt strâns înrudite; cu toate aces-
tea, primele sunt comestibile, iar 
celelalte otrăvitoare. Aşadar chiar şi 
acolo unde se pare că avem temeiuri 
excelente pentru a trage concluzii ca 
ferm stabilite. Ceea ce nu înseamnă 
că argumentarea prin analogie ar 
trebui evitată, ci doar că trebuie tratată 
cu atenţie şi că , ori de câte ori este 
posibil, trebuie căutate temeiuri inde-
pendente pentru concluzie. Nu ar fi re-
zonabil să ne aşteptăm ca o analogie 
să reziste în orice situaţie sau chiar în 
majoritatea situaţiilor; totuşi, pentru 
ca argumentul să aibă forţă, analogia 
trebuie să facă faţă unor situaţii rel-
evante. Contextul determină în mare 
măsură ceea ce este relevant. În apli-
carea gândirii critice este important să 
se acorde atenţie cazului particular, 
fapt rareori recunoscut în cărţile care 
tratează despre acest subiect.

Antecedent
Prima parte a unei propoziţii de 

tipul „Dacă…, atunci…” În exemplul 
„Dacă petreci prea mult timp în faţa 
calculatorului, atunci îţi vor obosi 
ochii”, antecedentul este „petreci prea 
mult timp în faţa calculatorului”.

Argument
Temeiuri aduse în sprijinul unei 

concluzii, dimpotrivă, o aserţiune doar 
prezintă o concluzie fără a avea vreun 
temei deosebit pentru a o susţine, 
desigur în afară de cazul în care con-
cluzia provine dintr-o sursă cunoscută 
ca o autoritate sigură în domeniu. 
Autorităţile demne de încredere sunt 
de obicei capabile să-şi susţină con-
cluziile prin argumente.

În cărţile de logică, argumentele, 
în special cele deductive sunt foarte 
simple, cu premisele distinse clar faţă 
de concluzie şi cu concluzia indicată 

prin cuvântul „deci”. În viaţa de zi cu 
zi, structura argumentelor nu este 
aşa de uşor de identificat. De obicei, 
cel puţin o premisă este asumată, şi 
nu enunţată explicit; concluziile nu 
urmează întotdeauna premiselor, 
deseori le preced pe acestea şi sunt 
rareori indicate ca „deci” şi „prin ur-
mare”. De aceea este necesar ca 
înainte de a încerca să evaluăm ar-
gumentul, să clarificăm relaţia exactă 
dintre premise şi concluzie. De ex-
emplu, putem întâlni următorul argu-
ment:

N-ar trebui să-i îngădui copilului 
să vadă filmul ”Portocala mecanică”.

Este foarte violent.
Întrebările suplimentare ar putea 

scoate la iveală că argumentul sug-
erat era:

Vizionarea filmelor violente îi face 
pe copii violenţi.

Ar trebui să le interzici copiilor 
orice îi poate determina să devină 
violenţi.

Poţi să-i interzici copilului tău să 
vadă un film.

„Portocala mecanică” este un film 
violent.

Prin urmare, ar trebui să-i interzici 
copilului tău să vadă filmul „Portocala 
mecanică”

Astfel am întemeiat convingător 
punctul de vedere exprimat. Evident, 
de cele mai multe ori ar fi extrem 
de plicticos să expunem în această 
manieră orice argument condensat. 
Totuşi, adesea nu este clar modul 
exact în care premisele susţin con-
cluzia; în asemenea cazuri, merită 
să prezentăm explicit argumentul de 
bază.

Observăm că în argumentul 
de mai sus, dacă premisele sunt 
adevărate, atunci şi concluzia trebuie 

să fie adevărată: este imposibil ca 
toate premisele să fie adevărate, 
iar concluzia falsă. Asta datorită 
faptului că structura argumentului 
este validă. Altfel spus, forma unui 
argument valid conservă adevărul: 
într-o asemenea structură, dacă 
pornim de la premise adevărate, 
vom obţine cu siguranţă o con-
cluzie adevărată. Mai mult, dacă 
un argument este valid, trebuie ori 
să acceptăm ori, în caz contrar, să 
negăm adevărul unei premise cel 
puţin. Dacă un argument valid are 
unele premise adevărate, este un 
argument concludent.

Unele argumente sunt induc-
tive. De exemplu:

Prin restaurare s-au distrus 
adesea tablouri importante, toate 
galeriile naţionale ale lumii conţin 
exemple de distrugeri cauzate de 

restaurare. Aşadar politica restaurării 
tablourilor trebuie abordată cu mare 
atenţie, de vreme ce există riscul se-
rios de a strica, mai degrabă decât a 
preveni stricăciunile.

Acest nu este un argument de-
ductiv: nu conservă adevărul. Conclu-
zia sa, că politica restaurării trebuie 
abordată cu mare atenţie, se sprijină 
pe dovada că în trecut unii restaura-
tori de tablouri au produs stricăciuni 
serioase lucrărilor. Temeiurile pentru 
susţinerea concluziei se bazează pe 
observaţie şi pe asumpţia că viitorul va 
semăna cu trecutul, în unele aspecte 
relevante. Argumentele inductive 
nu dovedesc niciodată nimic în mod 
convingător; totuşi, ele arată ceea ce 
este foarte probabil sau aproape sig-
ur adevărat. Ele pot furniza temeiuri 
foarte puternice pentru concluzii, deşi 
nu conservă adevărul, precum argu-
mentele deductive.

Argumentele sunt mai valoroase 
decât simplele aserţiuni, căci oferă 
argumentarea pe care oricine o poate 
aprecia pentru a vedea dacă ea 
susţine sau nu concluzia dată. Evalu-
area argumentelor sub toate aspectele 
lor este una din cele mai bune metode 
pe care le avem pentru a decide între 
punctele de vedere concurente în orice 
problemă. Dacă cineva prezintă un ar-
gument, putem judeca dacă concluzia 
sa este susţinută sau nu de temeiurile 
oferite; dacă se recurge la prejudecăţi, 
retorică şi simple aserţiuni, chiar dacă 
concluziile se pot dovedi adevărate, 
nu suntem în măsură să stabilim de 
ce sunt adevărate sau cum s-a ajuns 
la ele.

Argument valid
Argument valid cu premise 

adevărate şi deci şi cu concluzia 
adevărată.

Argument knock-out
Argument care respinge în totali-

tate un punct de vedere. De exemplu, 
unii oameni argumentează că toate 
adevărurile sunt relative la cultura în 
care sunt exprimate; din acest punct 
de vedere, era adevărat acum 700 
de ani că soarele se învârte în jurul 
pământului, dar nu este adevărat 
astăzi. Totuşi, există un argument 
knock-out împotriva acestuia, care 
demonstrează că este un punct de ve-
dere care se autorespinge: dacă toate 
adevărurile sunt relative, atunci teo-
ria că toate adevărurile sunt relative 
trebuie să fie ea însăşi relativă, adică 
adevărată doar pentru unele culturi. 
Totuşi, susţinătorii teoriei relativismu-
lui o tratează de obicei ca şi cum ar 
fi în mod absolut adevărată. acest 
argument knock-out respinge dintr-o 
lovitură relativismul, cel puţin în cea 
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mai simplă formă a sa. Relativiştii l-ar 
putea trata totuşi ca pe un atac asupra 
unui om de paie.

Argument relativ la ignoranţă
Eroare neformală în care lipsa unor 

dovezi cunoscute împotriva unei opinii 
este considerată o indicaţie că aceasta 
este adevărată. totuşi, necunoaşterea 
dovezilor împotriva unui punct de ve-
dere nu demonstrează că nu ar putea 
exista dovezi contra lui; în cel mai bun 
caz, este un sprijin indirect pentru 
aceasta.

De exemplu, nu s-au oferit dovezi 
convingătoare că scenele violente 
urmărite la televizor îi fac pe copii să 
fie mai violenţi decât ar fi fost altfel. Nu 
este surprinzător, căci există foarte 
multe variabile care trebuie contro-
late pentru a stabili această legătură 
cauzală.. a conchide, din această lipsă 
de dovezi, că prin urmare emisiunile 
violente nu-i fac pe copii mai violenţi 
decât ar fi altfel este o greşeală. Este 
uşor de văzut de ce nu este aşa, de 
vreme ce exact aceeaşi lipsă de probe 
ar putea fi folosită pentru a „dovedi” 
situaţia opusă: că prin urmare emisiu-
nile violente îi fac pe copii mai agresivi 
decât ar fi fost ei altfel. Ambele con-
cluzii sunt non sequitur.

