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Fondata de FMMM în octombrie 2010, este singura revistă
profesională de mediere din Europa. Tipărită lunar, se distribuie
gratuit în peste 100 de locaţii în România (organizaţii profesionale
ale mediatorilor, instanţe de judecată, primării, universităţi,
Biblioteca Centrală Universitară, Institutul Naţional de Magistratură,
Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei ş.a.m.d.),
precum şi către organizaţii internaţionale de ADR din Marea Britanie,
Belgia, Olanda, Franţa şi S.U.A. Începănd cu numărul 6 din anul I,
luna martie 2011, apare în ediţie bilingvă, română-engleză.

Established by FMMM Romania Mediation Training School in October
2010, the only professional mediation magazine in Europe. With monthly
issues, it is spread for free in over 100 locations in Romania
(professional organizations of mediators, court rooms, city halls,
universities, University Central Library, National Magistracy Institute,
Magistracy Superior Council, Ministry of Justice a.o.) as well as in
international ADR institutions in Great Britain, Belgium, Holland, France
and the US. Starting the 6th issue released in March 2001, the magazine
becomes bilingual, Romanian and English.

Şcoala de Formare în Mediere Mugur Mitroi mulţumeşte colaboratorilor
revistei şi asigură cititorii de continuarea apariţiilor de calitate.

FMMM Romania Mediation Training School thanks the collaborators of
the magazine and assures the readers on the following qualitative issues.

office@mediereatehnicasiarta.ro
www.mediereatehnicasiarta.ro

office@mediereatehnicasiarta.ro
www.mediereatehnicasiarta.ro

şcoala de formare în mediere

mugur mitroi
ŞCOALA DE FORMARE ÎN MEDIERE MUGUR MITROI este certificată de
organizaţii de referinţă din domeniul ADR: Federal Mediation and
Conciliation Service, Washington DC, S.U.A. şi The Lord Slynn of
Hadley European Law Foundation Londra, Marea Britanie.
Şcoala organizează cursuri de formare iniţială a mediatorilor,
autorizate de Consiliul de Mediere din România în baza legii nr.
192/2006 privind medierea. Cursul cu durata de 80 de ore se
desfăşoară pe parcursul a 2 săptămâni; participanţii primesc la
începutul cursului kit-ul complet ce conţine: manualul cursantului pe
suport de hârtie, formatul electronic al cursului, modelul de formularistică necesar desfăşurării profesiei de mediator şi cele două apariţii
editoriale “Ghidul Mediatorului Profesionist” şi „Mediere şi Conflict”
(autor Mugur Bogdan Mitroi).
Şcoala desfăşoară, de asemenea, cursuri de tehnici avansate în
mediere cu următoarele teme: Managementul Conflictului, Comunicare pentru Practica Medierii, Elemente Esenţiale de Drept Necesare
Mediatorului. Cursurile sunt acreditate de Consiliul de Mediere din
România cu 16 ore de formare continuă.
Colaborarea cu organizaţiile internaţionale ADR s-a materializat în
organizarea de cursuri de tehnici avansate în mediere cu participarea
unor traineri recunoscuţi în domeniu precum Eileen B. Hoffman, Linda
I. Lazarus, Sir Henry Brooke, Paul Randolph, Spenser Hilliard.
Certificările acordate de Federal Mediation and Conciliation Service
şi The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation formatorilor
şcolii şi cursurilor organizate de aceasta asigură posibilitatea
mediatorilor de a se autoriza atât în Europa, cât şi în S.U.A., pregătirea acestora fiind acreditată la standarde internaţionale.
În domeniul de Training organizaţional – instrumente de management, FMMM dezvoltă programe personalizate, subsumate eficienţei
manageriale şi realizării obiectivelor de business. Programele
propuse antrenează aceste competenţe necesare într-un mod practic
şi aplicat: Managementul conflictului; Dinamica disputelor. Proceduri
de evaluare şi gestionare; Comunicare de business.
office@fmmm.ro
www.fmmm.ro

www.fmmm.ro
office@fmmm.ro
+40 753 103 613

SCOALA DE FORMARE IN MEDIERE MUGUR MITROI is certified by
landmark organizations in ADR area: Federal Mediation and Conciliation Service, Washington DC, USA and The Lord Slynn of Hadley
European Law Foundation London, Great Britain.
The school organizes courses for initial training of mediators,
authorized by the Mediation Council in Romania based on law
192/2006 on mediation. The course that lasts 80 hours is spread over
a period of 2 weeks; the participants receive at the beginning of the
classes the complete kit comprising: the written manual for the
attendee, the electronic version of the course, the model of documents necessary for practicing the mediator profession and the two
volumes: “The Guidebook of Professional Mediator” and „Mediation
and Conflict” (written by Mugur Bogdan Mitroi).
The School also provides courses on advanced techniques in
mediation, with the following topics: conflict management, communication for mediation practice, essential law elements necessary for a
mediator. The courses are accredited by the Mediation Council in
Romania with 16 hours of continuous training.
The collaboration with international ADR organizations materialized in
the configuration of courses on advanced mediation techniques, with the
participation of famous trainers in the field, such as Eileen B.Hoffman,
Linda I. Lazarus, Sir Henry Brooke, Paul Randolph, Spenser Hilliard.
Certifications granted by the Federal Mediation and Conciliation
Service and The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation to
School’s trainers and to courses organized by it give the mediators
the chance to become certified both in Europe and in the US, their
training being accredited at international standards.
In organizational training–management instruments, FMMM develops
customized programs, falling into managerial efficiency and achieving business targets. The programs proposed teach these necessary
components in a practical and applied manner: conflict management,
dispute dynamics, evaluation and management dynamics; business
communication.
office@fmmm.ro
www.fmmm.ro
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Mediation technique and art,
2 years of existence

Medierea Tehnică şi Artă,
la 2 ani de existenţă
De ce „Tehnica”?

In doi ani am arata ca medierea reprezinta o profesie care
are nevoie de abilitati cultivate
si dezvoltate, de dedicare si exercitiu, de studiu si experienta, de
interactiune si dinamica.
In doi ani am demonstrat ca
profesia se bazeaza pe stiluri
proprii, pe abordari diferite, pe
concluzii personale, pe experiente traite, pe raspunsuri gasite,
toate ducand la profeionalizarea
mediatorului si la identificarea
unor mijloace de gestionare cristalizate in tehnica.

De ce „Arta”?

Ne nastem cu talente care raman undeva ascunse pana la momentul in care nevoia ne obliga sa
le folosim, la inceput empiric mai
tarziu cizeland, slefuind devin rafinamente personale deplasand
munca din zona obligatiei si a rutinei in zona dedicarii si artei.
La doi ani de „tehnica” revista
a devenit „arta” demonstrand ca
orice este posibil daca ceea ce faci
capata maestrie.
■
Mugur Bogdan Mitroi
Fondator

Why „Technique”?

In two years, we have showed
that mediation is a profession
which needs cultivated and developed skills, it needs dedication
and practice, study and experience, interaction and dynamics.
In two years we have proved
that the profession is based on
own styles, on different approaches, on personal conclusions, on
experiences, on answers found,
all leading to a professionalization of mediator and identification of management means, crystallized in technique.

Avantajele medierii
pentru justiţiabili

Î
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n România justiţiabilii fac
plângeri şi cereri la instanţa
de judecată pentru tot felul de
probleme. Gradul de toleranţă la
acţiunile uşor vătămătoare ale altora împotriva noastră este unul
redus, accesul la justiţie este relativ uşor, iar existenţa instanţelor
în fiecare localitate importantă
din România explică numărul
mare al dosarelor. Însă, ceea ce
părţile nu realizează atunci când
promovează acţiunea sunt şansele de a câştiga procesul, timpul
cât va dura acesta şi cheltuielile
finale ale demersului judiciar.
În ceea ce priveşte primul aspect,
justiţia din România se confruntă
cu problema lipsei de jurisprudenţă unitară. Dacă avem în vedere că
legislaţia este deficitară, cu extrem
de multe modificări, dar şi a unei
exacerbări a rolului judecătorului
în interpretarea legii, în practică
sunt nenumărate exemple de situaţii în care acţiuni similare sunt soluţionate în mod diferit de judecători
din instanţe din judeţe diferite sau
uneori chiar din aceeaşi instanţă.
Din acest punct de vedere procedura medierii oferă posibilitatea
justiţiabililor ca toate aceste aspecte să fie evitate, nici una dintre părţi
nu va fi în situaţia unui perdant, soluţia fiind de comun acord acceptată.
Dacă ne referim la durata de
soluţionare a cauzelor, datele statistice oficiale arată că pentru fiecare etapă de judecată media este
de 6 luni. În realitate sunt cauze
ce tratează subiecte importante
pentru părţi, cum sunt cele funciare, de dreptul muncii sau de familie care durează mult mai mult.
Procedura medierii scurtează
soluţionarea litigiului, dar şi stingerea conflictului.

În privinţa costurilor, legea prevede plata unei taxe de timbru pentru
a introduce o acţiune în justiţie. La
aceasta se adaugă taxele pentru copierea actelor din dosar, taxele pentru promovarea căilor de atac, etc.
În situaţiile în care sunt posibile un
număr de mai multe rejudecări ce
impun reluarea ciclului procesual,
cheltuielile totale nu pot fi anticipate. Dacă mai adăugăm şi pierderile
suferite de părţi ca urmare a trecerii
timpului rezultate din nefolosirea
obiectului judecăţii, constatăm faptul că suntem în prezenţa unor cheltuieli ce depăşesc estimările iniţiale.
Faţă de aceste aspecte soluţionarea conflictelor prin procedura
medierii este cu siguranţă, pentru părţi un real beneficiu.
Neutralitatea şi imparţialitatea mediatorului sunt elemente care completează aspectele mai sus amintite, expunerea problemelor în faţa unui terţ
neutru, fără nici un interes în avantajarea uneia sau alteia dintre părţi asigură celor prezenţi la mediere deplina
convingere că apelarea la procedura
medierii este benefică pentru ei.
Confidenţialitatea discuţiilor şi
locul privat în care are loc medierea, arată că această procedură
este o procedură discretă, departe de expunerea publică, ceea ce
pentru persoanele care se bucură
de notorietate într-o anumită profesie sau pentru societăţile comerciale constituie un real avantaj.
În concluzie, procedura medierii conferă avantaje semnificative
pentru părţi, o mai corectă informare ajutând justiţiabilii să-şi
soluţioneze conflictele într-o manieră civilizată, elegantă.
■
Daniela Bobaru
Mediator

Why “Art”?

We are born with talents that
stay hidden somewhere until the
need forces us to use them, at first
empirically and later, after refining and polishing, they become
personal refinements, moving the
work from the obligation and routine area to dedication and art area.
After two years of “technique”,
the magazine has become “art”,
proving that anything is possible
if what you do gains mastery. ■
Mugur Bogdan Mitroi
Founder

Mediation advantages
for justice seekers

I

n Romania, litigants make complaints and file requests to court
for all sorts of problems. Degree
of tolerance to slightly harmful actions made by others against us is
low, access to justice is relatively
easy and the existence of justice courts in every important city in Romania explains the large number
of files. But what the parties do not
consider when promoting a court
action, is the chances of winning,
time and final expenses of a trial.
Regarding the first item, justice in Romania faces the lack of
unitary jurisprudence. If we think
that legislation is weak, with extremely numerous changes, and
the exacerbation of judges’ role
in interpreting the law, in practice
there are countless examples of
situations where similar actions
are handled differently by judges
in courts of different counties or
sometimes even in the same court.
From this point of view, mediation allows litigants to avoid all
these issues, none of the parties
being in a losing situation, the solution is commonly accepted.
When referring to the period of
resolving the matters, official statistics show that the average time
for each step is 6 months. In fact,
there are cases dealing with im-

portant topics for the party, such
as land, labor or family issues
that take even much longer.
Mediation shortens the time
for dispute resolution, but also
for conflict settlement.
In terms of costs, the law provides
for the payment of a stamp duty
to bring an action in court. This is
added the file copying fees, charges
for promoting different appeals, etc.
In cases involving several appeals
requiring the re-start of procedure,
total expenditure can not be anticipated. If we add the losses incurred
by the parties as a result of time
passed, we find ourselves with costs
exceeding original estimates.
Compared to these issues, conflict
resolution through mediation is certainly a real benefit for the parties.
Mediator’s neutrality and impartiality are elements that complement the above mentioned,
disclosure of problems before a
neutral third party with no interest in favoring one party or another provides the full conviction to
those resorting to mediation that
it is beneficial for them.
Confidentiality of discussions
and private place where mediation takes place show that this
procedure is a discreet one, away
from public exposure, which is
a real advantage for those who
enjoy fame in a particular profession or for companies.
As a conclusion, the mediation
procedure provides significant
advantages for parties, more accurate information helping individuals resolve conflicts in a civilized, elegant manner.
■
Daniela Bobaru
Mediator
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LA 2 ANI, C.R.E.D. –
Copiii Râd, Eu Dăruiesc

L

a 2 ani de la nastere, revista Medierea Tehnica si Arta
sarbatoreste. Vrem sa dam
inapoi caldura cu care am fost
inconjurati si am crescut. Responsabilitatea implicarii si sustinerea comunitatii sunt valori care,
de azi, vor fi integrate in prezent.

Dam astfel startul
campaniei de strangere
de fonduri C.R.E.D. – Copiii
Rad, Eu Daruiesc.

Campania isi propune sa faciliteze accesul la educatie si asistenta sociala pentru copiii din
familii vulnerabile sustinuti de
Centrul de zi pentru copii ”Sf. Mucenita Sofia” - un asezamant care
functioneaza in cadrul Sectorului
Social Filantropic si Misionar – o
componenta a Arhiepiscopiei Bucurestilor, eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei si Dobrogei,
care este organizat si functioneaza, din punct de vedere canonic si
administrativ, conform prevederilor Statutului Bisericii Ortodoxe
Romane, sub conducerea Preafericitului Parinte Daniel.
Asa cum bine stiti, oricat de mult
am vrea, planurile nu pot deveni

realitate fara resursele necesare.
Asadar, va invitam sa decideti
ca 2% din impozitul dumneavoastra pe venit sa fie folosit
pentru cresterea si educatia copiilor din Centrul de zi pentru
copii „Sf. Mucenita Sofia”.
Fara generarea unor costuri
suplimentare, si dumneavoastra
puteti contribui în mod direct la
ameliorarea calitatii vietii unui
astfel de copil si oferirea unui viitor mai bun.