Argument relativ la persoană
Atacarea caracterului unei per-

soane cu care suntem în dispută, în loc 
de a găsi o greşeală în argumentaţia 
sa. Tradiţional, este cunoscut ca argu-
mentare ad hominem (expresia latină 
pentru „referitor la persoană”). Argu-
mentul relativ la persoană este de 
cele mai multe ori o tehnică retorică, 
deoarece discreditarea sursei unui ar-
gument lasă de obicei argumentul în 
sine intact.

De exemplu, dacă un politician 
argumentează că micşorarea limitei 
de viteză în localităţi ar reduce ac-
cidentele în care sunt implicaţi copiii 
şi un jurnalist îl atacă pe temeiul că 
politicianul a fost amendat de câteva 
ori pentru exces de viteză şi consum 
de alcool la volan, acesta ar fi un ar-
gument relativ la persoană. Întrebarea 
dacă politicianul este sau nu un şofer 
prudent este nerelevantă pentru prob-
lema dacă micşorarea limitei de viteză 
în localităţi va reduce accidentele. 
Pretenţia politicianului este cel mai 
bine evaluată prin examinarea dovez-
ilor ce sprijină concluzia. Jurnalistul 
a deturnat atenţia de la argument pe 
motivul presupusei ipocrizia persoa-
nei care susţine argumentul. Dar este 
clar că ipocriţii pot oferi argumente ex-
celente: mulţi dintre ei chiar o fac.

Totuşi, în cele mai multe cazuri 
argumentul relativ la persoană se 
centrează asupra aspectelor nerele-

vante ale caracterului, distrăgând ast-
fel atenţia de la argumentele oferite.

Argumente circulare
Un argument circular ia forma:
A pentru că B
B pentru că A
Când nu există temeiuri indepen-

dente pentru a susţine pe A sau B, 
acest lucru este descris ca cerc vicios 
şi ar trebui respins ca formă extrem de 
needificatoare a erorii petitio principii. 
Dacă nu există temeiuri suplimen-
tare pentru A sau B, atunci asta este 
echivalent cu distracţia imposibilă de 
a te ridica de jos trăgând de ambele 
şireturi ale pantofilor.

Un exemplu filozofic mai com-
plex şi controversat este dat de un-
ele încercări de a justifica inducţia. 
Inducţia este metoda de raţionare care 
trece de la un număr de observaţii 
empirice particulare la o concluzie 
generală. De exemplu, dacă după 
ce am muşcat din mai multe lămâi, 
conchid că toate lămâile sunt amare, 
am raţionat inductiv. Totuşi, această 
formă de raţionare este greu de jus-
tificat, deoarece oricât de multe lămâi 
aş muşca (fiind departe de a reuşi să 
muşc din fiecare lămâie care există 
sau care va exista vreodată), este 
încă posibil ca nu toate lămâile să 
fie amare: cum pot să fiu sigur că 
următoarea lămâie din care voi muşca 
nu va fi dulce? O încercare de a justi-
fica inducţia este a sugera că noi ştim 
că este o formă sigură de argumen-
tare pentru că ne-a fost de folos în 
trecut: cu toţii am făcut până acum un 
număr mare de generalizări inductive 
reuşite, deci putem conchide că este 
un mod de raţionare sigur. Dar, exam-
inându-l mai îndeaproape, acesta se 
dovedeşte a fi un argument circular. A 
face apel la observaţii trecute asupra 
cazurilor în care a funcţionat inducţia 
înseamnă a ne sprijini pe inducţie 
pentru a dovedi succesul trecut al 
inducţiei; am putea face asta numai 
dacă am şti că inducţia este o metodă 
de raţionare sigură.

Argumentele circulare nu sunt ne-
valide; cu alte cuvinte, din punct de 
vedere logic nu este, în sine, nimic 
greşit în ele. Cu toate astea, atunci 
când sunt cercuri vicioase, aceste 
argumente au un caracter informativ 
extrem de scăzut.

Argumentul apelului la autoritate
Considerarea unor enunţuri ca 

fiind adevărate doar pentru că o 
pretinsă autoritate în acea problemă 
spune că sunt adevărate. Există 
foarte bune temeiuri pentru a ţine cont 
de părerea experţilor într-o serie largă 
de probleme. Viaţa este prea scurtă, 
iar capacităţile intelectuale prea difer-

ite pentru ca fiecare să fie un expert în 
toate. Există o diviziune a muncii int-
electuale care face raţională căutarea 
punctelor de vedere ale experţilor 
atunci când intrăm într-un domeniu în 
care nu avem temeiuri să ne încredem 
în cunoştinţele şi în opiniile noastre.

De exemplu , dacă îmi rup piciorul, 
deşi am nişte noţiuni vagi despre felul 
în care l-aş putea trata cel mai bine, 
aş face cu siguranţă mai bine să cer 
sfatul unui medic care are experienţă 
în diferite tipuri de fracturi şi are privi-
legiul unor ani de studiu al medicinii, 
decât să mă încred în puţinele mele 
intuiţii despre natura bolii. Doctorul 
va putea spune dacă mi-am rupt într-
adevăr piciorul sau dacă doar m-am 
lovit rău; dacă este cel mai probabil 
să se vindece corespunzător în ghips 
sau dacă îmi trebuie doar odihnă ş. 
a. m. d. Oricum, nu este vorba doar 
de faptul că medicul pretinde să fie o 
autoritate în domeniul fracturilor, ci şi 
de acela că ajunge la o concluzie pe 
baza unor raţionamente concludente 
şi a unor cunoştinţe medicale pe care 
alţi doctori ar putea să le evalueze 
şi eventual să le conteste. Pentru că 
eu nu am cunoştinţe medicale rel-
evante, trebuie să mă încred în auto-
ritatea diagnozei doctorului, aşa cum 
atunci când am nevoie de un sfat ju-
ridic mă bazez pe aprecierea situaţiei 
făcută de avocat, pentru că eu nu am 
cunoştinţe juridice suficiente pentru a 
mă încrede în propriile mele păreri în 
acea problemă.

În asemenea cazuri, căutăm 
experţi care au o pregătire relevantă şi 
a căror activitate este observată de un 
corp de profesionişti; de aceea avem 
încredere în judecăţile lor. Totuşi, chiar 
în aceste cazuri, se cuvine să păstrăm 
un anumit grad de scepticism. Medicii 
şi avocaţii nu sunt totdeauna în acord, 
iar atunci când bănuim că opinia ex-
pertului se poate baza pe premise 
false, raţionamente greşite sau inter-
ese personale, este bine să cerem şi 
a doua părere.

În alte cazuri, respectul fază de 
experţi poate fi total nepotrivit (vezi 
ploconire). O tendinţă psihologică 
foarte periculoasă pe care o au mulţi 
oamenii este de a se încrede în punc-
tele de vedere ale autorităţilor chiar şi 
atunci când acestea vorbesc despre 
subiecte în afara ariei lor de special-
izare. De exemplu, un fizician care a 
obţinut premiul Nobel ar putea fi luat 
în serios de unii oamenii atunci când 
vorbeşte despre declinul moralităţii 
(vezi competenţă universală). Re-
spectul faţă de experţi este de ase-
menea nepotrivit atunci când se caută 
adevărul în probleme controver-
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sate, în care nu există un consens al 
experţilor. De exemplu, în multe ase-
menea probleme politice sau filozofice 
ar fi ridicol să cităm autoritatea unui 
politolog celebru sau a unui filozof 
care a susţinut concepţia pe care noi 
o sprijinim, dacă scopul nostru este să 
aducem dovezi pentru adevărul acelei 
concepţii. În asemenea controverse 
ar putea fi citate numeroase autorităţi 
care să demonstreze netemeinicia 
unei anumite poziţii. Unii filozofi par să 
creadă că este suficient să arate că 
Ludwing Wittgenstein (filozof celebru 
din secolul XX) susţinea o anumită 
concepţie pentru a dovedi că ea este 
adevărată. dar din faptul că Wittgen-
stein credea că ceva este adevărat 
nu putem conchide, pur şi simplu, că 
trebuie deci să fie adevărat (vezi „prin 
urmare” greşit şi „deci” greşit).

Pentru a aprecia adevărul a 
ceea ce a afirmat el este necesar să 
examinăm temeiurile afirmaţiei sale şi 
să examinăm punctele de vedere con-
trare ale altor filosofi. Citarea autorităţii 
unui filosof este diferită de citarea 
unui expert în medicină, deoarece în 
filozofie, spre deosebire de medicină, 
cele mai multe concepţii sunt puternic 
contestate.

Principala dificultate pentru cine-
va care este confruntat cu opinia unui 
expert este să decidă câtă greutate 
să-i acorde. Nu trebuie uitat în spe-
cial faptul că, deşi am stabilit că o 
persoană este într-adevăr expertă 
în domeniu, ea este totuşi failibilă; 
experţi sunt deseori în dezacord, mai 
ales în domeniile în care dovezile nu 
sunt cgnvingătoare; şi că, aşa cum 
am amintit mai sus, experţii sunt de 
obicei experţi doar într-un domeniu 
relativ îngust, iar afirmaţiile despre 
probleme din afara specialităţii lor nu 
ar trebui luate la fel în serios precum 
cele făcute în aria lor de competenţă.

Argumentul complicităţii la 
vinovăţie

Demonstrarea faptului că situaţia 
în discuţie nu este unică. Este folosit 
de obicei cu intenţia de a slăbi forţa 
unui argument arătând că cerinţa de 
consistenţă ar trebui să-l determine 
pe vorbitor să aplice aceleaşi principii 
şi în alte situaţii, ceea ce poate nu 
vrea să facă. Argumentul complicităţii 
la vinovăţie înseamnă a arăta că 
dacă vorbitorul vrea într-adevăr să-şi 
apere concluzia dată, atunci va trebui 
să „înghită găluşca” şi să accepte 
că situaţiile viitoare vor fi tratate în 
acelaşi mod, sau să explice ce face 
pentru ca situaţia prezentă să difere 
de alte situaţii cu care pare să aibă în 
comun trăsăturile caracteristice.

Unele întrebuinţări ale argumen-

tului complicităţii la vinovăţie sunt 
dubioase. De exemplu, unii oameni îl 
folosesc pentru a-şi justifica compor-
tamentul imoral pe temeiul că şi alţi 
oameni se comportă urât (oricine face 
la fel).

Argumentul pantei alunecoase
Tip de argument care se bazează 

pe premisa că, dacă faci o mică 
mişcare într-o direcţie, poate fi extrem 
de dificil sau chiar imposibil să pre-
vii o mişcare de proporţii în aceeaşi 
direcţie. Dacă faci un pas pe o pantă 
alunecoasă, rişti să aluneci din ce în 
ce mai repede până jos. Cu cât ai co-
borât mai mult pe pantă, cu atât este 
mai greu să te opreşti. Dup un timp nu 
te mai poţi opri, chiar dacă vrei asta 
cu tot dinadinsul. Această metaforă a 
pantei alunecoase este des folosită, 
explicit sau implicit, ca o modalitate de 
a-i convinge pe oameni că acceptarea 
unor practici relativ inofensive va duce 
inevitabil la legitimarea unor practici 
indezirabile.

Argumentul ad hominem
Expresie latină cu sensul „referi-

tor la persoană”. Este folosită în două 
moduri principale, care pot crea con-
fuzie (vezi ambiguitate). Fără îndoială, 
cea mai comună utilizare este acea de 
îndreptare a atenţiei către o strategie 
ocolită de argumentaţie, pe care am 
discutat-o în secţiunea argument rela-
tiv la persoană, care constă în a trans-
fera atenţia de la problema în discuţie 
la un aspect nerelevant a persoanei 
care o susţine. A califica enunţul cui-
va drept ad hominem în acest sens 
este întotdeauna un reproş; implică 
a pretinde că aspectele personalităţii 
sau comportamentului interlocutoru-
lui, care au devenit centrul discuţiei, 
sunt nerelevante pentru problema în 
cauză. 

Un argument ad hominem, în 

al doilea sens, este o demonstraţie 
legitimă a inconsistenţei oponentului. 
Această utilizare a termenului este 
mult mai rar întâlnită. Un argument 
este ad hominem în acest al doilea 
sens dacă presupune întoarcerea ar-
gumentului împotriva oponentului 
(numit uneori strategia „şi tu” sau „tu 
quoque”) de exemplu, dacă cineva 
susţine că orice omor este imoral, dar 
şi că nu e nimic imoral în pedeapsa 
capitală, atunci (cu condiţia că putem 
demonstra că pedeapsa capitală este 
o formă de omor – ceea ce nu este 
foarte greu) putem folosi un argument 
ad hominem drept răspuns (în cel de-
al doilea sens). Este imposibil să susţii 
fără să te contrazici că toate formele 
de omor sunt imorale şi că o formă de 
omor nu este imorală. Este echiva-
lent cu a spune şi că toate omorurile 
sunt imorale şi că nu este adevărat că 
toate omorurile sunt imorale. În acest 
caz, întoarcere argumentului împotri-
va oponentului ar demonstra clar că 
respectivul punct de vedere nu poate 
fi susţinut.

Este importantă distincţia între 
cele două sensuri ale argumentului 
ad hominem, pentru că primul tip este 
o eroare neformală; al doilea este 
o strategie argumentativă  perfect 
rezonabilă.

In numarul viitor al revistei vom 
face cunostinta cu alte tipuri de ra-
tionamente logice, pe care probabil 
deseori le-am utilizat de-a lungul ex-
perientei noastre, fara a reusi insa a 
ne da seama de puterea sau eficienta 
lor.

Psiholog
Alina Antonescu

Director de Programe
925 STUDIO, Buzau

www.925.ro   
alina.antonescu@925.ro
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MICA REFORMA IN MEDIERE
De ceva vreme se incearca or-

ganizarea profesiei intr-un corp pro-
fesional, actiune laudabila si pe care 
mediatorii trebuie sa o sustina pentru 
ca o profesie nu este conturata fara 
a avea un corp profesional care sa-i 
reprezinte interesele.

Se pleaca de la trei premise si 
anume exista mediatori, exista asoci-
atii profesionale si exista Consiliul de 
Mediere.

Pentru ca nu exista o distinctie 
clara intre institutiile de drept cu care 
se opereaza se pot produce confuzii 
care pot duce la greseli de interpre-
tare si la nasterea unor institutii care 
nu-si au corespondenta in logica jurid-
ica si in reglementarile specifice unei 
profesii liberale.

Astfel, se incearca a se acredita 
ideea ca asociatiile profesionale con-
stituite in domeniul medierii reprezinta 
formele de organizare a corpului pro-
fesional si de aici un numar de conse-
cinte contrare legii si neconstitution-
ale si anume: modificarea statutului 
asociatiilor prin impunerea unui obiect 
de activitate stabilit fara a tine cont de 
vointa membrilor si impunerea aparte-
nentei tuturor mediatorilor la cel putin 
o astfel de asociatie.

Trebuie lamurit statutul organiza-
tiilor din domeniul medierii, respectiv 
asociatii infiintate in baza O.G. nr. 
26/2000 , O.G. nr. 37/2003 , Legea nr. 

21/1924, si care au drept scop promo-
varea medierii. Acestea au fost infiin-
tate prin liber consimtamant de catre 
mediatori profesionisti si reprezinta 
vointa mediatorilor din organizatie, 
vointa manifestata in sensul desfasur-
arii de activitati care au drept scop pro-
movarea medierii. Aceste organizatii 
sunt, in viziunea legii, persoane de 
drept privat, infiintate in baza unor legi 
specifice prin care se reglementeaza 
cadrul legal de manifestare a vointei 
membrilor, in vederea realizarii unui 
scop comun.

Consiliul de Mediere este organ-
ism autonom infiintat in baza unei legi 
speciale, legea nr. 192/2006, si in vi-
ziunea legii este persoana de drept 
public, in atributiile sale intrand  orga-
nizarea profesiei de mediator si mo-
dalitatea de autorizare a formelor de 
exercitare a profesiei.

Pana acum avem doua directii 
clar delimitate si care au caracteristici 
proprii:

1. Directia: Asociatii in mediere – 
persoane de drept privat;

2. Directia: Consilul de Mediere – 
persoana de drept public.

Tendinta de amestecare a celor 
doua institutii este neproductiva si in-
calca pricipiile fundamentale de drept 
avand in vedere ca un corp profe-
sional reprezinta o institutie de interes 
public prin excelenta, fiind entitate au-

tonoma ce nu se subordoneaza unei 
institutii de drept privat, iar inglobarea 
unor institutii de drept privat in inte-
riorul corpul profesional presupune 
subordonarea acestora acestui corp 
profesional, derogand de la scopul 
infiintarii acestora si anume atingerea 
scopului asociatiei, infiintata prin voin-
ta membrilor acesteia si nu prin vointa 
Consilului de Mediere.