Cum puteti face acest
lucru?

Directionand 2% din impozitul
datorat statului direct catre Centrul de zi pentru copii „Sf. Mucenita Sofia”. Nu va costa nimic si
poate reprezenta un ajutor important pentru un copil. 
■
Adresa Centrului: str. Scaune nr.
2 – 4, sector 3, București
Email: centruldezi_sf.sofia@
yahoo.com
Tel. +40314.380.290
Campanie sustinuta de :
www.mediereatehnicasiarta.ro
www.fmmm.ro
www.portalmediere.ro
www.medieretv.ro

AT 2 YEARS OLD, BELIEVE –
Children Laugh, I Give

A

t 2 years since its foundation, the magazine Mediation Technique and Art is
celebrating. We want to return the
warmth we were surrounded with
and which helped us grow. The
responsability of commitment and
the support for the community are
the values which, starting today,
will be integrated in the present.

me reality without the needed
resources.
We invite you to decide that
2% of your income tax to be
used for the raise and education of the children from the Center for Children Saint Sophia.
Without any additional costs,
you can contribute directly to improve the quality of a child’s life
and to his better future.

Therefore we start the
fund raising campaign BELI- How can you do that?
EVE – Children Laugh, I Give. By directing 2% of the tax inThe campaign aims to facilitate
the access to education and social
assistance for the children from
vulnerable families supported
by The Center for Children Saint
Sophia – an entity functioning
within the Social Philanthropical
and Missionary Sector – a component of the Archiepiscopate of
Bucharest of the Metropolitan of
Muntenia and si Dobrogea, which
is organised and functional, canonic and administrativ, according
to the Statute of the Romanian
Orthodoxe Church, under the
conduct of His Beatitude Daniel.
As you are aware, as much as
we want, the plans cannot beco-

come owed to the state directly
to the Center for Children Saint
Sophia. It is not costing you
anything additional and it can
represent an important help for a
child. Nu va costa nimic si poate
reprezenta un ajutor important
pentru un copil. 
■
Address of the Center: 2-4, Scaune Street, 3rd District, Bucharest
Email: centruldezi_sf.sofia@
yahoo.com
Phone: +40314.380.290
Campaign supported by :
www.mediereatehnicasiarta.ro
www.fmmm.ro
www.portalmediere.ro
www.medieretv.ro
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EU AM ALES MEDIEREA

E

6

xista intotdeauna un motiv
pentru care oamenii actioneaza intr-un anume fel.
Daca gasim acest motiv, care de
este de obicei unul ascuns, avem
cheia actiunilor lor si poate chiar
a personalitatii lor.
In fiecare zi facem alegeri care,
mai mult sau mai putin, ne influenteaza viata. Eu am ales anul acesta
sa devin mediator. Acum cand ma
prezint spun ca sunt mediator. Se
intampla foarte des ca, atunci cand
aude ca sunt mediator, partenerul
de discutie sa se uite putin nedumerit la mine. Se intampla asta
pentru ca nu a auzit de mediere,
sau stie prea putin despre aceasta
profesie. Si atunci urmeaza cateva
intrebari : ce este medierea ? ce
faci tu ca mediator ? de ce sa apelez la mediere cand am un conflict
si sa nu merg la judecata ?
Ce este medierea ? Medierea
este o modalitate alternativa de
solutionare a conflictelor, pe cale
amiabila, si are un caracter voluntar. Nimeni nu poate fi obligat sa
participe la mediere. Medierea
se bazeaza pe increderea pe care
partile o acorda mediatorului, ca
persoana specializata, sa faciliteze comunicarea intre ele, sa
le sprijine in negociere pentru
solutionarea conflictului prin
obtinerea unei solutii reciproc
convenabile, eficiente si durabile.
Medierea este singura metoda
prin care partile implicate intr-un
conflict isi pot exercita controlul
total asupra modului de solutionare a conflictului. Este metoda
prin care partile pot participa
activ in procesul decizional, au
controlul total asupra propriilor
decizii si se pot implica direct in
gasirea solutiei. Medierea furnizeaza partilor mecanismul perfect prin care acestea isi pot alege
solutia, mecanismul prin care
partile pot evita ca solutionarea
conflictului existent intre ele sa
se faca de o terta parte.
Ce fac eu ca mediator? Eu ca
mediator sunt o persoana specializata, care in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si care avand liberul
consimtamant al partilor, facilitez
comunicarea dintre acestea si le
sprijin in gasirea unei solutii reciproc convenabile. Conflictele apar
ca urmare a lipsei de comunicare
dintre parti, ca urmare a neintelegerii sau intelegerii gresite de
catre o parte a mesajului pe care
cealalta parte il transmite. Eu ca
mediator am sarcina sa asigur
decodificarea acestui mesaj astfel incat el sa fie inteles de catre
cel caruia i se adreseaza asa cum
a fost el transmis de catre cealal-

ta parte. Eu ca mediator nu sunt
nici politist, nici procuror, nici
judecator. Nu iau decizii si nu dau
ordine si nici consilier juridica pe
timpul desfasurarii procedurii de
mediere. Eu ca mediator ascult
cu atentie pozitia partilor, pun
intrebari, verific realitatea., creez
un climat propice dialogului in
care partile sa aiba sentimentul
ca sunt parteneri de dialog si nu
adversari. Prin intermediul sesiunilor separate caut si incerc
sa descopar nevoile si interesele
partilor, care de multe ori sunt
ascuns, caut si incerc sa inlatur
piedicile de ordin emotional care
impiedica partile sa ajunga la un
acord, incerc sa focusez atentia
partilor pe nevoile si pe interesele acestora.
De sa aleg medierea in locul
instantei de judecata ? Pentru ca
prin mediere am posibilitatea de
a face economie de timp si bani.
Economie de timp pentru ca o mediere se poate termina in cateva
ore sau in cetava zile, spre
deosebire de procedura clasica in fata instantei unde
dureaza cel putin o luna
pana se stabileste primul
termen de judecata. Economie de bani pentru ca daca
aleg medierea trebuie sa
platesc doar onorariul mediatorului, si asta in cota
parte egala cu cealalata
parte din mediere daca nu
convenim altfel. Procedura clasica in fata instantei
presupune costuri considerabil mai mari reprezentate de onorariul avocatilor, taxe judiciare, taxele
pentru expertize, cheltuieli
cu deplasarile la instanta
etc. Solutionarea conflictului prin mediere imi ofera
posibilitatea recuperarii
taxelor de timbru platite
pentru investirea instantei de judecata cu solutionarea cererii mele.
Pentru ca medierea este
o procedura confidentiala, care se desfasoara in
biroul mediatorului, spre
deosebire de procedura
in fata instantei care este
publica si care presupune
stres si expunere publica. Toate discutiile si
actele incheiate in timpul
medierii sunt confidentiale
daca partile nu hotarasc
altfel. Pentru ca procedura
medierii este una informala, flexibila. Partile pot
stabili de comun acord cu
mediatorul data si ora cand
va avea loc medierea, iar re-

I HAVE CHOSEN MEDIATION

T

here is always a reason why
people act in a certain way.
If we find this reason, which
is usually a hidden one, we then
have the key to their actions and
even to their personality.
Every day we make choices that
more or less influence our lives. I
have chosen this year to become
a mediator. Now, when I introduce
myself, I say: “I’m mediator”. It
very often happens, when hearing I am mediator, the conversation partner looks at me a bit puzzled. This because he/she has not
heard of mediation, or knows too
little about the profession. Then
follow a few questions: What is
mediation? What do you do as a
mediator? Why go to mediation in
case of a conflict instead of court?
What is mediation? Mediation
is an alternative way to solve
conflicts amicably, and is strictly
voluntary. No one may be compelled to participate in mediation.
Mediation is based on trust the
parties give to
the mediator as
a trained person, to facilitate
communication
between them,
support them
in negotiations
to resolve the
conflict by obtaining a mutually agreed
solution,
efficient
and
durable.
Mediation is the
only method by
which the parties involved in
a conflict may
exercise
control over how
to resolve the
conflict. It is
the method by
which parties
may participate
actively in decision-making
process, have
full
control
over their own
decisions and
can
engage
directly in finding the solution. Mediation
provides
the
perfect mechanism by which
these parties
can choose the
solution, the
mechanism by
which the par-

ties may avoid resolving the conflict between them by a third party.
What do I do as a mediator?
As mediator, I am a specialized
person, who, in conditions of neutrality, impartiality, confidentiality, and holding the free consent
of the parties, facilitates communication and support them in
finding a mutually agreed solution. Conflicts arise from the lack
of communication between the
parties as a result of misunderstanding or wrong understanding
by one party of the message the
other sends. As mediator, I have
to ensure the message is decoded,
so that it is understood by the receiver in the form it was sent by
the other party. As a mediator, I
am neither policeman nor a prosecutor or a judge. I do not make
decisions and give orders or legal
advice during the mediation process. As mediator I listen carefully the position of the parties,
ask questions, check trueness of
facts, I create a proper climate
for dialogue where parties have
the feeling they are dialogue partners, not adversaries. In separate
sessions, I try to discover the
needs and interests of the parties,
which are often hidden, look and
try to remove emotional obstacles
that prevent the parties reach an
agreement, I try to focus the parties on their needs and interests.
Why choose mediation instead
of a court action? Because I can
save time and money in mediation. Time saving as mediation
may end in a few hours or days
unlike classical procedure in
court, where it takes at least a
month before first hearing is
set. Money saving because if I
choose mediation I only have to
pay the mediator’s fee, actually
equal share split between both
parties, unless agreed otherwise.
The classical procedure before
the court involves substantially
higher costs represented by attorneys’ fees, legal fees, expert
fees, court travel expenses etc.
Conflict resolution through mediation allows me to recover stamp
fees paid for investing the court
with solving my case. Because
mediation is a confidential procedure, which takes place in the
office of a mediator, unlike the
procedure in court, which is public and involves stress and public
exposure. All conversations and
documents signed during mediation are confidential unless the
parties agree otherwise. Because
mediation procedure is informal
and flexible.
Parties can agree together with
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gulile care guverneaza in timpul
desfasurarii medierii sunt cele ale
bunului simt si al respectului reciproc. Pentru ca medierea imi ofera posibilitatea sa imi restabilesc
si sa imi continui relatiile bune
avute cu cealalta parte pana la
ivirea conflictului. Pentru ca acordul de mediere incheiat la finalul
sedintei de mediere reflecta in
totalitate vointa partilor nu este
hotararea unei terte persoane si
care se impune sa fie respectata
de catre partile aflate in conflict.
Medierea este singura modalitate de solutionare a unui conflict
care ofera partilor posibilitatea
unei solutionari eficiente si reciproc convenabile. Solutionarea

conflictului
in
fata instantei de
judecata inseamna ca o parte castiga si una pierde,
nefiind rare situatiile cand ambele
parti sunt nemultumite de solutia
oferita de catre
judecator.
La inceputul
acestor randuri vorbeam despre
alegeri. Eu am ales medierea. Voi?

■
Nicolae Ştefan Stef
Mediator
Zalau – Alba Iulia

the mediator the
date and time of
mediation, and
the rules that
govern throughout the process
are
common
sense and mutual
respect. Because
mediation allows
me to restore
and
continue
my good relations I had with the
other party before the emergence
of conflict. Because mediation
agreement signed at the end of
mediation session fully reflects
the will of the parties and is not
the decision of a third person that

Informarea și accesul
la procedura medierii în Grecia

E

xistă vreo posibilitate de a
obţine informaţii despre și
acces la procedura medierii
pe teritoriul elen și, mai precis,
în sistemul juridic, unde există
întotdeauna obstacole ce împiedică înfăptuirea justiţiei, iar cetăţenilor le este literalmente interzis
să aibă acces la ea?
Prima dată am aflat despre
mediere acum vreo doi ani,
într-un seminar organizat de
Asociaţia Barourilor din Corfu.
Avocaţii și membrii Asociaţiei au
fost informaţi cu privire la legea
3898/2010 care fusese emisă la
acea dată, și care stabilea în mod
legal medierea în cauzele civile
și comerciale. Inutil să spun, cei
mai mulţi dintre noi nu aveau habar de această instituţie. În ciuda
faptului că noua lege fusese deja
votată și publicată, procesul prin
care avocaţii greci sau organizaţiile erau autorizaţi ca mediatori
de către autorităţile elene, a rămas inactiv până la publicarea
Deciziei Ministerului Justiţiei
nr. 109088/2011 privind procedura de validare a mediatorului
autorizat (Codul deontologic al
Mediatorilor Autorizaţi, precum
și sancţiunile pentru încălcarea
acestuia). Prin urmare, singura
posibilitate de a obţine informaţii
despre și acces la procedura medierii, în general, și la formarea
și certificarea avocaţilor la acel
moment se realiza prin intermediul unor agenţii private, cum ar
fi Centrul Elen de Arbitraj și Mediere, în colaborare cu centre de
formare recunoscute internaţional, cum ar fi CEDR și CiArb.
Doi ani de la publicarea noii
legi, întrebările rămân aceleași:
a) cum vor fi avocaţii din Grecia
informaţi despre procedura medierii, b) cum vor avea acces la

ea, și c) cum vor fi instruiţi și autorizaţi ca mediatori? În cele din
urmă, cum vor fi cetăţenii greci
informaţi cu privire la recenta instituţie juridică a medierii?
Răspunsul
la
întrebările
referitoare la avocaţi trebuie
să fie împărţit în două părţi:
Pe de o parte, procedura medierii
va deveni în curând o parte din
viaţa noastră profesională. Legea
nr. 3898/2010, împreună cu Decizia Ministerială nr. 109088/2011,
sunt de fapt răspunsul legislativului grec la politica europeană de
soluţionare a cazurilor prin mediere. În plus, Codul de Faliment,
care include procedura medierii
pentru comercianţii în faliment,
Legea nr. 4013/2011 și, mai precis,
articolul 15 prevede procedura de
compromis prin mediere cu privire la reducerea chiriilor din închirieri comerciale, în cele din urmă
și legea nr. 4055/2012 privind
procesul echitabil, al cărui articol
7 introduce termenul de mediere a
Curţii, au familiarizat iniţial avocaţii greci cu termenul de „mediere”.
Pe de altă parte, accesul la
această procedură pare a fi foarte
dificil. Asociaţiile Barourilor din
Grecia mai cuprinzătoare, adică
cele din Atena, Pireu și Salonic,
au creat deja agenţii de formare
și certificare pentru noi mediatori,
unde avocaţii pot studia în detaliu noul cadru juridic prin seminarii și practică de simulare, ce le
pot oferi formarea și certificarea
necesare. Din păcate, avocaţii din
restul Greciei nu au aceleași oportunităţi. Sursele de pe Internet
le-ar putea ajuta la o înţelegere
mai detaliată a procedurii medierii, dar, în ce privește formarea și
autorizarea, vor trebui să apeleze
la principalele Asociaţii ale Barourilor din Grecia sau la agenţiile

is required to be observed by conflicting parties.
Mediation is the only way to
solve a conflict giving the parties
the possibility of an efficient and
mutually convenient resolution.
Resolving conflict in a court of
law means that one party wins
and the other loses, or often situations when both sides are unhappy with the solution offered
by the judge.
At the beginning of these lines I
was talking about choices. I chose
mediation. You?
■
Nicolae Ştefan Stef
Mediator
Zalãu – Alba Iulia