Asociatiile din domeniul medierii 
nu se pot subordona unei alte entitati 
decat membrii si vointei acestora.

Consiliului de Mediere are doar 
atributii administrative referitoare la 
organizarea profesiei de mediator si 
la exercitarea acesteia.

Plecand de la premisa ca in aso-
ciatiile mediatorilor isi poate impune 
punctul de vedere Consiliul de Me-
diere, in sensul ca poate sa le dicteze 
politica de administrare, exista peri-
colul de a se ajunge ca toate deciziile 
viitoare ale Consiliului referitoare la 
reglementarea activitatii asociatiilor 
sa devina neconstitutionale.

Astfel se incearca reglementarea 
ideii ca mediatorii trebuie sa faca parte 
dintr-o asociatie profesionala, conse-
cinta neinscrierii atragand imposibili-
tatea mediatorului de a mai exercita 
dreptul de vot, iar dreptul de a alege 
si a fi ales este ingradit prin norma de 
reprezentare a asociatiei.

Dupa acest rationament, pentru 

MEDIEREA SI MICA REFORMA IN JUSTITIE
INTRE SPERANTA SI DEZAMAGIRE

Mai mult decat oricare altii, noi ro-
manii ne-am nascut cu potential mare 
conflictual si de aceea cel putin eu ma 
asteptam ca medierea sa functioneze 
inca de la inceputurile ei.

Gresit punct de vedere, imi dau 
seama ca fara sa facem mai intai o 
schimbare profunda de mentalitate nu 
reusim mare lucru.

Ce a declansat aparitia profesiei 
de mediator? In primul rand con-
flicte….de tot felul.Mai intai intre me-
diatori si avocati, apoi intre mediatori 
si notari ,si totul culmineaza cu o su-
perioara indiferenta din partea majori-
tatii judecatorilor.

Suna cam dramatic ceea ce 
exprim eu aici,insa nu-mi place sa-
mi fac iluzii ca societatea romanesca 
abia astepta sa-si solutioneze conflict-
ele amiabil,ca aparitia unei noi profesii 
va fi primita de toata lumea cu interes 
pozitiv.

Speram ca mica reforma in justi-

tie sa impulsioneze vizibil aceasta 
activitate,care din orice parte ai privi-o 
este benefica .

Ma feresc sa folosesc 
sintagma”nu”asa cum am invatat la 
primele ore de curs, cu toate astea imi 
vine din ce in ce mai greu sa ma ab-
tin sa gandesc “nu se poate la noi”si 
daca acest gand nu ma lasa in pace 
ma incapatanez sa aflu solutia. De noi 
toti depinde sa declansam acel buton 
cu ajutorul caruia sa demareze real 
aceasta activitate.

Depindem in mare masura de 
cum ne accepta judecatorii Romaniei 
ca parteneri cu posibilitati reale de so-
lutionare a conflictelor si nu ca tolerati 
in holurile salilor de judecata, depinde 
de cum colegii avocati inteleg ca me-
diatorii au aparut in piata ca o necesi-
tate si nu in locul lor, depinde cum in-
teleg notarii ca un acord de mediere 
intre parti semnat in fata mediatorului 
poate sa nu mai fie taxat de catre ei 

ca si cum l-ar fi intocmit in cabinetele 
proprii…depinde in primul rand de noi, 
sa dovedim ca nu ne luptam cu nimeni 
,ci ne facem meseria cu devotament 
si incredere in posibilitatile romanilor 
de a fi rationali si de a eradica dictat-
ura lui “nu”.

O mica sau chiar mare reforma 
in justitie ajuta in masura in care so-
cietatea doreste sa tina cont de  ea. 
Deocamdata se vede ca doar a luat 
act …

Imi place sa cred ca pionieratul 
nostru o sa treaca proba timpului cu 
brio,doresc sa evit incrancenarea de 
a dovedi ca avem un rost si cu toate 
astea nu pot scapa de sentimental ca 
pescuiesc in ape  tulburi.

O sa inchei acest articol cu un 
“nu” pozitivat: ”Intotdeauna incearca, 
o sa reusesti!”

Mediator
Camelia Podaru
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a vota nu este suficienta calitatea de 
mediator, dobandita in conditiile legii 
nr. 192/2006, fiind necesar sa se in-
scrie intr-o organizatie, persoana de 
drept privat, infiintata prin vointa ex-
clusiva a unor terti cu scopul de a pro-
mova medierea, devenind dependent 
de criteriile prevazute intr-un statut ce 
poate nu ii reprezinta interesele.

Mai departe, apartenenta la o 
asociatie nu poate conditiona dreptul 
de manifestare libera a vointei prin 

dreptul de a alege si a fi ales.
Daca se doreste organizarea cor-

pului profesional, Consiliul de Mediere 
poate emite hotarari cu privire al or-
ganizarea profesiei teritorial, infiintand 
entitati descentralizate ale Consiliului.

Corpul profesional este format 
din persoanele care exercita profesia 
in cauza si nu din asociatiile pe care 
le pot constitui acestia cu diverse 
scopuri.

Ce se intampla cu mediatorii care 

nu se simt reprezentati de asociatiile 
in domeniu si doresc sa-si manifeste 
dreptul de vot?

Cred ca este bine sa nu incercam 
sa reinventam roata si sa privim cu 
incredere la alte profesii liberale care 
au organizat profesia si care au expe-
rienta a cel putin 200 de ani in orga-
nizare.

Mugur Mitroi

INFORMAREA DESPRE MEDIERE EFECTUATĂ DE CĂTRE MEDIATORI
Baza legală: 
1. Legea nr. 192 din 16 mai 2006 

privind medierea şi organizarea profe-
siei de mediator, publicată în Monito-
rul Oficial al României P.I nr. 441 din 
22 mai 2006.

2. Legea nr. 202 din 22.09.2010 
privind unele măsuri pentru acceler-
area soluţionării proceselor, publicată 
în Monitorul Oficial, P. I, nr. 714/26 oc-
tombrie 2010

Fără o informare prealabilă de-
spre mediere, sunt puţine şanse ca 
jutiţiabilii sau alte persoane fizice sau 
juridice să se adreseze unui mediator 
şi să acţioneze pentru soluţionarea 
unui litigiu pe cale amiabilă, în cadrul 
procedurilor judiciare şi extra judicia-
re.

Informarea despre mediere se 
poate efectua cu ocazia unor acţiuni 
publice de promovare a medierii 
desfăşurate de către mediatori sau 
asociaţiile profesionale, cu ocazia al-
tor întruniri publice, prin articole în 
presa scrisă, expuneri, interviuri, dez-
bateri în presa audiovizuală, de către 
mediatori şi alte surse. Deasemenea, 
prin modificarea art. 6 din Legea nr. 
192/2006 privind medierea prin legea 
nr. 370/2009 s-a prevazut obligativi-
tatea informării părţilor de catre auto-
ritatile publice astfel:

“Organele judiciare şi arbitrale, 
precum şi alte autorităţi cu atribuţii 
jurisdicţionale informeaza părţile asu-
pra posibilităţii şi a avantajelor folo-
sirii procedurii medierii şi le îndrumă 
să recurgă la această cale pentru 
soluţionarea conflictelor dintre ele.”

Dacă mediatorii pot face informar-
ea publică destul de larg, informarea 
individuală poate avea o durată mai 
scurtă, maximum ½ oră cand partile 
s-au prezentat la biroul mediatorului şi 
intre 10-15 minute la sediul instanţelor, 
când medierea a fost recomandată 
de catre judecător, iar părţile s-au 
prezentat la mediator. După a doua 
formă de informare este necesară 
întocmirea procesului-verbal despre 
informare, care conţine menţiuni de-

spre: datele de identificare a formei 
de exercitare a profesiei de mediator, 
ale părţilor, data, orele, locul, dacă au 
participat ambele părţi, simultan sau 
fiecare in parte, singure sau asistate 
de terţi, de către cine s-a făcut infor-
marea, numărul dosarului şi dacă 
părţile doresc continuarea, trecând la 
medierea propriu-zisă. PV va fi întoc-
mit de mediator în atâtea exemplare 
câte părţi sunt, plus unul care rămâne 
la mediator, toate fiind semnate şi de 
părţi. PV va fi prezentat de către aces-
tea judecătorului, cu diferenţierea 
situaţiilor următoare: dacă s-a ajuns la 
o înţelegere să se urmeze medierea, 
PV va însoţit de contract şi o cerere 
de suspendare a procesului, dacă 
nu, va fi prezentat numai PV şi se va 
continua procesul din faza în care a 
fost întrerupt. Se discută în prezent 
despre instituirea unor mediatori de 
serviciu la sediul instanţelor, care să 
facă această informare atunci când 
judecatorii recomandă medierea, ser-
viciu stabilit de asociaţiile de media-
tori, cu mediatorii care îşi exprimă di-
sponibilitatea pentru aceasta activitate 
şi conducătorii instanţelor respective. 
Mai dificilă este situaţia în oraşele în 
care exista instanţe şi nu există încă 
mediatori, putându-se apela de către 
părţi la mediatori de pe Tabloul me-
diatorilor din judeţ sau judeţele înveci-
nate şi stabilindu-se cu aceştia modul 
de informare.   

De menţionat ca neprezentarea 
pentru informare la mediator în situaţia 
când aceasta a fost recomandată 
de judecător este sancţionabila cu 
amendă (art. 108^1 (1) pct.1, lit. f) 
C.Pr.Civ.) şi că în acest caz informarea 
este gratuită, mediatorul neputând să 
pretinda un onorariu pentru informare, 
conform art. 26(3) modificat din legea 
medierii sau art. 614^1.C.Pr.Civ. În 
cazul în care judecătorul recomandă 
medierea, iar părţile o acceptă, aces-
tea se vor prezenta la mediator, în ve-
derea informării lor cu privire la avan-
tajele medierii. Până la termenul fixat 
de instanţă, care nu poate fi mai scurt 

de 15 zile, părţile depun PV întocmit 
de mediator cu privire la rezultatul 
şedinţei de informare.

In cazul ca partile s-au prezentat 
singure la mediator, inainte sau pe 
parcursul procesului sau pe timpul ur-
maririi penale, mediatorul va aprecia 
munca sa de informare intr-un onorar-
iu de sedinta. Fireste ca este de dorit 
ca mediatorul sa convinga partile sa 
urmeze procedura de mediere pentru 
solutionarea litigiului, materializand 
aceasta intr-un contract de mediere, 
caz in care se poate stabili un ono-
rariu conform intelegerii cu partile. 
Alegerea acestei variante este volun-
tara, ea apartine partilor, depinzand 
totusi si de maniera in care mediatorul 
a facut informarea, cat de convingator 
a fost asupra legalitatii si avantajelor 
medierii.    

Judecătorii au mai puţin timp la 
dispoziţie datorită numărului mare 
de dosare pe rol la fiecare tură, dar 
pot face o scurta informare, in modul 
cel mai avantajos, de exemplu la în-
ceputul şedinţei, dupa discutarea 
cererilor de amanare, pentru toţi cei 
prezenţi si, eventual, mai tarziu pe 
parcursul şedinţei, atunci când consid-
era că dosarul se poate soluţiona prin 
mediere, la fiecare dosar în parte. 

Normal este ca despre informarea 
făcută de judecător să se consem-
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neze în încheierea de şedinţă.
Similar, şi organul de urmărire 

penală- poliţist judiciar sau procuror, 
trebuie să informeze părţile conform 
art. 6 din legea medierii, atunci când 
este posibilă medierea într-o cauza 
penală, la începutul sau pe parcursul 
urmăririi penale, cu deosebirea că nu 
există precizare expresă în Codul de 
procedura penală că aceste organe 
recomandă medierea, ci doar că 
părţile au dreptul la mediere.  

Informarea se poate face şi de 
către avocat, într-o anumită măsură, 
dacă a înţeles şi are interesul să 
soluţioneze mai rapid, avantajos şi 
confidenţial litigiul, propunând părţilor 
să apeleze la un mediator, la care 
eventual îi poate însoţi sau chiar repr-
ezenta.

Vom prezenta aspectele cele 
mai importante pe care mediatorul 
trebuie să le prezinte părţilor,  durata 
şi conţinutul informării despre mediere 
depinzând de situaţia în care o face şi 
timpul disponibil.

Fireşte că în aceste cazuri şi atun-
ci oricând mediatorul face informarea 
la sediul instanţelor se va pune părţilor 
în vedere în primul rând definirea me-
dierii şi avantajelor acesteia, dupa le-
gea medierii:

- medierea reprezintă o modalitate 
facultativă de soluţionare a conflict-
elor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei 
terţe persoane specializate în calitate 
de mediator, în condiţii de neutralitate, 
imparţialitate şi confidenţialitate. (art. 
1 (1) din Legea 192/2006)

- Medierea se bazează pe încre-
derea pe care părţile o acordă media-
torului, ca persoană aptă să faciliteze 
negocierile dintre ele şi să le sprijine 
pentru soluţionarea conflictului, prin 
obţinerea unei soluţii reciproc conve-
nabile, eficiente şi durabile. (2)

- potrivit art. 2 “(1) Dacă legea nu 
prevede altfel, părţile, persoane fizice 
sau persoane juridice, pot recurge 
la mediere în mod voluntar, inclusiv 
după declanşarea unui proces în faţa 
instanţelor competente, convenind 
să soluţioneze pe aceasta cale orice 
conflicte în materie civilă, comercială, 
de muncă referitoare la conflicte de 
drepturi, de familie, a protecţiei con-
sumatorilor, în materie penală şi în 
alte materii, în condiţiile prevăzute de 
lege”.

- Nu pot face obiectul medierii 
drepturile strict personale, cum sunt 
cele privitoare la statutul persoanei, 
precum şi orice alte drepturi de care 
părţile, potrivit legii, nu pot dispune 
prin convenţie sau prin orice alt mod 
admis de lege. (4)

În ceea ce priveşte avantajele me-
dierii, vor fi prezentate clar, simplu şi 

hotărât că pentru părţile aflate în con-
flict există următoarele avantaje:

- rezolvarea mai rapidă a conflict-
elor, a disputei prin evitarea proces-
elor lungi; 

- reducerea costurilor (posibilă 
fără avocaţi, returnarea taxei de tim-
bru; la SC: creşterea profitului, deblo-
carea conturilor, reducerea efectelor 
negative ale conflictului asupra afac-
erii dvs, continuarea acesteia pe tim-
pul medierii);

- flexibilitatea şi interactivitatea 
procedurii de mediere faţă de proce-
dura de judecată;

- oferirea de şanse mai mari să 
se ajungă la o înţelegere, şi încă mai 
trainică;

- implicarea voluntară, activă şi 
nemijlocită a părţilor în procesul de 
mediere, ele deţin controlul asupra 
rezultatului la care se ajunge, fiind 
soluţia lor, reciproc aleasă;

- dublu 
avantaj: per-
mite găsirea 
unei soluţii 
creative de 
rezolvare a 
conflictului, 
apoi prin me-
diere nimeni 
nu pierde, 
toate părţile 
câştigă;

- păstrarea unei depline 
confidenţialităţi asupra desfăşurării şi 
rezultatelor medierii;

- formă elegantă de desfăşurare: 
evitarea expunerii în public prin asigu-
rarea unui cadru privat de discuţii, 
părţile vorbesc liber, nelimitate de 
procedură / judecător;

- reducerea ostilităţii şi a climatului 
conflictual, prevenirea apariţiei altor 
conflicte;

- relansarea sau păstrarea, con-
servarea şi întărirea bunelor relaţii, 
existente;

Faţă de avocaţii părţilor se vor 
explica următoarele: este posibilă 
creşterea veniturilor prin nerenunţarea 
totală la avocaţi în mediere, creşterea 
clientelei prin rezolvarea cu celeritate 
a conflictelor deduse medierii, raport 
onorabil între onorarii şi timpul efectiv 
mai redus afectat asistenţei partilor.   

Atât părţilor cât şi asistenţilor li se 
va explica pe scurt că la mediere:

- soluţiile nu sunt date de legi, co-
duri şi instanţe, ci depind de capaci-
tatea şi implicarea activă a părţilor, de 
stimularea dorinţei lor de a soluţiona 
conflictul;

- nu există puterea lucrului judecat 
la soluţiile găsite de părţi cu ajutorul 
mediatorului;

- medierea poate fi întreruptă în 

orice fază;  
- acordul are valoarea unui înscris 

sub semnătură privată, nu este un act 
autentic;

Medierea poate avea loc între 
două sau mai multe părţi. Părţile au 
dreptul să îşi aleagă în mod liber me-
diatorul. Medierea se poate realiza 
de către unul sau mai mulţi mediatori. 
(Art. 5).  