Information and access to
mediation procedure in Greece

I

s there any possibility of getting
information about and access to
the mediation procedure within
the Greek boundaries and, more
specifically, the Greek legal system,
where there are always obstacles
hindering administration of justice
and citizens are literally prohibited
from getting access to it?
I first found out about mediation
almost two years ago in a seminar
organised by the Bar Association of
Corfu. The lawyers and members
of the Association were informed
about law no. 3898/2010 which had
been issued at that time, and which
legally established mediation in civil and commercial cases. Needless
to say, most of us were completely
unaware of that institution. Despite
the fact that the new law had already been voted for and published,
the process of a Greek lawyer being certified as mediator by the
Greek authorities or organizations
remained inactive until the publication of the Decision of the Ministry
of Justice no. 109088/2011 concerning the validation procedure
of the certified mediator title (Code
of Ethics for Certified Mediators,
as well as penalties for violations).
Consequently, the only possibility
of getting information about and
access to the mediation procedure
in general and to the training and
certification of lawyers at that time
was through some private agencies,
such as the Hellenic Mediation and
Arbitration Centre, in collaboration
with recognized international training centres, such as the CEDR and
the CiArb.
Two years after the publication of the new law, the questions
remain the same: a) how will lawyers in Greece be informed about
mediation procedure, b) how will
they gain access to it, and c) how

will they be trained and certified as
mediators? Finally, how will Greek
citizens be informed about the recent legal institution of mediation
procedure?
The answer to the questions concerning lawyers must be divided
into two parts:
On the one hand, mediation
procedure will soon become part
of our professional lives. Law no.
3898/2010, together with Ministerial Decision no. 109088/2011, are
actually the answer of the Greek
Legislator to the European policy
of solving cases through mediation. Furthermore, the Bankruptcy
Code, which includes mediation
procedure for bankrupt traders,
law no. 4013/2011 and, more specifically, article 15 that provides for
the procedure of compromising
with respect to rent reduction in
commercial rentals through mediation, and finally law no. 4055/2012
concerning fair trial, whose article
7 introduces the term of Court mediation, have initially familiarized
Greek lawyers with the term “mediation.”
On the other hand, access to
this procedure seems to be very
difficult. The larger Bar Associations of Greece, that is those of
Athens, Piraeus and Thessaloniki,
have already created training and
certification agencies for new mediators, where lawyers can study
in detail the new legal framework
through seminars and simulation practice which can provide
them with the necessary training
and certification. Unfortunately,
lawyers in the rest of Greece do
not have the same opportunities.
Internet sources might help them
to a more detailed understanding
of mediation procedure but, as
for their training and certification,

7
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private, cum ar fi Centrul Elen de
Arbitraj și Mediere menţionat anterior, care cooperează cu centre
de formare profesională recunoscute internaţional.
În ceea ce-i privește pe cetăţenii greci, lucrurile sunt foarte diferite. Cetăţenii nu sunt
conștienţi de importanţa medierii, și sunt destul de sigură că,
dacă ar fi, cu siguranţă ar încerca
să o folosească. Cu toate acestea,
accesul cetăţenilor la mediere s-a
dovedit a fi foarte dificil deoarece
această procedură a fost aplicată
până în prezent numai în relaţiile de muncă, închirieri comerciale sau cazuri de faliment. La acest
punct, aș dori să menţionez că
cetăţenii greci pot fi informaţi cu
privire la avantajele procedurii
de mediere pe internet sau prin
intermediul unor ziare și reviste care includ ocazional articole
privind noua instituţie juridică
a procedurii de mediere. Dacă
cetăţenii ar fi informaţi sistematic de către organizaţiile profesionale sau de agenţii, cum ar fi
asociaţiile barourilor locale sau
camerele tehnice și profesionale
din Grecia, guvernul elen ar fi
obligat să aplice noua legislaţie,
și în cele din urmă să răspundă
cererii generale pentru utilizarea
procedurii de mediere.
Merită menţionat că există
câteva website-uri oficiale care
includ toate informaţiile necesare
despre această nouă insituţie juridică a medierii:
• Website-uri exclusiv dedicate
medierii, cum ar fi www.diamesolavisi.net, www.hellenic-mediation.gr, www.diamesolavisi.
com, www.gmi-mediation.com,
sau altele mai generale, cum ar
fi www.lawnet.gr,
• Website-urile UE oficiale, de
exemplu europa.eu și e-justice.
europa.eu,
• Website-urile asociaţiilor baro-

urilor, spre exemplu Asociaţia
avocaţilor noi și în devenire din
Atena www.eanda.gr,
• Asociaţia Elenă a Notarilor www.
hellenicnotaryassociation.gr și,
în sfârșit,
• Ministerul Justiţiei www.ministryofjustice.gr.
• Merită, de asemenea, menţionat că medierea are propriul
profil de facebook și se pot găsi
numeroase simulări de mediere pe Yooutube.
În încheiere, aș dori să subliniez faptul că, deși legiuitorul elen
a reușit să introducă noţiunea de
mediere ofiţerilor de justiţie - avo-

they will have to turn to the main
Bar Associations of Greece or to
private agencies, such as the aforementioned Hellenic Mediation and
Arbitration Centre, which cooperate with recognized international
training centres.
As for Greek citizens, things
are very different. Citizens are not
aware of the importance of mediation, and I am quite sure that, if
they were, they would definitely try
to make use of it. However, access
of citizens to mediation proved to
be very difficult as this procedure
has been applied so far only in
labour relations, commercial rent-

Caravana Medierii Sibiu, septembrie 2012
caţi și judecători - statul elen nu a
reușit să ofere cetăţenilor săi toate
informaţiile necesare despre cum
să o folosească. Cred cu tărie că, în
cazul în care cetăţenii ar fi pe deplin conștienţi de acest privilegiu,
statul ar fi obligat în cele din urmă
să aplice legislaţia deja existentă
și, prin urmare, noua instituţie juridică a procedurii de mediere. ■
Anastasia Michailaki
Avocat, membru al Asociaţei
Barourilor din Corfu, Grecia
Mediator acreditat CEDR

als or cases of bankruptcy. At this
point I would like to mention that
Greek citizens can be informed
about the benefits of mediation
procedure by internet sources or
some newspapers and magazines
that occasionally include articles
concerning the new legal institution of mediation procedure. If citizens were systematically informed
by professional organizations or
agencies, such as local bar associations or technical and professional
chambers in Greece, the Greek
Government would be forced to

Valenţele unei strategii

P

8

are un adevăr universal
valabil faptul că oamenii
care au o direcţie în viaţă
ajung mai departe mai repede
și au mult mai multe reușite în
toate domeniile vieţii. Din păcate,
majoritatea oamenilor au doar o
idee foarte vagă despre ceea ce
doresc și foarte mulţi oameni acţionează pe baza unei idei vagi. In
general, noi oamenii mergem la
serviciu pentru că asta am făcut
și ieri. Dacă acesta este singurul
motiv pentru care mergem la birou, cu siguranţă nici nu vom fi
astăzi mai eficienţi decât ieri. Niciodată nu vom realiza ca indivizi
sau grup, decât o mică parte din

potenţialul nostru dacă ne rezumăm la generalităţi. Pentru ca să
reușim în viaţă trebuie să gândim
precis, să avem scopuri, ţinte clar
definite.
Sunt idei care, într-o formă sau
alta,au fost antamate de grupul
celor șaptesprezece mediatori,
membri fondatori ai Centrului
de Mediere Ploiești.
Animaţi de dorinţa progresului
în profesia de mediator, fondatorii asociaţiei, la întrunirile destul
de dese din perioada de început,
au lansat o serie de teme vizând
scopul asocierii, modalităţile de
atingere a idealului profesional,
principii și reguli de respectat,

apply the new legislation, and
eventually respond to the general
demand for making use of the mediation procedure.
It is worth mentioning that there
are some official websites that include all the necessary information
about this new legal institution of
mediation procedure:
• websites exclusively on mediation, such as www.diamesolavisi.
net, www.hellenic-mediation.gr,
www.diamesolavisi.com, www.
gmi-mediation.com, or more
general websites, such as www.
lawnet.gr,
• the official EU websites, such as
europa.eu and e-justice.europa.eu,
• websites of bar associations,
such as the Association of New
and Trainee Lawyers of Athens
www.eanda.gr,
• the Hellenic Notary Association
www.hellenicnotaryassociation.
gr and, finally,
• the Ministry of Justice www.ministryofjustice.gr.
• It is also worth mentioning that
mediation has its own facebook
profile, and you can find many
mediation simulations uploaded
in Youtube.
To conclude, I would like to underline the fact that, although the
Greek Legislator has succeeded in
introducing the meaning of mediation to officers of justice – lawyers
and judges – the Greek State has
failed to provide its citizens with
all the necessary information about
how to make use of it. I strongly
believe that, if citizens were fully
aware of this privilege, the state
would eventually be forced to apply
the already existing legislation and,
therefore, the new legal institution
of mediation procedure.
■
Anastasia Michailaki
Lawyer, member of the Corfu Bar
Association, Greece
CEDR accredited mediator

Valences of a strategy

I

t seems universally true that
people who have a direction in
life come forth faster and have
more success in all areas of life.
Unfortunately, most people have
only a vague idea of what they
want and many act based on vague ideas. In general, we humans
go to work because that’s what
we did yesterday too. If this is
the only reason to go to the office, we will certainly not be more
efficient today than yesterday. We
will never achieve as individuals
or groups, but only a small part
of our potential if we stick to generalities. To succeed in life we
have to think precisely, to have

goals, clearly defined targets.
These are some ideas that, in one
form or another, have been envisioned by the group of seventeen
mediators, founding members of
the Ploiești Mediation Center.
Animated by the wish for progress in the mediator profession,
the founders of this association,
during the meetings that were
quite often in the beginning, released a series of topics relating
to the association’s purpose, how
to achieve professional ideals,
principles and rules to follow,
cause and effect, responsibility
and implications etc. One proposal was received with great interest,
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cauze și efecte, responsabilităţi și o pledoarie pentru mediere, dar
implicaţii etc. Cu deosebit interes încearcă și o previzionare a evolua fost primită propunerea ca toate ţiei profesiei într-un viitor apropiideile, răspunsurile la întrebări și at. In aceeași notă sunt cuprinse
concluziile pe aceste subiecte să responsabilităţile Consiliului de
fie strânse, comentate, prelucrate Mediere, dar și ale Asociaţiilor de
și inserate într-un document pur- mediatori, recte ale Centrului de
tând titulatura STRATEGIA DE AC- Mediere Ploiești. “ Din aceste conŢIUNE ȘI DEZVOLTARE a Centrului siderente, se arată în document,
misiunile și acţiunile asociaţiei
de Mediere Ploiești.
Sigur că au existat și voci care trebuie prevăzute, orientate și
susţineau că termenul de strate- coordonate de așa manieră încât
gie este prea pretenţios. Mai în să răspundă cerinţelor actului de
râs, mai în serios, se insinua ide- justiţie, nevoilor și așteptărilor
ea declanșării unui razboi, ple- cetăţenilor, dar și interesului mecând de la faptul că termenul este diatorilor.”
Strategia de acţiune și dezvolunul de domeniu militar etc. Este
cât se poate de adevărat faptul că tare se constituie într-un instruStrategia este parte componentă ment care asigură orientarea
a artei militare, o știinţă a condu- întregului complex de acţiuni
cerii operaţiunilor militare care pe care trebuie să le întreprinstabilește direcţiile de acţiune, dă asociaţia spre un scop final,
utilizarea forţelor și a planurilor creșterea gradului de promode intervenţie. Cu toate acestea, vare a medierii în rândul pomajoritatea membrilor asociaţiei pulaţiei judeţului Prahova și
a fost de părere că termenul nu nu numai. Subsumate acestui
numai că nu este pretenţios, ci scop, acţiunile menite să ducă la
este cât se poate de sugestiv și creșterea calităţii serviciilor de
adecvat momentului, dorinţelor mediere,la creșterea profesionași năzuinţelor noastre. In niciun lismului și prestigiului mediatocaz nu suntem dominaţi de un rilor prin asigurarea cunoașterii
spirit belicos, nu ne propunem să și respectării normelor și procedeclanșăm războaie în profesia durilor de mediere, ale eticii și
de mediator, cu atât mai mult cu deontologiei profesionale, sunt
cât mediatorul este un vector al atent susţinute și organizate. Impăcii sociale. Am însă convinge- plementarea Strategiei, precum
rea că pentru izbânda profesiei și a planurilor și programelor afede mediator se impune să dăm cel rente, va asigura generalizarea
putin câteva “bătălii”. Am tot mai experienţei pozitive, astfel încât
mult tentaţia să cred că fără luptă activitatea în birourile de medienu se poate obţine nimic pentru re să se desfășoare în concordanmediere ca profesie și pentru noi, ţă cu cerinţele actelor normative,
cei care ne-am pregătit cu sacrifi- imprimându-i-se, pe cât posibil,
cii și ne dăruim cu pasiune acestei un caracter unitar.
Cea de-a doua parte a strategiei
profesii. Principiul ordo ab chao
(prin haos la ordine), mult prea cuprinde, într-o descriere amăutilizat în prezent, ne este cât se nunţită, Principiile fundamenpoate de străin, motiv pentru care tale care stau la baza fiinţării și
considerăm că “puţină militărie” activităţilor Centrului de Mediere
nu strică. Faptul că ne propunem Ploiești. In elaborarea acestui
rigoarea, precizia acţiunilor, sen- capitol am plecat de la adevărul
sul ori direcţia exactă de acţiune, că și asociaţia noastră, ca orice
faptul că luăm în calcul forţele “edificiu “, va putea rezista în timp
disponibile și resursele de care dacă se va sprijini pe o structură
asociaţia dispune, le planificăm și de piloni solizi. Ori tocmai prin
utilizăm în “marea bătălie” pen- definirea, cunoașterea și respectru afirmarea profesiei, demon- tarea acestor reguli fundamentale
strează cât se poate de elocvent că se creează rezistenţa, identitatea
în acest grup domnește raţiunea și unitatea grupului. Sigur că o
serie de principii au fost preluași dorinţa de succes.
Așa s-a născut ideea elaborării te din drept, altele din profesia
unui document pentru Centrul de mediator fără de care nu se
de Mediere Ploiești care să se concepe activitatea asociaţiei, dar
constituie în ghid, o călăuză în sunt prezentate și prelucrate și o
acţiunile nu de puţine ori difici- serie de principii specifice. Astfel,
le pentru cucerirea profesiei de putem exemplifica aici Principiul
mediator,pentru devenirea noas- generalizării experienţei pozitive,
tră ca specialiști recunoscuţi și Principiul neamestecului în activitatea profesională a mediatoriapreciaţi de comunitate.
Strategia pentru acţiune și dez- lor, Principiul bunei credinţe și al
voltare a Centrului de Mediere colegialităţii, Principiul susţinerii
Ploiești a fost concepută și struc- necondiţionate și altele. Lipsa
turată în patru mari secvenţe. Așa spaţiului și a timpului ne obligă
cum este firesc, prima parte, inti- la o abordare mai sărăcăcioasă în
tulată Motivaţie, face nu numai detalii, dar putem asigura cititorii