- potrivit art. 4 (2) În exercitarea 
atribuţiilor sale, mediatorul nu are put-
ere de decizie în privinţa conţinutului 
înţelegerii la care vor ajunge părţile, 
dar le poate indruma să verifice le-
galitatea acesteia, potrivit art. 59: 
“Înţelegerea părţilor poate fi supusă 
verificării notarului public în vederea 
autentificării ori, după caz, încuviinţării 
instanţei de judecata, în condiţiile 
prevăzute la art. 63: în cazul în care 
conflictul a fost soluţionat pe calea me-
dierii, instanta va pronunţa, la cererea 

părţilor, o hotărâre, potrivit dispoziţiilor 
art. 271 din Codul de procedura civilă, 
iar odată cu pronunţarea hotărârii, in-
stanta va dispune, la cererea partii in-
teresate, restituirea taxei judiciare de 
timbru plătite pentru investirea aces-
teia.” şi

- Pentru desfăşurarea procedurii 
de mediere, judecarea cauzelor civile 
de către instanţele judecătoreşti sau 
arbitrale va fi suspendată la cererea 
părţilor, în condiţiile prevăzute de art. 
242 alin. 1 pct. 1 din Codul de proce-
dura civilă. (Art. 62). Cursul termenu-
lui perimării este suspendat pe durata 
desfăşurării procedurii de mediere, 
dar nu mai mult de 3 luni de la data 
semnării contractului de mediere. Cer-
erea de repunere pe rol este scutită 
de taxa judiciară de timbru.

Alte aspecte ce pot face obiectul 
informării de către mediator:

Dreptul de informare al mediato-
rului  Mediatorul are dreptul de a in-
forma publicul cu privire la exercitarea 
activităţii sale, cu respectarea principi-
ului confidenţialităţii (Art. 25). 

Obligaţia de informare a media-
torului – legea medierii nr. 192/2006 
art. 29(1) „Mediatorul are obligaţia să 
dea orice explicaţii părţilor cu privire 
la activitatea de mediere, pentru ca 
acestea să înţeleagă scopul, limitele 
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şi efectele medierii, în special asupra 
raporturilor ce constituie obiectul con-
flictului.”  

Contractul de mediere (art. 45) 
trebuie să cuprindă, sub sancţiunea 
nulităţii absolute, următoarele clauze: 
c) obligaţia mediatorului de a da 
explicaţii părţilor cu privire la principi-
ile medierii, la efectele acesteia şi la 
regulile aplicabile;

Asistenţă şi reprezentare: Părţile 
aflate în conflict au dreptul sa fie asis-
tate de avocat sau de alte persoane, 
în condiţiile stabilite de comun acord. 
(art. 52). În cursul medierii părţile pot 
fi reprezentate de alte persoane, care 
pot face acte de dispoziţie, în condiţiile 
legii.

Confidenţialitate: în baza art. 32 
Mediatorul este obligat sa păstreze 
confidenţialitatea informaţiilor de care 
ia cunostinta în cursul activităţii sale 
de mediere, precum şi cu privire la 
documentele întocmite sau care i-au 
fost predate de către părţi pe parcur-
sul medierii, chiar şi după încetarea 
funcţiei sale. Art. 53 «Susţinerile 
făcute pe parcursul medierii de către 
părţile aflate în conflict, de persoanele 
prevăzute la art. 52 şi la art. 55 alin. 
(1), precum şi de către mediator au 
caracter confidenţial fata de terţi şi nu 
pot fi folosite ca probe în cadrul unei 
proceduri judiciare sau arbitrale, cu 
excepţia cazului în care părţile convin 
altfel ori legea prevede contrariul.       

Mediatorul va atrage atenţia per-
soanelor care participa la mediere în 
condiţiile art. 52 asupra obligaţiei de 
păstrare a confidenţialităţii şi le va 
putea solicita semnarea unui acord de 
confidenţialitate.»

Locul:  Medierea are loc, de reg-
ula, la sediul mediatorului. Dacă este 
cazul, medierea se poate desfasura şi 
în alte locuri convenite de mediator şi 
de părţile aflate în conflict. (art. 51).

Caracterul voluntar: C.pr.Pen. art. 
67(2) Nici persoana vătămată şi nici 
făptuitorul nu pot fi constransi sa ac-
cepte procedura medierii. şi Art. 131 
C.pr.Civ. Medierea nu este obligatorie 
pentru părţi. 

Inchiderea procedurii de mediere 
-art. 56 (1) după caz:

a) prin încheierea unei înţelegeri 
între părţi în urma soluţionării con-
flictului;

b) prin constatarea de către me-
diator a eşuării medierii;

c) prin depunerea contractului de 
mediere de către una dintre părţi.

(2) În cazul în care părţile au 
încheiat numai o înţelegere parţială, 
precum şi în cazurile prevăzute la 
al.(1)lit.b)şi c), orice parte se poate 
adresa instanţei judecătoreşti sau ar-
bitrale competente.

Înţelegere: Când părţile aflate în 
conflict au ajuns la o înţelegere, se 
redactează un acord care va cuprinde 
toate clauzele consimţite de acestea 
şi care are valoarea unui înscris sub 
semnatura privată. Înţelegerea părţilor 
nu trebuie sa cuprindă prevederi care 
aduc atingere legii şi ordinii pub-
lice, dispoziţiile art. 2 fiind aplicabile.
(art. 58). Înţelegerea partilor poate fi 
afectată, în condiţiile legii, de termene 
şi condiţii.

Potrivit art. 131 CPr.civ. Dacă, 
în condiţiile alin. 1 sau 2, părţile se 
împacă, judecătorul va constata în-
voiala lor în cuprinsul hotărârii pe care 
o va da. Dispoziţiile art. 271-273 sunt 
aplicabile.

Denunţare contract: art. 60 (1) În 
orice faza a procedurii de mediere, 
oricare dintre părţile aflate în conflict 
are dreptul de a denunta contractul 
de mediere, incunostintand, în scris, 
cealaltă parte şi mediatorul.

Medierea în cauzele penale Lege 
art. 68  (1) În cauzele penale medierea 
trebuie sa se desfăşoare astfel încât 
sa fie garantat dreptul fiecărei părţi la 
asistenta juridică şi, dacă este cazul, 
la serviciile unui interpret. (2) În cazul 
minorilor, garanţiile prevăzute de lege 
pentru desfăşurarea procesului penal 
trebuie asigurate, în mod coresp. şi în 
cadrul procedurii de mediere.  

ART. 69 (1) În cazul în care pro-
cedura de mediere se desfăşoară 
înaintea începerii procesului penal şi 
aceasta se închide prin împăcarea 
părţilor, persoana vătămată nu mai 
poate sesiza, pentru aceeaşi fapta, 
organul de urmărire penală sau, după 
caz, instanta de judecata.

(2) Dacă procedura de mediere a 
fost declansata în termenul prevăzut 
de lege pentru introducerea plângerii 
prealabile, acest termen se suspen-
da pe durata desfăşurării medierii. 
Dacă părţile aflate în conflict nu s-au 
împăcat, persoana vătămată poate 
introduce plângerea prealabilă în 

acelaşi termen, care isi va relua cursul 
de la data întocmirii procesului-verbal 
de închidere a procedurii de mediere, 
socotindu-se şi timpul scurs înainte de 
suspendare.

Art. 70 (1) În cazul în care me-
dierea se desfăşoară după începerea 
procesului penal, urmărirea penală 
sau, după caz, judecata se suspenda, 
în temeiul prezentării de către părţi a 
contractului de mediere. (2) Suspen-
darea durează pana când procedura 
medierii se închide prin oricare dintre 
modurile prevăzute de prezenta lege, 
dar nu mai mult de 3 luni de la data 
semnării contractului de mediere. 
Dacă, în condiţiile alin. 1 sau 2, părţile 
se împacă, judecătorul va constata în-
voiala lor în cuprinsul hotărârii pe care 
o va da. Dispoziţiile art. 271-273 sunt 
aplicabile.”

„Art. 720^1. - În procesele şi cere-
rile în materie comercială evaluabile 
în bani, înainte de introducerea cererii 
de chemare în judecată, reclamantul 
va încerca soluţionarea litigiului fie prin 
mediere, fie prin conciliere directă.”

La articolul 720^1, (1^1) Termenul 
de prescripţie a dreptului la acţiune 
pentru dreptul litigios supus medierii 
se suspendă pe durata acestei proce-
duri, dar nu mai mult de trei luni de 
la începerea ei. Art. 720^7- În cursul 
judecăţii asupra fondului procesului, 
instanţa va stărui pentru soluţionarea 
lui, în tot sau în parte, prin înţelegerea 
părţilor.

În cazul în care judecătorul 
recomandă medierea, iar părţile o 
acceptă, acestea se vor prezenta la 
mediator, în vederea informării lor cu 
privire la avantajele medierii. Mediato-
rul nu poate solicita plata onorariului 
pentru informarea părţilor.

După informare, părţile decid  
dacă acceptă sau nu soluţionarea liti-
giului prin mediere.

Până la termenul fixat de instanţă, 
care nu poate fi mai scurt de 15 zile, 
părţile depun procesul-verbal întoc-
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mit de mediator cu privire la rezultatul 
şedinţei de informare. Prevederile 
alin. 2 şi 3 nu sunt aplicabile în cazul 
în care părţile au încercat soluţionarea 
litigiului prin mediere anterior intro-
ducerii acţiunii. Înţelegerea părţilor se 
constată prin hotărâre irevocabilă şi 
executorie.”

Potrivit Codului familiei art. 38 (2) 
Divorţul poate fi pronunţat şi numai pe 
baza acordului ambilor soţi, în oricare 
din următoarele cazuri: a) până la data 
cererii de divorţ a trecut cel puţin un an 
de la încheierea căsătoriei şi nu există 
copii minori rezultaţi din căsătorie; b) 
acordul părţilor este încheiat ca ur-

mare a medierii, indiferent de durata 
căsătoriei şi chiar dacă din căsătorie 
au rezultat copii minori.

Conform Codului de procedură 
penală Art.10 alin.1 lit.h), dacă a fost 
retrasă plângerea prealabilă ori părţile 
s-au împăcat, în cazul infracţiunilor 
pentru care retragerea plângerii 
sau împăcarea părţilor înlătură 
răspunderea penală ori a fost încheiat 
un acord de mediere în condiţiile legii 
încetează procesul penal. Art.16^1 
În cursul procesului penal, cu privire 
la pretenţiile civile, inculpatul, partea 
civilă şi partea responsabilă civil-
mente pot încheia o tranzacţie sau un 

acord de mediere, potrivit legii. Incul-
patul, cu acordul părţii responsabile 
civilmente, poate recunoaşte, în tot 
sau în parte, pretenţiile părţii civile. 
În cazul recunoaşterii pretenţiilor 
civile, instanţa obligă la despăgubiri 
în măsura recunoaşterii. Cu privire la 
pretenţiile civile nerecunoscute, pot fi 
administrate probe.”

Mediator 
Asofronie Constantin 

Asociația Mediatorilor Galaţi
www.mediereagalati.wordpress.

com

IMPLICAREA MAGISTRAŢILOR ÎN ACTIVITATEA DE PROMOVARE A MEDIERII
În anul 2010, asociaţia “Centrul 

Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” 
a încheiat cu Judecătoriile sectoarelor 
3, 5 şi 6 Bucureşti Protocoale perma-
nente de promovare a medierii şi a 
Directivei nr. 2008/52 a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind me-
dierea. În cadrul acestor protocoale, 
asociaţia a organizat o serie de semi-
narii cu judecătorii şi personalul auxil-
iar din cadrul judecătoriilor menţionate. 
Aceste seminarii au avut ca subiecte 
de dezbatere multiple aspecte teoret-
ice şi practice legate de instituţia me-
dierii, precum şi modalitatea optimă în 
care judecătorii trebuie să recomande 
medierea, având în vedere dispoziţiile 
art. 6 din Legea nr. 370/2009 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
192/2006 privind medierea şi orga-
nizarea profesiei de mediator.

În urma discuţiilor purtate cu 
judecătorii, a rezultat în primul rând 
faptul că magistraţii recunosc utilitatea 
instituţiei medierii, fiind implicaţi activ 
în promovarea acesteia. În al doilea 
rând, a fost remarcat faptul că de cele 
mai multe ori, scopul final al acestei 
informări realizate de judecători – re-
curgerea de către părţi la instituţia 
medierii - nu este atins, datorită în 
principal următoarelor argumente:

- lipsa unei culturi în privinţa me-
dierii la nivelul societăţii româneşti;

-reticenţa justiţiabilului român faţă 
de tot ceea ce este „nou”, implicit 
faţă de procedura medierii care este 
în mare parte necunoscută societăţii 
româneşti în general, impunându-se 
în fapt o schimbare de mentalitate.

Pentru a veni în sprijinul 
justiţiabililor, membrii asociaţiei 
„Centrul Mediatorilor Profesionişti – 
Bucureşti” au colaborat cu judecătorii 
din cadrul  Judecătoriei sectorului 5 
Bucureşti pentru întocmirea unor fly-
ere care să fie ataşate citaţiilor trans-
mise de către această instanţă. Flyer-

ele cuprind informaţii referitoare la :
- posibilitatea soluţionării litigiilor 

deduse judecăţii prin mediere;
- tipurile de conflicte care pot fi 

mediate;
- avantajele medierii pentru părţi;
- momentul când se poate apela 

la mediere;
- unde poate fi consultat tabloul 

mediatorilor.
În urma ataşării la citaţii a acestor 

flyere, membrii asociaţiei noastre au 
fost contactaţi de numeroşi justiţiabili 
care s-au informat în privinţa instituţiei 
medierii, astfel încât putem menţiona 
că respectivul demers reprezintă 
o metodă eficientă de informare a 
justiţiabililor în ceea ce priveşte me-
dierea.

De asemenea, din discuţiile pur-
tate cu judecătorii, a rezultat că în 
cadrul şedinţelor de judecată, este 
recomandabil ca magistraţii să in-
formeze justiţiabilii referitor la mediere 
ţinând cont de următoarele aspecte:

1. - Identificarea cazurilor care 
pot fi deduse medierii. Această iden-
tificare a litigiilor care se pot soluţiona 
prin mediere trebuie să se realizeze 
preferabil înainte ca judecătorii să in-
tre în şedinţele de judecată;

2. - Aducerea la cunoştinţa 
părţilor a faptului că pot soluţiona li-
tigiul prin mediere. S-a concluzionat 
că judecătorii trebuie să precizeze că 
această informare se realizează în 
conformitate cu art. 6 din Legea nr. 
370/2009 pentru modificarea şi com-
pletarea Legii nr. 192/2006 privind 
medierea şi organizarea profesiei 
de mediator. Menţionarea preved-
erilor legale care justifică realizarea 
informării justiţiabililor este importantă 
în primul rând pentru judecător, în 
scopul evitării potenţialelor situaţii cre-
ate de justiţiabili de rea-credinţă, care 
ar putea induce ideea că judecătorul 
ar avea vreun interes de orice natură 

în recomandarea medierii;
3. – Informarea părţilor cu privire 

la avantajele medierii, însă nu realiza-
rea unei enumerări a tuturor avan-
tajelor, ci doar a celor care prezintă 
importanţă în litigiul respectiv. Nu se 
poate realiza o enumerare a tuturor 
avantajelor medierii pentru părţile dintr-
un dosar, ci doar a avantajelor care au 
legătură cu litigiul respectiv, în primul 
rând pentru că judecătorul nu ar avea 
timpul necesar, iar în al doilea rând 
pentru că părţile ar putea să nu fie in-
teresate, iar efectul ar fi contrar. Spre 
exemplu, în cazul unui partaj, este util 
ca judecătorul să informeze părţile că 
li se restituie taxa de timbru în cazul în 
care ajung la un acord obţinut în urma 
medierii. Un alt exemplu este cazul 
unui divorţ cu minori, situaţie în care 
este extrem de util ca judecătorul să 
informeze părţile că medierea este o 
procedură confidenţială, iar minorii ar 
fi ocrotiţi dacă părinţii lor ar opta pen-
tru soluţionarea cazului prin mediere, 
putând fi evitate astfel eventualele 
traume pe care le-ar putea suferi mi-
norii.