namely that all ideas, answers
to questions and conclusions on
these issues to be raised, commented, processed and inserted
in a document named ACTION
AND DEVELOPMENT STRATEGY of
the Ploiești Mediation Center.
Sure, there were some arguing that the term “strategy” is
too demanding. Seriously or not,
some even insinuated the idea of
starting a war given that the term
belongs to military domain etc.
What is true is that the Strategy
is part of the military art, a science of military operations management, which sets the action
direction, use of forces and intervention plans. However, most
members of the association felt
not only that the term is not fancy
at all, but it is quite suggestive
and appropriate for our moment,
desires and aspirations. Under
no circumstances are they dominated by a bellicose spirit, we do
not intend to start a war in the
profession of mediator, especially
that a mediator is more of a vector
of social peace.
I do however believe that for
the victory of mediation profession we need to have at least
some “battles”. I increasingly believe that without a fight we cannot get anything for mediation as
a profession and for us, who sacrificed for training and dedicated
passionately to this profession.
Principle Ordo ab Chao (through
chaos to order) currently used
too much, is quite strange to us,
which is why we believe that some
action can not hurt. The fact we
propose that certain rigor, precision of actions, meaning or the exact action, the fact that we think at
the available forces and resources
the association has, planning and
using them in the “great battle”
to highlight our profession, demonstrates quite eloquently that in
this group reason and desire for
success prevail.
This led to the idea of a document for Ploiești Mediation Center, intended to become a guide, a
leader to action in conquering the
mediator profession, for our success as professionals recognized
and appreciated by the community.
The Action and Development
Strategy of Ploiești Mediation
Center was designed and structured into four large sequences.
As natural, the first part, entitled
Motivation, not only pleas for
mediation, but also tries to forecast the evolution of the profession in the near future. In the
same part, there are included
responsibilities of the Mediation
Council, but also of mediators’ associations, namely of the Ploiești

Mediation Center. “For these reasons, reads the document, the
tasks and actions of the association must be provided, focused
and coordinated so as to satisfy
the demands of justice, needs and
expectations of citizens, but also
interest of mediators.”
The Action and Development
Strategy becomes a tool providing direction for the whole complex of actions to be taken by the
association to reach an end, increasing the promotion of mediation among the population
in Prahova County and beyond.
Subordinated to this goal, actions
aimed at increasing the quality of
mediation services, professionalism and prestige of mediators by
providing knowledge and respect
for rules and procedures in mediation, ethics and professional deontology, are carefully supported
and organized. Implementation
of strategy but also of plans and
related programs will widespread
positive experience so that work
in mediation offices to be conducted in accordance with the
requirements of normative documents, giving it a unitary character, to the extent possible.
The second part of the strategy
includes a detailed description
of the fundamental principles
underlying the establishment
of the Mediation Center Ploiesti
and its activities. In drafting this
chapter, we started from the truth
that our association too, as any
other “construction”, may last
a very long time if it relies on a
solid pillar structure. Or only by
defining, knowing and respecting
these basic rules can we create resistance, group identity and unity.
Of course, a number of principles
were taken from the law, others
from the mediator profession
without which the association’s
activity is unconceivable, but
there is a number of some specific principles presented and processed. Thus, we can mention the
principle of generalizing positive
experience, the principle of noninterference in the work of mediators, and the principle of collegiality and good faith, principle of
unconditional support and more.
Lack of time and space compels
us to a less detailed approach,
but we can assure our readers
that the way in which they were
explained and justified provides
our group with a high potential of
discipline and involvement.
Another chapter, called Aims
and main objectives, is the quintessence of the document, and
readers, if only at a brief reading,
can be convinced that nothing
was treated superficially, neglected or forgotten.
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că modul cum au fost explicate și de intervenţie, resursele umane,
argumentate principiile asigură materiale și financiare care trebugrupului un potenţial ridicat atât ie antrenate. precum și soluţiile
de disciplină, cât și de implicare. de rezervă.
In finalul documentului un caUn alt capitol, intitulat Scopul
urmărit și obiectivele de bază, pitol, Transpunerea în practică,
reprezintă chintesenţa documen- „ne vorbește” despre programele și
tului, iar cititorul, chiar și numai planurile ce se vor întocmi pe terla o sumară lecturare, poate să se men scurt,mediu și lung, despre
convingă că nimic nu a fost tra- analizele periodice care vor avea
tat superficial, nu a fost neglijat menirea să ne arate unde am ajuns,
sau uitat. „Scopul (care de fapt succesele și eventualele eșecuri înreprezintă motivul constituirii în registrate și, binenţeles, vor perasociaţie) de bază al Centrului mite corecturile de rigoare. Deși
de Mediere Ploiești este unul lăsate la urmă, nu sunt mai puţin
de interes public și constă în importante sursele de procurare
promovarea, sprijinirea, stu- a necesarului material și financiar.
Prin această scurtă trecere în
diul și îndrumarea activităţii
de mediere în toate domeniile revistă a conţinutului Strategiei
de activitate, astfel încât să fie Centrului de Mediere Ploiești
asigurată o percepţie cât mai am dorit să reliefez importanţa
corectă a acesteia, ca o reala și valenţele sale pentru viitorul
alternativă de soluţionare a asociaţiei.Trebuie să recunosc că
conflictelor pe cale amiabilă”. în elaborarea acesteia am plecat
„Realizarea acestui scop—preci- de la ideea conform căreia pentru
zează documentul—presupune în- a ajunge undeva, trebuie să știi
deplinirea valenţelor medierii ca unde, iar dacă îţi stabilești ţinte
serviciu public la dispoziţia celor și obiective înalte, ai toate șansele
care doresc o viaţă mai liniștită și să ajungi sus. Sper ca acest doarmonioasă în familie ori în colec- cument, care a fost adoptat și
tivul din care fac parte, prin con- aprobat în Adunarea Generală a
solidarea încrederii cetăţenilor în C.M.P.,să ne transforme pe noi,
membrii asociaţiei, din mediatori
justiţia restaurativă”.
Strategia prevede îndeplinirea visători în mediatori cu vise care,
scopului menţionat prin atinge- prin eforturi comune, să devină
■
rea simultană, progresivă ori în realitate.
etape a unui număr de zece obiecCândea Constantin
tive îndrăzneţe. In mod detaliat,
Mediator
pentru fiecare obiectiv s-au preMembru al Centrului
vazut direcţiile în care se va acţide Mediere Ploiești
ona, căile de urmat,modalităţile

The basic goal (which actually
is the reason for association constitution) of the Ploiești Mediation Center is one of public interest and plans to promote, support,
and guide mediation activity in all
fields, in order to ensure a more
accurate perception of it, as a real
alternative for resolving conflicts
amicably”.
“Achieving this goal—states the
document—includes compliance
of mediation valences as a public service to those who want a
peaceful and harmonious life in-

side family or community to which
they belong, by strengthening confidence in restorative justice”.
The strategy provides performance of purpose mentioned
above, by achieving simultaneously, progressively or in phases
ten daring goals. In detail, for
each objective there were provided directions to be pursued,
methods of intervention, human,
material and financial resources

to be involved and backup solutions.
At the end of the document,
chapter Implementation “speaks”
about plans and programs that
will be prepared on short, medium
and long term, about regular tests
designed to show us where we are,
successes and possible failures
and, of course, will allow the necessary corrections. Although last,
yet not less important, sources for
procuring material and financial
needs.
With this brief overview of
Ploiești Mediation Center strategy, I wanted to
highlight its importance
and valences for association’s future. I must
admit that, when drafting it, I started from the
idea that in order to get
somewhere, one has to
know where and if one
sets high goals and objectives, one is likely
to become important.
I hope this document,
which was adopted and approved
by the General Assembly of CMP,
will transform us, members of
the association, from dreaming
mediators into mediators with
dreams, which, by joint efforts,
may become a reality.
■
Cândea Constantin
Mediator
Member of the Ploiești
Mediation Center

CENTRUL DE MEDIERE PLOIEŞTI
Ploiesti, Piata Victoriei, nr. 3, bloc Unirea, sc. B, corp F, et. 2 , ap. 5F
0744.422.853; 0721.940.047; 0745.767.060
Email: centrul_de_mediere_ploiesti@yahoo.com
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Susţinem alegerea unui mediator în rândul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

We support the election of a
mediator among the members
of Superior Magistracy Council

C

T

entrul de Mediere Ploieşti, toarea argumentaţie:
asociaţie profesională afiliată • Fiind o activitate de interes public
U.C.M.R., vă propune să ana- şi în legătură cu justiţia ,fiind incilizaţi, în Consiliul de Mediere, opor- denta instanţei de judecată intr-o
serie mare de cauze, chiar dacă
tunitatea demarării demersurilor
mediatorii nu sunt magistraţi,
necesare pentru ca unul din cei doi
consultarea acestora cu structurireprezentanţi ai societăţii civile în
Consiliul Superior al Magistratu- le instituţionale ale justiţiei sunt
rii să provină din rândurile orga- necesare pentru promovarea
nizaţiilor profesionale ale media- calităţii serviciilor de mediere,
direcţionarea acestora în sensul
torilor, cu respectarea condiţiei ca
obiectivelor justiţiei şi formarea
acesta să fie de profesie jurist şi să
profesională continuă a mediaîndeplinească condiţiile art.19 alin.2
din Legea 317/2004, alegerea aces- torilor , la nivelul standardelor
impuse de exigenţele în domeniu.
tuia urmând a se face cu respectarea
art. 20, 21 şi 19, alin.3 şi 4 din lege. • Medierea şi justiţia au ca obiectiv
comun soluţionarea conflictelor,
In scopul susţinerii propunerii
enunţate mai sus formulăm urmă- chiar dacă prin proceduri diferite,

he Ploiesti Mediation Center,
a professional association affiliated to U.C.M.R., proposes
you to analyze, in the Mediation
Council, the opportunity to start
the necessary steps so that one
of the two representatives of
civil society in the Superior
Magistracy Council come from
the professional organizations
of mediators, with respect to
the condition that this person is
a jurist by training and fulfills
the conditions of Article 19 paragraph 2 of Law 317/2004, his/her
election complying with Article 20,
21 and 19, paragraph 3 and 4 of
the Act.

In order to support the proposal outlined above we bring the

following arguments:
• Being a public interest activity
and related to justice, with incidence to court in a large series
of cases, although mediators
are not judges, consulting the
justice institutional structures
is necessary to promote the
quality of mediation services,
routing them to justice objectives and continuous training
of mediators, at the standards
imposed by the requirements
in this area.
• Justice and mediation both
have a common aim for Conflict
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dar în spiritul legalităţii, al protecţiei drepturilor omului şi al respectării unor termene rezonabile
şi/sau legale,
• Conectarea medierii, ca procedură alternativă de soluţionare a
diferendelor, la actul de justiţie,
înscrisă în Noul Cod de Procedură Civilă sub forma obligaţiei
părţilor, ca o condiţie prealabilă,
de informare în privinţa avantajelor medierii în soluţionarea
unor litigii (art.60 (1) din Legea
115/2012, coroborat cu ar. 182,
litera f, NCPC), precum şi facilităţile conferite Acordului de mediere în instanţă (prin art.222 alin.3,
art.432-435 NCPC şi art.63 din
Legea 192/2006) reprezintă un
prim pas spre descongestionarea
instanţelor, spre îmbunătăţirea
calităţii actului de justiţie şi soluţionarea cauzelor într-un termen
rezonabil, dar şi spre realizarea
unei păci sociale, pe calea comunicării şi a consensului.
• Nu în ultimul rând, necesitatea
stabilirii de proceduri unitare de
lucru la nivel naţional, în ceea ce
priveşte soluţionarea litigiilor prin
mediere în cauzele în care medierea este incidentă instanţei de
judecată, în sensul aplicării pre-

vederilor Legii 115/2012 de modificare a Legii 192/2006 privind
medierea şi organizarea profesiei
de mediator, care intră în vigoare
de la 01 octombrie 2012 şi care
instituie în sarcina părţilor, atât înainte de declanşarea procesului în
instanţă cât şi în situaţia existenţei
pe rolul instanţelor de judecată
a unei cereri introductive de instanţă, obligativitatea informării
cu privire la avantajele soluţionării
prin mediere, ceea ce reprezintă un prim exemplu relevant că,
pentru a produce efecte unitare
pe întreg teritoriul ţării, sunt necesare reguli și norme unitare de
aplicare a legii, adoptate cu celeritate de CSM, după consultarea şi
solicitatea de avize de specialitate
reprezentantului corpului profesional al mediatorilor .
In speranţa că veţi aprecia propunerea Centrului de Mediere Ploiești
ca fiind benefică întru consolidarea
profesiei de mediator, degrevarea
instanţelor de judecată și spre beneficiul justiţiabililor, vă dorim succes
în activitate şi spor!
■
Preşedinte,
Anda Păuşan
Mediator

ELEMENTE PRIVIND OBLIGATIVITATEA PROCEDURII DE INFORMARE ASUPRA MEDIERII ÎN
NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ ŞI LEGEA NR.
115/04.07.2012 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 192/2006 PRIVIND MEDIEREA ŞI ORGANIZAREA PROFESIEI DE MEDIATOR

P

otrivit expunerii de motive a Legii privind Codul de procedură
civilă, Noul Cod de procedură
civilă, ce urmează să intre în vigoare
la data de 01.02.2013, reprezintă
expresia unui efort susţinut, desfăşurat pe parcursul mai multor
ani, care a avut drept scop esenţial
crearea în materia procesului civil
a unui cadru legislativ modern în
măsură să răspundă pe deplin imperativelor funcţionării unei justiţii
moderne, adaptate aşteptărilor sociale, precum şi necesităţii creşterii
calităţii acestui serviciu public.
Dispoziţiile Noului Cod de procedură civilă urmăresc să răspundă
unor deziderate actuale, precum accesul justiţiabililor la mijloace şi forme procedurale mai simple, accesibile, şi accelerarea procedurii, inclusiv
în faza executării silite1.
În acest deziderat se înscriu şi
viitoarele dispoziţii ale art. 227, ce
evidenţiază posibilitatea părţilor de
a recurge la procedura medierii, în
litigiile care, potrivit legii, pot face
obiectul acestei proceduri, precum
1

www.just.ro;

şi rolul activ al judecătorului pe
parcursul întregului proces în încercarea de împăcare a părţilor: „În tot
cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părţilor, dându-le
îndrumările necesare, potrivit legii.
În acest scop, el va solicita înfăţişarea personală, chiar dacă acestea
sunt reprezentate.”
Totodată, „În litigiile care, potrivit
legii, pot face obiectul procedurii de
mediere, judecătorul poate invita
părţile să participe la o şedinţă de
informare cu privire la avantajele
folosirii acestei proceduri. Când
consideră necesar, ţinând seama de
circumstanţele cauzei, judecătorul
va recomanda părţilor să recurgă
la mediere, în vederea soluţionării
litigiului pe cale amiabilă, în orice
fază a judecăţii. Medierea nu este
obligatorie pentru părţi.2”
Astfel, din dispoziţiile enunţate se
deduce faptul că această instituţie
reprezintă o alternativă pentru justiţiabili, şi nu o obligaţie, în vederea
2 Noul Cod de procedură civilă şi
codul anterior. Prezentare comparativă,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;

Resolution, even if by different
procedures, but in the spirit
of legality, respecting human
rights and reasonable and / or
legal terms.
• Connecting mediation as an
alternative dispute resolution
procedure, to justice, written in
the New Civil Procedure Code
as obligations of the parties, as
a prerequisite, to get informed
about the benefits of mediation
in the settlement of disputes
(Article 60 (1) of Law115/2012,
in conjunction with it. 182,
letter f, NCPC) and facilities conferred on court mediation agreement (byart.222, paragraph 3,
art.432-435NCPC and Article 63
of Law 192 / 2006) represents a
first step towards relieving the
courts, improving the quality of
justice and resolution of cases
within a reasonable time, and
achieving social peace, through
communication and consensus.
• Not last, the need to establish
uniform working procedures
at national level regarding the
settlement of disputes by mediation in cases where mediation
is incident to court, in the sense of applying the stipulations

of Law 115/2012 amending Law
192/2006 on mediation and
the mediator profession, with
effect starting 1 October 2012,
which imposes on the parties,
both before the onset of the trial in court and during pending
court cases, the compulsory
information on the benefits of
settlement through mediation,
which is a first relevant example that, in order to produce
uniform effects throughout
the country, there is need for
uniform rules and norms to
enforce the law, swiftly adopted
by CSM after consultation and
request of expert advice from
the representative of mediators’ professional body.
Hoping that you will appreciate
the proposal of Ploiești Mediation
Center as beneficial to consolidate the profession of mediator,
relieving the courts and for the
benefit of justice seekers, we wish
you success in your activity!
■

Chairperson,
Anda Păuşan
Mediator

ELEMENTS RELATED TO MANDATORY INFORMATION SESSION ON MEDIATION IN THE
NEW CIVIL PROCEDURE CODE AND LAW NO.
115/04.07.2012 AMENDING LAW NO. 192/2006
ON MEDIATION AND ORGANIZATION OF MEDIATOR PROFESSION

A

ccording to the explanatory memorandum to the
Law on Civil Procedure
Code, the New Civil Procedure
Code, which will enter into force
on 01.02.2013, represents the
expression of continuous effort,
spread over several years, which
aimed essentially to the creation
of a modern legal framework in
civil matters able to fully meet
the imperatives of modern justice
adapted to social expectations
and the need to increase the quality of this public service.
New Civil Procedure Code provisions are designed to respond
to current goals, such as individuals’ access to simpler, accessible
resources and procedural forms,
and accelerate the procedure, including in the forced execution
phase1.
This goal also comprises future
provisions of art. 227, highlighting the ability of the parties to
use mediation, for cases which,
by law, can be subject to this pro1

www.just.ro;

cedure, and the active role of the
judge throughout the process of
attempting to reconcile the parties: “Throughout the trial, the
judge will seek reconciliation,
giving them guidance required
by law. For this purpose, he/she
will require personal attendance
of parties, even if they are represented”.
Also, “for litigations which, by
law, can be subject to mediation,
the judge may invite the parties
to attend an information session
on the benefits of using this procedure. When deemed necessary,
given the circumstances of the
case, the judge will advise the
parties to use mediation to settle
the dispute amicably, at any stage
of proceedings. Mediation is not
binding on the parties2.
Therefore, provisions read that
this institution represents an
alternative for the litigants, not
an obligation, in view of settling
2 Noul Cod de procedură civilă şi
codul anterior. Prezentare comparativă,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
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soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în afara cadrului instanţei, conferindu-se în acelaşi timp judecătorului dreptul de a îndruma părţile spre
această modalitate de soluţionare a
litigiului.
În schimb, în alin. 3 al art. 227
se prevede în mod imperativ ca în
cazul în care judecătorul recomandă medierea, părţile să se prezinte
la mediator, în vederea informării
lor cu privire la avantajele medierii.
După informare, părţile decid însă
dacă acceptă sau nu soluţionarea
litigiului prin mediere, iar până la
termenul fixat de instanţă, care nu
poate fi mai scurt de 15 zile, părţile
depun procesul-verbal întocmit de
mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.
Alin. 4 al art. 227 subliniază faptul
că aceste prevederi nu sunt aplicabile
în cazul în care părţile au încercat soluţionarea litigiului prin mediere anterior
introducerii acţiunii.
Analizând comparativ norma
enunţată mai-sus cu reglementarea
actuală în materie, respectiv art. 131
şi art. 7207 Cod de procedură civilă
1865, se constată că acestea sunt similare şi că au la bază acelaşi scop
de soluţionare a litigiilor pe cale
amiabilă, dar în art. 7207 din actualul cod se prevede că 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, legiuitorul lăsând în totalitate la aprecierea părţilor litigante
dacă se vor prezenta la mediator
pentru informare, în ceea ce priveşte procedura medierii.
Aşadar, se poate observa că instituţia medierii va căpăta un rol sporit
în eficientizarea actului de justiţie,
fapt ce se poate deduce şi din modificarea topografiei textelor, respectiv art. 227 din Noul Cod este inclus
în dispoziţiile generale privind judecata, pe când art. 7207 din actuala
reglementare figurează expres printre dispoziţiile privind soluţionarea
litigiilor în materie comercială.
Pe de altă parte, prevederile
enunţate intră în contradicţie cu
intenţia legiuitorului de a impune
obligativitatea procedurii de informare, conform art. 1 din Legea nr.
115/04.07.2012 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 192/2006
privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator, care va intra
în vigoare la data de 01.10.2012: „La
articolul 2, alineatul (1) se modifică
şi va avea următorul cuprins: “Art.
2. – (1) Dacă legea nu prevede altfel,
părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind
medierea, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor
competente, în vederea soluţionării
pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie

penală, precum şi în alte materii,
în condiţiile prevăzute de prezenta
lege. Dispoziţiile art. 182 alin. (1)
pct. 1 lit. e) din Codul de procedură
civilă rămân aplicabile în mod corespunzător.”
Faţă de această din urmă dispoziţie, se constată o necorelare legislativă, deoarece nici în Codul de procedură civilă în vigoare, nici în Noul
Cod de procedură civilă – ultima
variantă republicată în Monitorul
Oficial nr. 545 din 3 august 2012, nu
există prevăzut art. 182 alin. (1) pct.
1 lit. e).
De asemenea, prin Legea nr.
115/2012, după articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1,
cu următorul cuprins: „(1) În litigiile
ce pot face, potrivit legii, obiect al
medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după
caz, sunt ţinute să facă dovada că au
participat la şedinţa de informare
cu privire la avantajele medierii, în
următoarele materii: a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când
consumatorul invocă existenţa unui
prejudiciu, ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu
defectuos, a nerespectării clauzelor
contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive
cuprinse în contractele încheiate
între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi
prevăzute în legislaţia naţională sau
a Uniunii Europene în domeniul
protecţiei consumatorilor; b) în materia dreptului familiei, în situaţiile
prevăzute la art. 64; c) în domeniul
litigiilor privind posesia, grăniţuirea,
strămutarea de hotare, precum şi în
orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate; d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate
fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în
măsura în care prin legi speciale nu
este prevăzută o altă procedură; e) în
litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă; f) în
litigiile civile a căror valoare este sub
50.000 lei, cu excepţia litigiilor în
care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească executorie de deschidere
a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg
să recurgă la procedurile prevăzute
la art. 999-1018 din Codul de procedură civilă; g) în cazul infracţiunilor
pentru care acţiunea penală se pune
în mişcare la plângerea prealabilă
a persoanei vătămate şi împăcarea
părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă
făptuitorul este cunoscut sau a fost
identificat, cu condiţia ca victima să
îşi exprime consimţământul de a
participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul. (2) În sensul
alin. (1), dovada participării la şedin-

the dispute amicably outside the
court, whilst giving the judge the
right to guide the parties to this
method to resolve the dispute.
In return, paragraph 3 of art.
227 provides imperatively that if
the judge recommends mediation,
the parties must go to a mediator,
in order to get informed about
the benefits of mediation. After
information session, the parties
decide whether to accept the dispute resolution through mediation or not, and by the deadline
set by the court, which can not be
shorter than 15 days, the parties
shall submit the minutes report
prepared by the mediator on the
outcome of the information session.
Paragraph 4 of art. 227 points
out these provisions do not apply
in cases where the parties have
attempted mediation before starting the trial action.
Comparing the above-stated
rule with the current regulations
in the field, namely art. 131 and
art. 7207in the Civil Procedure
Code, 1865, it is found that they
are similar and have the same
basic purpose of settling disputes
amicably, but art. 7207of the current Code provides that if the
court recommends mediation and
the parties accept it, they will go
to the mediator, to get informed
about the benefits of mediation,
the legislator leaving entirely
to the discretion of the litigants
whether they do go to a mediator
for information on mediation.
Therefore, one can see that mediation will take on a greater role
in improving the justice act, which
can be inferred from changes in
topography of texts, namely art.
227 of the new Code is included
in the general provisions of the
court, while art. 7207 in the current regulation is expressly included among the provisions on
commercial litigation resolution.
On the other hand, the provisions stated come into conflict
with the legislature’s intention
to impose compulsory information session, according to art. 1 of
Law no. 115/04.07.2012 amending and supplementing Law
no. 192/2006 on mediation and
the mediator profession, which
comes into force on 01.10.2012:
“Article 2, paragraph (1) is amended to read as follows:” Art. 2 – (1)
If otherwise provided by law, the
parties, natural or legal persons,
are obliged to attend the information meeting on mediation, including after the commencement
of trial before the courts, in order
to resolve conflicts in civil, family,
criminal and other matters, as
provided by law. Provisions of art.
182 para. (1) point 1. e) of the civil