Totuşi, în plus faţă de aspectele 
particulare ale fiecărui litigiu, care im-
pun aducerea la cunoştinţa părţilor 
doar a unor anumite avantaje ale 
medierii, precizăm că în toate litigiile 
aflate pe rolul instanţelor şi care pot fi 
soluţionate prin mediere, judecătorii ar 
trebui să informeze părţile în privinţa 
următoarelor avantaje:

- medierea este o procedură 
rapidă, astfel încât prin recurgerea 
la mediere, litigiul poate fi soluţionat 
într-o perioadă de timp mult redusă 
faţă de cea necesară soluţionării 
unui litigiu aflat pe rolul instanţelor de 
judecată, până se obţine o hotărâre 
definitivă şi irevocabilă;

- părţile sunt singurele care iau o 
hotărâre în cadrul procesului de me-
diere, cu alte cuvinte, soluţia nu este 
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impusă de un terţ (mediatorul), ci este 
rezultatul voinţei ambelor părţi;

4. - Aducerea la cunoştinţa 
părţilor a duratei maxime a 
suspendării procesului. Este impor-
tant ca justiţiabilii să fie siguri că au 
timpul necesar soluţionării litigiului 
prin mediere, cu atât mai mult cu cât 
în domeniul comercial, spre exemplu, 
există posibilitatea ca administrato-
rii sau persoanele cu rol de decizie 
în cadrul societăţilor comerciale să 
se deplaseze des în străinătate pen-
tru negocierea diferitelor contracte, 
făcând astfel mai dificilă fixarea unor 
termene scurte pentru soluţionarea li-
tigiului acestora prin mediere;

5. – Informarea părţilor cu priv-
ire la statutul mediatorilor, respectiv 
privind împrejurarea că mediatorii sunt 
persoane care au o pregătire specială 
în domeniu, fiind autorizaţi de Con-
siliul de Mediere. Este important ca 
judecătorul să menţioneze părţilor că 
mediatorul nu este avocatul niciuneia 
dintre părţi, ci este imparţial/neutru;

6. – Este de dorit ca judecătorii 
să explice justiţiabililor că aceştia 
trebuie să aleagă un mediator de pe 
Tabloul mediatorilor afişat la sediul 
instanţelor, să îl contacteze şi să fix-
eze de comun acord cu mediatorul 
respectiv detaliile pentru demararea 
procesului de mediere. Acest fapt este 
important întrucât au existat cazuri în 
practică când părţile nu au cunoscut 

că ele însele trebuie să contacteze un 
mediator, aşteptând ca judecătorul să 
le comunice numele unui mediator şi/
sau datele de contact ale unui media-
tor (aproximativ ca în cazul experţilor). 
De pildă, într-o speţă cu care s-au 
confruntat mediatori din cadrul Cen-
trului de Mediere Craiova, părţile au 
aşteptat luni de zile - în perioada când 
dosarul a fost suspendat în instanţă - 
ca judecătorul să le comunice numele 
unui mediator care ar putea să le 
ajute în soluţionarea litigiului pe cale 
amiabilă, neştiind că ele însele trebuie 
să îşi aleagă mediatorul;

7. - Dacă totuşi părţile nu sunt 
decise pe deplin să recurgă la me-
diere, judecătorul ar trebui să le 
întrebe dacă mai există vreo posi-
bilitate de înţelegere, de reluare a 
raporturilor contractuale sau de con-
tinuare a acestor raporturi, după caz, 
de împăcare în vreo modalitate, să 
încerce potrivit specificului fiecărei 
speţe să conştientizeze părţile in sen-
sul că medierea este cea mai buna 
soluţie pentru acestea. 

8. - La final, este bine ca 
judecătorul să întrebe părţile dacă au 
neclarităţi, pentru a fi sigur că aces-
tea au înţeles corect ce înseamnă 
medierea, care sunt avantajele aces-
tei proceduri şi cum pot apela la me-
diatori autorizaţi de către Consiliul de 
Mediere.

Din păcate, întrucât în prezent 

gradul de încărcare a instanţelor de 
judecată este considerabil, s-a con-
statat că judecătorii nu dispun în 
cadrul şedinţelor de judecată de timpul 
necesar pentru a realiza o informare 
completă privind instituţia medierii, a 
avantajelor acesteia pentru părţi, pre-
cum şi a acordării altor detalii conform 
specificului fiecărei speţe. Din acest 
motiv, anumite instanţe au pus la 
dispoziţia mediatorilor spaţii în care 
aceştia din urmă pot informa în mod 
complet justiţiabilii în privinţa instituţiei 
medierii. Ne referim în special la ca-
zurile în care judecătorii aflaţi în sala 
de judecată invită părţile să participe 
la o şedinţă de informare cu privire la 
avantajele utilizării procedurii medierii, 
astfel încât justiţiabilii să poată decide 
în cunoştinţă de cauză dacă recurg la 
instituţia medierii sau continuă proce-
sul în instanţă. Asociaţia noastră are 
în derulare un astfel de proiect la nive-
lul Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti, 
urmând să perfecteze un protocol 
cu asociaţiile de mediatori care do-
resc să realizeze această informare, 
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 
202/2010 privind unele masuri pentru 
accelerarea soluţionării proceselor.

Camelia Gagu
 avocat Baroul Bucureşti

Preşedinte Centrul Mediatorilor 
Profesionişti – Bucureşti

Ce poti acumula prin parcurgerea 
unui curs de tehnici avansate?

Am primit informatii fundamentale 
prin cursul de formare in mediere, am 
invatat sa analizez disputa, am invatat 
sa privesc partile, am invatat sa ascult 
dialogul acestora si am invatat sa faci-
litez comunicarea dintre cei asezati la 
masa medierii.

Revelatia s-a produs atunci cand 
am realizat ca, daca stim sa ascul-
tam vom asculta, daca stim sa privim 
vom privi, daca stim sa comunicam 
vom comunica pentru ca in final sa 
vedem ca disputa se stinge; fenomen 
asteptat cu interes de mine – mediator 
si realizat cu greutate de parti, care, 
stiindu-se intr-o stare de tensiune is-
torica realizeaza cu incertitudine ca, 
intr-o perioada relativ scurta, au ajuns 
sa-si inteleaga disputa si cu greu trec 
de surprinderea ca sunt aproape sa o 
stinga.

De foarte multe ori am inteles ca 
poate este mai bine sa incheie acordul 
mai tarziu si nu in momentul inchiderii 
medierii, lasand sa treaca o perioada 
pentru ca partile sa realizeze ca au 

ajuns la stingerea conflictului.
De ce se intampla acest fenom-

en, poate cursul de tehnici avansate 
raspunde cu prisosinta dat fiind faptul 
ca invatam sa gestionam conflictul si 
efectele acestuia.

Conflictul, o relatie de interdepen-
denta, spontana sau istorica dintre 
doua sau mai multe parti devenita 
incompatibila la un moment dat da-
torita perceptiilor diferite si resurselor 
limitate, determina comportamente 
diferite si atitudini care devin sabloane 
mentale care trebuie incet dezmem-
brate pentru a nu primi o reactie de 
respingere din partea participantilor la 
conflict.

Ce fac tehnicile avansate?
Deschid mediatorului noi perspec-

tive asupra conflictului, ii permit aces-
tuia sa faca o analiza profunda a tipu-
lui de reactie si ii asigura o atitudine 
profesionista in abordarea disputelor, 
permitandu-i acestuia canalizarea 
eforturilor catre disiparea tensiunilor 
acumulate de parti in timpul medierii.

Tehnicile folosite si aplicate in 
timpul cursului asigura gestionarea 

eficienta a participantilor, mediatorul 
dobandind capacitatea de a separa 
disputa de parti si a transfoma ati-
tudinea de “eu si tu” in atitudinea de 
“noi si problema” supusa medierii.

In practica s-a observat nevoia 
justificarii actiunilor mediatorului, ple-
cand de la principiul ca ceea ce nu 
cunoastem ne trezeste suspiciuni si 
astfel mediatorul trebuie sa-si justifice 
actiunile sale, partile fiind permanent 
informate despre ce face mediatorul.

Tehnica de baza este aceea a 
construirii increderii, prin asigurarea 
cadrului optim de comunicare intre 
participantii la mediere, folosindu-se 
tehnici specifice in dezvoltarea comu-
nicarii.

Dupa parcurgerea cursului, medi-
atorul poate spune ca este cu un pas 
mai aproape de descifrarea mecan-
ismului ce declanseaza o disputa, 
asigurand o gestionare eficienta a 
acesteia.

Mugur Mitroi

TEHNICI AVANSATE, MEDIERE