Procedure Code still apply accordingly”.
In relation to this last provision, there can be noticed a legislative miscorrelation, as neither
the Civil procedure Code in place,
nor the new Code – the last variant republished in the Official Gazette no. 545 of August 3, 2012,
stipulates art. 182 paragraph (1)
pct. 1 lit. e).
Also, by Law no. 115/2012, following Article 60, a new article
is inserted, Article 60 ^ 1, as follows: “(1) In disputes that, by law,
can be an object of mediation or
other alternative form of dispute
resolution, the parties / or party
interested, as appropriate, are required to prove they have attended the information session on
the benefits of mediation, in the
following matters: a) in consumer
protection field, when the consumer invokes existence of damages as a result of purchasing a
poor product or service, contract
or warranties granted failure, existence of abusive terms in contracts between consumers and
business operators or a violation
of other rights under national law
or EU law on consumers’ rights,
b) in family law situations provided in art. 64, c) in litigations
concerning possession, limitation, displacement of borders, as
well as any other neighborhood
disputes regarding relations d) in
the area of professional

liability
which may incur professional liability, that is malpractice cases,
to the extent that other special
laws do not stipulate otherwise;
e) in labor disputes arising from
the conclusion, performance and
termination of individual employment agreements, f) in civil
disputes whose value is less than
50,000 lei, excluding litigations
which already have been issued
an enforceable ruling for opening
insolvency proceedings, actions
relating to the Trade Register and
cases in which the parties choose
to use the procedures set out in
art. 999-1018 of Civil Procedure
Code; g) in case of offenses for
which criminal proceedings are
initiated upon prior complaint
from the injured person and reconciliation of the parties removes
criminal liability, after formulating the complaint, if the perpetrator is known or has been identified, provided the victim agrees
to attend the information meeting
together with the offender. (2) For
purposes of par. (1), evidence of
participation in the information
session on the advantages of mediation in a particular area is given by the minutes report issued
by the mediator that conducted
the information.
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ţa de informare privind avantajele
medierii într-o anumită materie se
face printr-un proces-verbal de informare eliberat de mediatorul care
a realizat informarea.”
Aceste prevederi vor intra în vigoare însă la 6 luni de la data publicării Legii nr. 115/2012 în Monitorul
Oficial al României, Partea I, conform art. II din acelaşi act normativ.
Actualmente, art. 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 stipulează că 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 această

cale orice conflicte în materie civilă,
comercială, de familie, în materie
penală, precum şi în alte materii, în
condiţiile prevăzute de această lege.
Prin urmare, apreciem că este necesară adoptarea unei legislaţii unitare
în materie, în urma studiilor de impact, care să corespundă exigenţelor
procesului civil, conform standardelor impuse de Noul Cod de procedură
civilă, dar şi posibilităţii realizării efective a acestei proceduri de informare,
pentru crearea unui cadru adecvat
dreptului de acces la justiţie.
■
Ana-Maria Nicolcescu
Judecător
Judecătoria Tg-Jiu – secţia civilă

Consecinţele juridice privind
nerespectarea obligativităţii
procedurii de informare
Abstract

la, de familie, in materie penala,
precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege.’
De menţionat faptul că acesta
această reglementare se regăseşte în cadrul Capitolului I al Legii
medierii care stabileşte dispoziţiile generale cu privire la mediere.
Aceste reglementări sunt completate cu dispoziţiile speciale
care se regăsesc în cadrul Capitolului V „Procedura de mediere”,
„SECŢIUNEA a 5-a Medierea în cazul unui litigiu pe rolul instanţelor
1. Reglementări legale
Începând cu data de 1 octom- de judecată” privind procedura
brie, procedura de informare de mediere prin introducerea art.
devine obligatorie, conform pre- 60 indice 1 în care semenţionează
vedrilor art.1 pct.1 care modifică că „In litigiile ce pot face, potriart.2 alin.1 din Legea 192/2006, vit legii, obiect al medierii sau al
acesta având următoarul cuprins: altei forme alternative de solutio(1) Daca legea nu prevede al- nare a conflictelor, partile si/sau
tfel, partile, persoane fizice sau partea interesata, dupa caz, sunt
persoane juridice, sunt obligate tinute sa faca dovada ca au partisa participe la sedinta de infor- cipat la sedinta de informare cu
mare privind medierea, inclusiv privire la avantajele medierii, in
dupa declansarea unui proces in urmatoarele materii:
a) in domeniul protectiei consufata instantelor competente, in
vederea solutionarii pe aceasta matorilor, cand consumatorul incale a conflictelor in materie civi- voca existenta unui prejudiciu, ca
În data de 4 iulie 2012 a fost
adoptată Legea 115/2012 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr. 192/2006 privind medierea
şi organizarea profesiei de mediator şi care a fost publicată în
Monitorul Oficial 462 din 9 iulie
2012. Prin acestea s-a introdusă
prevedrea legală cu privire la obligativitatea participării părţilor la
procedura de informare.

These provisions will however
come into force only 6 months
after publication of Law no.
115/2012 in the Official Gazette of
Romania, Part I, according to art.
II of the same law.
Today, art. 2 para. 1 of Law no.
192/2006 stipulates that unless
the law provides otherwise, the
parties, natural or legal persons
may resort to mediation voluntarily, even after the onset of a
trial before courts, agreeing to
resolve in this way any conflicts
in civil, commercial, family, criminal and other matters, as provided by the law.
Therefore, we think it is neces-

sary to adopt uniform legislation
in the field, following impact
studies, that should meet the requirements of civil proceedings,
according to standards set by the
new Civil Procedure Code, and
the possibility for efficient implementation of this information
procedure in order to create an
appropriate framework of access
to justice
■

Ana-Maria Nicolcescu
Judge
Tg-Jiu Court – civil section

LEGAL CONSEQUENCES oF FAILING
TO FULFILL THE MANDATORY INFORMATION PROCEDURE
Abstract

On July 4, 2012 Law 115/2012
amending and supplementing
Law no. 192/2006 on mediation
and the mediator profession was
adopted and published in Official
Gazette 462 of July 9, 2012. This
law stipulates the parties’ mandatory participation in the information procedure.

1. Legal regulations

Starting October 1, the information procedure becomes mandatory, according to the article
1 point 1 which amends article
2, paragraph 1 of Law 192/2006,
having the following content:
‘(1) Unless otherwise provided
by law, the parties, natural or legal persons are obliged to attend
information session on mediation,
including after the onset of a trial
before a competent court, in order to solve this way civil conflicts,
family, criminal and other matters, as provided by the current
law’.
Worth noting that this rule is

found in Chapter I of Mediation
Law which establishes general
provisions on mediation.
These regulations are supplemented by special provisions
found in Chapter V “Mediation
procedure”, Section 5 referring
to mediation in a litigation pending before the courts, by inserting
article 60 index 1 which mentions
that: “In disputes which, by law,
can be the object of mediation or
other alternative forms of conflict
resolution, the parties and / or
party interested, as appropriate,
are required to prove they have
attended the information session
on the benefits of mediation in
the following matters:
a) in consumer protection field,
when the consumer invokes existence of damages as a result
of purchasing a poor product or
service, contract or warranties
granted failure, existence of abusive terms in contracts between
consumers and business operators or a violation of other rights
under national law or EU law on
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urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a
nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre
consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi
prevezute in legislatia nationala
sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;
b) in materia dreptului familiei,
in situatiile prevazute la art. 64;
c) in domeniul litigiilor privind
posesia, granituirea, stramutarea
de hotare, precum si in orice alte
litigii care privesc raporturile de
vecinatate;
d) in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata
raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este
prevazuta o alta procedura;
e) in litigiile de munca izvorate
din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de
munca;
f) in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia
litigiilor in care s-a pronuntat o
hotarare judecatoreasca executorie de deschiderea a procedurii
de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si
a cazurilor in care partile aleg sa
recurga la procedurile prevazute
la art. 999-1018 din Codul de procedura civila;
g) in cazul infractiunilor pentru
care actiunea penala se pune in
miscare la plangerea prealabila a
persoanei vatamate si impacarea
partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii,
daca faptuitorul este cunoscut sau
a fost identificat, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.
De menţionat faptul că prevederile art. 60 indice 1 urmează
a intra în vigoare la 6 luni de la
data publicării legii in Monitorul
Oficial, respectiv de la data de 9
ianuarie 2013.

2. Consecinţele juridice
privind nerespectarea
obligativităii participării
la şedinţa de informare
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Odată cu adoptarea Legii
202/2010 privind Mica reformă,
s-a urmărit cresterea calităţii actului juridic, prin degrevarea instanţelor de judecată de numărul
mare de cauze, medierea constituind o metodă alternativă viabilă
de soluţionare a conflictelor pe
cale amibilă. In acest sens, s-au
adus mai multe modificări ale
codului de procedură civilă, una
din cele mai importante modificări fiind aceea că participarea la
şedinţele privind informarea asu-

pra avantajelor pe care medierea
le prezintă fiind gratuite.
Următorul pas, l-a constituit introducerea obligativităţii participării la aceste sedinte de informare, prin adoptarea legii 115/2012
asa cum am menţionat anterior.
Firesc, se pune următoarea
întrebare, care sunt consecinţele
juridice în cazul în care justiţiabilii refuză participarea la aceste
şedinţe de informare, înainte sau
după declanşarea procesului?
În acest articol, vom aborda
doar două din aspectele ce pot fi
identificate ca urmare a nerespectării acestor prevederi legale.
I.Un prim aspect se referă la
posibilitatea respingerii acţiunii
de catre instanţa de judecată.
Astfel, conform prevederilor
art.109 din Codul de procedură
civilă, se menţionează faptul că
sesizarea instanţei de judecată nu
se poate face decât după îndeplinirea unei proceduri prealabile.
Având în vedere ultimele modificări legislative, în mod special cele aduse Legii
192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator,
se poate afirma fără
echivoc faptul că procedura de informare
poate fi considerată
ca o procedură prealabilă. Cel mai important argument în
susţinerea celor mai
sus afirmate fiind
faptul că şedinţa de
informare cu privire
la avantajele medierii
a devenit obligatorie.
În această situaţie
magistratul are posibilitatea respingerii ca prematur introdusă a
cauzei deduse judecăţii.
Este de reţinut că aceste sancţiuni pot fi aplicate în condiţiile în
care reclamantul din dosarul cu
care instanţa a fost învestită refuză
să participe la procedura medierii.
Nu aceeaşi este situaţia in care
pârâtul (sau pârâţii ori numai o
parte dintre aceştia din urmă) refuză să participe la procedura de
informare prevăzută de art.2 alin.1
din Legea 192/2006 modificată şi
completată. În această ultimă ipoteză magistratul nu poate sancţiona şi reclamantul pentru refuzul
nejustificat al pârâtului şi în opinia
noastră nu poate trece la respingerea cauzei ca prematur introdusă.
În această a doua ipoteză magistratul, are posibilitatea sancţionării cu amendă judiciară părţile
care refuză participarea la procedura de mediere, pentru tergiversare nejustificată a soluţionării
litigiului. În acest sens, urmează
a se avea în vedere următoarele
prevederi legale.

consumers’ rights,
b) in family law situations provided in art. 64,
c) in litigations concerning possession, limitation, displacement
of borders, as well as any other
neighborhood disputes regarding relations
d) in the area of professional

liability which may incur professional liability, that is malpractice cases, to the extent that other
special laws do not stipulate otherwise;
e) in labor disputes arising
from the conclusion, performance and termination of individual employment agreements,
f) in civil disputes whose value
is less than 50,000 lei, excluding
litigations which already have
been issued an enforceable ruling for opening insolvency proceedings, actions relating to the
Trade Register and cases in which
the parties choose to use the procedures set out in art. 999-1018
of Civil Procedure Code;

there were several changes in the
Civil Procedure Code, one of the
most important referring to the
fact that participation in information sessions on mediation advantages is free of charge.
The next step was the introduction of mandatory participation
in these information meetings,
by adoption of Law 115/2012 as
mentioned above.
Naturally, the following question arises, what are the legal
consequences if justice seekers
refuse to participate in these information sessions before or after
the onset of the trial?
In this article, we address only
two of the issues that can be identified as a result of failing to meet
these statutory provisions.
I. A first aspect concerns the
court possibility to dismiss the
case.
Thus, under Article 109 of the
Civil Procedure Code, the court
can only be notified after the fulfillment of a prior procedure.

Caravana Medierii Sibiu, septembrie 2012
g) in case of offenses for which
criminal proceedings are initiated upon prior complaint from the
injured person and reconciliation
of the parties removes criminal liability, after formulating the complaint, if the perpetrator is known
or has been identified, provided
the victim agrees to attend the information meeting together with
the offender.
Needs to be mentioned that
stipulations of art.60, index 1
come into force only 6 months
after publication of law in the Official Gazette of Romania, Part I,
namely January 9, 2013.

2. Legal consequences
for failing to meet the
obligation to attend the
information session

The adoption of Law 202/2010
on the Small reform aimed to increase the quality of the legal act
by relieving courts of the large
number of cases, mediation being a viable method of alternative
dispute resolution. In this regard,

Given recent legislative changes, particularly those to Law
192/2006 on mediation and the
mediator profession, we can unequivocally say that information
procedure can be considered as a
prior procedure. The most important argument in supporting the
above mentioned is that the information meeting on the benefits of
mediation became mandatory.
Hence, the judge has the option
of rejecting the case claiming its
prematurity.
It should be noted that these
sanctions can be applied if the
complainant in the case the Court
was invested with refuses to participate in the mediation procedure.
Situation is different when the
defendant (or defendants or only
part of them) refuses to participate in the information session
provided by Article 2, paragraph
1 of Law 192/2006 as amended.
In the latter case, the judge can
not punish the complainant too
for the unjustified refusal of the
defendant and in our opinion the
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Conform art. 108 indice 1 alin
1 pct. f), partea care refuză participarea la şedinţele de informare
cu privire la avantajele medierii
poate fi sancţionată. Aceste prevederi legale trebuie să fie corelate
cu noile prevederi legale pentru a
se putea da o mai mare eficienţă
acestor reglementări ce urmează
a intra în vigoare la data de 1 octrombrie 2012.

Propuneri de lege
ferenda

Considerăm că este oportun
reintroducerea în Noul Codul de
procedură civilă a prevederilor
cu privire la obligativitatea participarea la şedinţele de informare
de către justiţiabili (este vorba
de prevederile art. 720 indice 7,
acesta urmând a suferi modoficările corespunzătoare corelării
cu prevederile legii speciale).
În acest sens se dă o mai mare
greutate a acestei proceduri prealabile, oferind magistratului
posibilitatea luării unor măsuri
adecvate în cazul în care se refuză
participarea la aceste şedinţe de
cărte justiţiabili.
Se impune o mai bună corelare
între prevederile legale privind
măsurile ce pot fi luate în vederea
eficientizării acestei proceduri.
În acest sens, aşa cum am menţionat, în situaţia în care procedura de informare, constituie cu
adevărat o procedură prealabilă,
instanţa trebuie să aiba un rol
activ mai mare şi să pună în vedere părţilor să respecte această
etapă procesuală, fie prin acorda-

rea unui termen mai lung pentru
a da părţilor posibilitatea de a
participa la şedinţa respectivă, fie
prin suspendarea cauzei. În acest
sens, urmează ca prevederile art.
242 din codul de procedură civilă
să fie modificate corespunzător.
Considerăm că în stadiul actual
al reformelor în justiţie nu este
oportun respingerea cauzei în
situaţia în care nu s-a îndeplinit
procedura de informare, fiind
mai util aplicarea fie a unui avertisment, fie a unei amenzi, în
acest sens, prevederile art. 108
indice 1 alin.1 pct. f) urmează a
fi modificate având în vedere şi
prevederile legale din legea specială, respectiv Legea 192/2006
cu modificările şi completările
ulterioare.
Mai există şi posibilitatea prelurii în legislaţia noastră a unor practici aplicate în sistemele de drept
anglo-saxon respectiv a neacordării cheltuielilor de judecată părţilor
care refuză participarea la procedura de informare asupra medierii.
Oricare din soluţii ar fi adoptată se impune ca aceasta să fie
corelată cu legislaţia în vigoare şi
cu prevederile Noului Cod de procedură civilă astfel încât să constituie un instrument util pentru a
se crea o cultură a soluţionării alternative a conflictelor cu scopul
declarat al degrevării instanţelor
de judecată de numărul mare de
cauze, a creşterii calităţii actului
de justiţie.
■
Dumitru-Gabriel ROŞCA
Mediator şi avocat

judge can not dismiss the case on
grounds of prematurity.
In this second assumption, the
magistrate may give legal fines to
the parties refusing to participate
in the mediation procedure, for
unjustified delay in resolving the
case. In this regard, the following
legal provisions need to be taken
into consideration:
According to art. 108 index 1
paragraph 1, point f), the party
refusing participation in information sessions on the benefits
of mediation may be sanctioned.
These legal provisions should
be linked with the new legal provisions in order to give greater
efficiency to these regulations
which enter into force on October
1, 2012.

De lege ferenda proposals

We consider it appropriate to
reinsert in the New Civil Procedure Code provisions on justice
seekers’ compulsory participation in information sessions (art.
720 index 7, which will suffer
proper changes in order to be
linked to the special law’s provisions). Therefore, this procedure
is given a higher power, allowing
the judge the possibility to take
appropriate action if parties refuse to participate in these meetings.
There is need for a better correlation between legal provisions
that can be taken into consideration to streamline this procedure.
In this respect, as I mentioned,

Cum să obţii tot ce îţi doreşti
în cadrul unei medieri?

A

sa cum stim, medierea este
o negociere asistata de un
profesionist in gestionarea
eficienta a conflictelor – Mediatorul. Multe persoane intreaba
ce trebuie sa faca in cadrul unei
sedinte de mediere si asteapta de
la noi un raspuns in acest sens.
Daca ar fi sa va oferim un raspuns
rapid, tot ce trebuie sa faceti la
mediator este sa vorbiti. Nu trebuie sa stiti legi, nu aveti nevoie
de formule si formulari juridice,
si nici nu trebuie sa aveti teama
ca exista cel mai mic risc care sa
va faca sa pierdeti. Astazi am sa
va vand un mic secret: calitatile
dumneavostra de negociator va
pot aduce un castig important
in mediere. Mediatorul nu are
scopul de a intervini in formula
finala pe care partile o hotarasc. El este impartial, echidistant,
neutru. Mediatorul nu va da o

solutie conflictului dumneavostra
pentru ca nimeni pe lumea asta
nu stie mai bine decat dumneavoastra ceea ce va dorit si ceea ce
refuzati . In urma procesului de
mediere lucrurile trebuie sa iasa
asa cum veti fi dumneavostra de
acord sa fie ! Stiu ca pare uimitor,
dar un mediator bun duce de cele
mai multe ori partile la un acord.
Chiar daca nu isi expune parerea
in cadrul procesului de mediere,
mediatorul va va adresa intrebari
pe toata perioada sedintei de mediere. El pune intrebarile pe care
dumneavostra nu vi le-ati pus niciodata si de raspunsul la aceste
intrebari depinde obtinerea acordului de mediere. Pe langa asta,
daca va veti negocia bine conflictul, cealalta parte va ajunge sa fie
de acord cu propunerile pe care le
aveti si care la final vor fi consemnate in acordul de mediere.

if the information procedure is
truly a preliminary procedure,
the court must have a more active role and advise the parties
to respect this procedural stage,
either by granting a longer deadline, so as to give the parties an
opportunity to participate in that
meeting or by suspending the
case. For this, art. 242 of the Civil
Procedure Code will be amended
accordingly. We believe that in the
current state of justice reform, it
is not appropriate to dismiss the
case if information session procedure was not fulfilled, but rather
it is more useful to either give a
warning or a fine. In this respect,
Art. 108 index 1 para 1 item f) will
be amended, also taking into account the legal provisions of the
special law, namely Law 192/2006
as amended and supplemented
There is also the possibility that
our legislation takes over some
practices applied in the AngloSaxon law systems, namely denial
of court expenses to the parties
refusing to participate in the mediation information procedure.
No matter the solution, it needs
to be linked to current legislation
and the provisions of the New
Civil Procedure Code so as to constitute a useful tool in creating a
culture of alternative conflict resolution with the stated purpose of
relieving the courts by the large
number of cases, increasing the
quality of justice.
■
Dumitru-Gabriel ROŞCA
Mediator and lawyer

How to obtain everything
you wish in mediation?

A

s we know, mediation is a
negotiation assisted by a
professional in the efficient
management of conflicts - the mediator. Many people wonder what
to do during a mediation session
and expect a response from us in
this regard. To offer you a quick
answer, all you have to do at the
mediator’s office is to talk. You
do not have to know laws, you do
not need legal forms and expressions, nor should you fear that
there is the least risk to make
you lose. Today I will sell a little
secret: your negotiating skills can
bring a big win in mediation. The
mediator’s role is not to intervene
in the final formula which the parties decide. He/she is impartial,
unbiased, neutral. The mediator
will not give a solution to your
conflict because no one in this
world knows better than you what

you want and what you refuse.
In mediation things must come
out as you agree to be! I know it
sounds amazing, but a good mediator often leads parties to an
agreement. Even if not expressing his/her opinion during the
mediation process, the mediator
will ask questions throughout the
mediation session. He/she asks
questions that you never asked
and the answer to these questions
decides over the mediation agreement. Besides, if you negotiate
your conflict properly, the other
party will come to agree with the
proposals you have, which in the
end will be recorded in the mediation agreement.
Do not hurry to issue claims, do
not expose your offer first, hear
as much as possible what the
other wants to say. Unlike regular
discussions, dialogue of parties
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Ca sa fiti un negociator bun in
mediere trebuie sa cunoasteti cateva secrete:
Nu va grabiti sa emiteti pretentii, nu va expuneti primul oferta,
ascultati cat puteti de mult ceea
ce vrea sa spuna celalalt. Spre
diferenta de discutiile obisnuite,
dialogul partilor in fata mediatorului este controlat de profesionistul in gestionarea eficienta a
conflictelor-mediatorul, cel care
permanent va va adresa o multitudine de intrebari. Mediatorul
va va descoase si pe dumneavostra si celalata parte si nu se va
opri pana cand nu va fi sigur ca
a aflat totul. Din discutia condusa
de mediator veti afla foarte multe
despre celalalt. Fiti atent la ceea
ce partea adversa spune, asta va
va ajuta sa ii cunoasteti pozitia si
sa stiti cum trebuie sa abordati
negocierea. Daca veti lasa cealalta parte sa formuleze prima oferta veti fi surprins sa descoperti ca
unele lucruri va fi dispusa sa le
cedeze din prima, iar asfel va veti
canaliza energia pe restul pretentiilor pe care le aveti.
Fiti sincer si deschis in exprimarea cerintelor dumneavostra si
cel mai important explicati DE CE
doriti ca finalul sa fie cel pe care
il soliciti. NU UITATI, contractual
mediatorul se obliga sa pastreze
confidentialitatea asupra celor
discutate in mediere, prin urmare
puteti fi cat se poate de deschis.
Veti fi surprins sa constatati ca in
momentul in care renuntati sa va
mai ascundeti dupa argumente
care nu exista, discutia incepe sa
aiba coerenta si sa capete un sens.
IMPORTANT: daca sunt lucruri pe
care nu le puteti spune fata de
partea adversa, dar credeti ca
sunt importante in gestionarea
conflictului, le puteti spune mediatorului intr-o discutie separata
care se tine in cadrul sedintei de
mediere. De asemenea, fiti atent
la partea adversa, orice minciuna
spusa la masa medierii se va intoarce la final impotriva sa.
Stabiliti ce este mai important
si ce este mai putin important in
pretentiile dumneavoastra. Negocierea inseamna flexibilitate, iar a
fi flexibil presupune sa renuntati
uneori la pretentiile mai putin
importante in favoarea celor capitale necesitatilor pe care le aveti.
Tocmai asta este partea frumoasa
la mediere: in timp ce in instanta
puteti castiga sau puteti pierde
tot, absolut tot, in mediere solutia finala este una in care fiecare
castiga ce este esential pentru el
si nimeni nu ajunge sa piarda tot.
Amandoi stim ca o parte din pretentiile dumneavostra nu va sunt
capital necesare, ci vin mai mult
din dorinta de a deposeda celalata parte de ceea ce stiti ca isi dore-

ste si faceti asta numai pentru ca
suntenti concins ca el a provocat
acest conflict. Prin urmare incercati sa evitati riscul de a pierde in
negociere ceea ce este important
pentru dumneavostra, din cauza
ambitiei de o obtine un avantaj
neesential, dar pe care celalalt
si-l doreste.
Cand incepeti sa fiti nesigur cereti o pauza. Pauzele pot fi de mai
multe feluri. Puteti cere o pauza
in care sa sunati pe cineva cu care
sa va sfatuiti. Puteti suna cel mai
bun prieten, avocatul sau pe oricine credeti ca va poata ajuta cu
sfatul de care aveti nevoie. Puteti
cere o pauza in care sa aveti o discutie separata cu mediatorul. Sa
ii spuneti mediatorului un punct
vulnerabil al dumneavoastra pe
care nu il puteti spune in mediere ajuta, pentru ca in felul acesta
mediatorul va intelege sa renunte
la intrebarile care duc in acea directie si care va expun. Puteti cere
o pauza in care sa aveti o dicutie
separata cu partea adversa. De
cele mai multe ori partile afalte
in conflict sunt fosti parteneri de
afaceri, de viata, iar dupa cele
aflate in mediere se simte nevoia
unei discutii intre patru ochi. In
dreptul familiei sotii afla de multe
ori in mediere ceea ce nu au aflat
intr-o viata traita impreuna, iar
in comercial aflarea problemelor
partenerului de afaceri creeaza
o stare de empatie suficienta de
multe ori pentru a se ajunge la un
acord solid.
Indrazniti! Aveti curajul sa spuneti ceea ce vreti, formulati fara
menajamente pretentiile importante fara sa va blocati in bariere
de politete, rusine, teama s.a.m.d.
Numai dupa ce mediatorul afla
exact ceea ce va doriti puteti obtine dezideratul pe care il aveti. Nu
sperati ca veti obtine ceea ce nu
ati cerut, pentru ca in mediere
asta nu se va intampla niciodata.
Cele cinci sugestii formulate
mai sus pot fi suficiente pentru a
ne pregati de a intra intr-o mediere din care sa iesim castigatori. Sigur ca negocierea este o arta si ca
secretele ei sunt mult mai profunde. Tocmai de aceea avem nevoie
de un mediator. Ca si profesionist
in gestionarea eficienta a conflictelor, mediatorul va adresa intrebarile care fac negocierea sa fie una
profitabila pentru ambele parti.
Poate ca totul pare foarte teoretic si aveti impresia ca pentru
divortul, neintelegerea dumneavoastra in bussines, partajul, certurile intre frati pe mostenirea de
familie, sau, si mai rau, conflictul
pe care il veti cu seful sau cu cel
fata de care ati depus deja o plangere penala, se pot aplica mai
greu cele spuse mai sus. Este firesc sa credeti asta si o veti crede

before the mediator is controlled
by the professional in effectively
management of conflicts-the mediator, who will always ask a lot of
questions. The mediator will try
to unravel you and the other party
and will not stop until he/she is
sure he/she heard everything.
From the discussion led by a mediator, you will learn a lot about
each other. Pay attention to what
the opponent says, this will help
know his position and how to approach the negotiation. If you let
the other to make the first offer,
you will be surprised to discover
some things he will be willing to
give up first and you will channel your energy on the remaining
claims you may have.
Be honest and open in expressing your demands and most
importantly, explain WHY you
want the end to be the one you
requested. REMEMBER, contractually, the mediator undertakes
to maintain confidentiality of discussions in mediation, therefore
you can be very open. You will be
surprised to find that when you
give up hiding behind arguments
that do not exist, the discussion
begins to be coherent and have a
meaning. IMPORTANT: If there are
things you cannot say before the
other party, but you think they are
important in managing conflict,
you can tell the mediator in a separate discussion that is held in
the mediation session. Also, pay
attention to the opposing party,
any lie told at the mediation table
will eventually boomerang him.

Decide what is important and
what is less important in your
claims. Negotiation means flexibility, and being flexible supposes to give up sometimes less
important claims in favor of capital needs that you have. That’s
the beautiful part of mediation:
while in court you could win or
lose everything, absolutely everything, in mediation the final
solution is one in which everyone
wins what is crucial and nobody
gets to lose everything. We both
know that some of your claims

are not crucially needed, but
come more from a desire to deprive the other party of what you
know he wants and you do this
only because you are convinced
that the other caused the conflict.
Therefore try to avoid the risk of
losing what is important for you
because of an ambition to obtain
a nonessential advantage, but
the other wants.
When you start to be unsure,
ask for a break. Breaks may be
several types. You can ask for a
break to call somebody for advice. You call your best friend,
lawyer or anyone you think
might help you with advice you
need. You can ask for a break to
have a separate discussion with
the mediator. to tell the mediator about one vulnerable issue
of yours that you can not say in
mediation, because in this way
the mediator will drop the questions that lead in that direction
and expose you. You can ask for
a break to have a discussion with
the separate party. Most times
the parties in conflict are former business, life partners, and
there is a need for discussion in
private. In family law, spouses
often find out during mediation
about things they had not discovered all their lives together,
while in commercial cases, finding about the business partner’s
problems creates a state of empathy often enough to reach a
solid agreement.
Perhaps it all seems very theoretical and you feel like everything that was mentioned above
is hard to use in divorces, in misunderstanding in business, in
division, strife between brothers
on the family legacy, or, worse,
the conflict you have with your
boss or with that person against
whom you already filed a criminal
complaint. It is natural to believe
this and you will believe it until
you reach a mediation session.
Once got there, the darkness of
conflict will disappear and everything will start to be meaningful.
The alternative to mediation is to
go to court, with hearings, stamp
duty, professional language, constable, bailiff, court clerks, money,
nerves.
Dare! Have the courage to say
what you want, bluntly formulate our major claims without
blocking yourself in the barrier
of politeness, shame, fear, etc.
Only after the mediator finds out
exactly what you want can you get
the wish you have. Don’t hope to
get what you have not asked for,
because that will never happen in
mediation.
The five suggestions made
above may be sufficient to pre-
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pana cand veti ajunge la o sedinta
de mediere. Odata ajuns acolo
negura conflictului se va lumina
si totul va incepe sa capete un
sens. Alternativa la mediere este
sa mergeti in instanta, cu termene, taxa de timbru, limbaj profesional, jandarm, aprod, grefiere,
bani, nervi.
Daca credeti ca medierea poate

fi o solutie, sunati acum un mediator. Informarea despre mediere este gratuita, iar trecerea pe la
mediator nu exclude posibilitatea
de ajunge, in cazul in care sunteti
nemultumit, si in instanta de judecata.
■
Petru Mustateanu
Mediator

MEDIEREA, UN NOU îNCEPUT

P

eriodic, avem cu noi insine
un dialog, un fel de socoteala in legatura cu ceea ce
am facut si cu ce ne propunem sa
facem in continuare.
Am trecut prin acest demers la
inceputul verii anului 2010. Momentul pare putin ciudat pentru
ca nu este firesc ca, atunci cand
majoritatea oamenilor se gandesc la un concediu bine meritat
eu sa ma confrunt cu Ego-ul meu
in legatura cu problemele pe care,
limita oricarui bun simt le considera gingase. S-a intamplat si am
fost obligata sa imi asum participarea si interesul. Daca stau bine
si ma gandesc, situatia seamana
mai mult cu un raport decat cu un
dialog pasnic.
- Omule, imi spuneam eu mie,
esti ceea ce din totdeauna ti-ai
dorit sa fii, ai mai mult decat puteai spera vreodata, si atunci ce
anume te framanta?
Iritata, vocea din interior, imi
transmitea ceva de genul: Si
acum, crezi ca ti-ai indeplinit
toate obligatiile si ca nu trebuie
sa iti doresti altceva?
Supusa, dar si bucuroasa in
acelasi timp, am inteles ca sunt
datoare, inca odata, unui nou inceput.
Auzisem putine lucruri despre
mediere si chiar mai putine
despre ce inseamna profesia de
mediator. Am inceput sa caut date
pe internet si astfel am aflat ca,
in toamna acelui an (2010) urma
sa se desfasoare un curs de mediere chiar in orasul meu. M-am
sintit provocata de aceasta stire si
am ales sa discut si cu alti colegi
despre posibilitatea de a urma un
astfel de curs.
Spre surpriza mea, acum placuta, atunci putin inexplicabila,
am constatat ca interesul meu nu
era singur si ca, mai multa lume
dorea sa desluseasca cat mai numeroase lucruri despre mediere.
Zis si facut.
Am luat legatura cu Centrul de
Mediere Craiova si m-am inscris,
alaturi de mai multi colegi, la cursul organizat in Zalau.
In prima zi de curs, dupa discutiile de convenienta si acomodare
a urmat o intrebare pusa fiecarui

cursant, care a avut scopul de a
ne determina sa facem cunoscuta
motivatia care a stat la baza deciziei fiecaruia de a urma cursul.
Pentru cei mai multi, interesul
major era reprezentat de dorinta
de a profesa ca mediator, pentru
altii finalitatea urmarita era legata de curiozitate, cunoastere,
informare.
Eu m-am numarat in acel moment printre cei din a doua categorie.
Formatorii nostri, persoanele
care urmau sa ne indeplineasca
dorintele, mi s-au parut, inca
de la inceput, stapani pe informatiile care trebuia transmise cu titlul de cunostiinte teoretice si abile
in ceea ce viza partea practica.
Nu a trecut decat o zi de la
inceperea cursului si am simtit
deja ca, ce voiau oamenii aceia
sa ne faca sa intelegem, nu este
numai stiinta ci este stiinta combinata cu sensibilitate, pasiune,
finete. Astfel a fost usor, cel putin
pentru mine, ca orele petrecute
impreuna sa se transforme intr-o
stare de miraj, de care, am fost total acaparata. Rezonam impreuna.
Sunt atat de putine si de scurte
situatiile in care simti cu adevarat
ca poti rezona cu cineva, incat de
fiecare data cand ele iau sfarsit ti
se pare ca ai pierdut un lucru de
pret, la care tineai mult.
Peste aceasta stare de exaltare
s-a suprapus continutul interesant al discutiilor pe care le-am
purtat zilnic, cel putin 8 ore, timp
de doua saptamani. Marturisesc
ca nicio zi nu semana cu cealalta,
iar ineditul informatiilor si modul
lor de prezentare m-au facut sa nu
simt in niciun moment oboseala.
Din contra, numaram nostalgic
fiecare zi care trecea, pentru ca ea
ma atentiona asupra iminentei finalizarii cursului.
Am trait multi ani admirand
profunzimea expresiei : “Legea
este regina tuturo lucrurilor divine si umane”. Cer iertare, dar
nu m-a interesat niciodata cui
apartine acest concept care poate
fi ridicat la rang de principiu. Mesajul a fost atat de frumos incat
restul este mai putin relevant.
Urmand cursul de mediere

pare us to enter into a mediation
to come out winners. Of course,
negotiation is an art and has
much deeper secrets. This is precisely why we need a mediator.
As a professional in the efficient
management of conflicts, the
mediator will ask questions that
make negotiation profitable for
both parties.

If you believe that mediation
can be a solution, call a mediator
now. Information about mediation is free of charge, and going
to a mediator’s office does not exclude the possibility, if unhappy,
to go to court.
■
Petru Mustateanu
Mediator

MEDIATION, A NEW BEGINNING

W

e regularly have a dialogue with ourselves, a
kind of reckoning about
what we did and what we intend
to do next.
I went through this process in
early summer of 2010. The timing
seems a bit odd because it is not
natural that when most people
think of well deserved holiday, I
was confronting my ego about
problems that the limit of any
common sense finds gentle. But it
happened and I was forced to assume participation and interest.
If I think about it, the situation
looks more like a report than a
peaceful dialogue.
“Woman, I’m telling myself, you
are what you’ve always wanted to
be, you have more than you could
ever hope for, and then what
bothers you?”
Irritated, the voice inside me was
saying something like this: And
now, you think you have fulfilled
all obligations and you should not
desire something more?”
Humble, but happy at the same
time, I understood that I owe myself, once again, a new beginning.
I had heard little about mediation and even less about what the
profession of mediator means. I
started looking for information
on the Internet and so I found that
in the autumn of that year (2010)
a training on mediation was to
take place precisely in my town. I
felt challenged by this news and
I chose to discuss with other colleagues about the possibility to
attend such a course.
To my surprise, now pleasant, at that time a bit unexplainable, I found that my interest
was not the only one and that
many people wanted to unravel
as many things about mediation.
Said and done.
I contacted Craiova Mediation
Center and I signed up, along with
many colleagues, for the training
course organized in Zalãu.
On the first day of class, after
convenience and accommodation
talks, a question was asked to each
student, to make us reveal the
motivation behind the decision to
attend the training. For most stu-

dents, the major interest was represented by their desire to practice
as a mediator, for others the objective pursued was related to curiosity, knowledge, information.
I was at that point among those
in the second category.
I felt right from the beginning
that our trainers, the persons who
were to fulfill our desires, were
masters in the information to be
transmitted as theoretical knowledge and quite skillful in practice.
It was only a day after the start
of the course when I already felt
that what those people wanted us
to understand was not only science but science combined with
tenderness, passion and finesse.
Thus, it was easy, at least for me, to
turn the time spent together into a
state of mirage, which I was totally
hooked on. We resonated together.
There are so few and short situations where you really feel you
can resonate with someone, that
every time they end, you feel you
lost something precious, that you
cared for very much.
This state of excitement was
overlapped by the interesting content of discussions we held daily,
at least 8 hours, for two weeks. I
confess that no day resembled
the other, and the novelty of information and presentation did not
make me feel tired at any time.
In contrast, I was nostalgically
counting each day passing by, as
it warned me about impending
completion of the course.
I lived for many years admiring the depth of expression: “The
law is the queen of all divine and
human things”. Sorry, but I was
never interested in who released
this concept, which can be raised
to the level of a principle. The
message was so beautiful that the
rest was less relevant.
Attending the mediation training, I was to find out that the place
of the ‘Queen’ can be taken by the
desire of two or more parties to
solve a state of conflict themselves.
What could be more beautiful
and more Christian than to show
goodwill to overcome a situation
generating discontent or material
or spiritual suffering?
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aveam sa aflu ca locul ‘reginei’
poate fi ocupat de dorinta a doua
sau mai multe parti de a-si rezolva, ele insele, o stare conflictuala.
Ce poate fi mai frumos si mai
crestineste decat sa arati reciproc
bunavointa in a depasi o situatie generatoare de nemultumiri,
suferinte de ordin material ori
spiritual.
Invatand despre mediere am
aflat ca aceasta este o metoda
de solutionare a conflictelor cu
ajutorul unei terte persoane – numita mediator – fara a se ajunge
in fata instantelor de judecata. Se
elimina o serie de costuri care nu
sunt de neglijat. Se asigura un cadru privat in care partile nu sunt
obstaculate de povara formalismului si in care sunt stimulate
sa comunice, sa-si transmita una
alteia mesaje din care sa rezulte
ceea ce le nemultumeste si ce
sta la baza conflictului dintre ele.
Este evitata publicitateacare, nu
in putine cazuri este agresiva, cu
consecinta crearii unor stari de
disconfort. Locul publicitatii este
ocupat de reversul ei, respectiv
de confidentialitate. Termenele
de intalnire a partilor nu sunt
impuse ci decise chiar de ele, eliminandu-se in felul acesta stresul
unor indelungi asteptari.
In toata aceasta perioada,
stapan pe tehnici variate, neutru
si impartial, isi face simtita
prezenta sa benefica cea de a
treia persoana care este mediatorul. Acesta are rolul de a sprijini
partile sa-si poata controla emotiile, sa-si inlature rand pe rand
neintelegerile si in locul lor sa
puna o stare de pace si tihneala,
alaturi de solutii potrivite care sa
convina tuturor. Procedurile prin
care vor trece impreuna vor fi unele simple, fiabile si in legatura cu
care, partile vor fi incunostiintate.
Medierea nu este tocmai taramul unde se desfasoara cele
mai frumoase momente din viata
oamenilor. Ei intra in mediere –
daca aleg voluntar aceasta cale de
rezolvare a disputelor – incarcati
de sentimente negative, de o negreala coplesitoare, uitand chiar
de propriile interese sau exagerandu-le astfel incat sa nu poata
fi realizate. In acest conglomerat,
mediatorul trebuie sa gaseasca
puntea pe care sa faca posibila
trecerea ambelor parti. La inceput
ea va fi atat de firava incat cu greu
se poate imagina ca ea va sustine
partile pana la capat. Orice pas
inainte pe aceasta punte este un
castig al partilor si o satisfactie a
mediatorului. Mediatorul cu ajutorul partilor, va trebui sa afle ce
anume lucru determina pozitia divergenta a partilor, precum si ce
anume lucruri pe pot unii in hotararea de a trece puntea. Facand

aceasta delimitare, in continuare,
bazat pe un climat de incredere,
se vor putea construi propuneri,
solutii, optiuni.
Cu cat partile vor intelege
mai repede si mai bine ca interesele lor pot fi solutionate prin
propriile lor propuneri, cu atat
parcursul lor va fi mai facil. Ele
nu vor fi impiedicate de reguli
greoaie, impuse. Regulile se afla
in educatia si experienta lor. De
pilda, cine nu stie ca poate primi
respect numai daca acorda respect, sau cine nu este constient ca
violenta si agresivitatea conduc la
violenta si agresivitate, dar tot ata
de cunoscut pentru parti este si
faptul ca daca faci bine, bine poti
sa astepti. Altfel spus, in mediere,
respectarea regulilor este legata
de intelepciunea cu care te-ai nascut si traiesti.

Learning about mediation I
found it is a method of conflict
resolution through a third party
– the mediator – without reaching the court of law. It eliminates
some costs that are not negligible.
It offers a private setting in which
the parties are not hindered by
the burden of formalism and are
encouraged to communicate, to
transmit to each other messages
showing what displeases them
and underlying conflict between
them.
Publicity is avoided, which, in
many cases, can be aggressive,
creating discomfort. The place
of publicity is taken by its opposite, respectively privacy. Days
of meeting are set by the parties
themselves, thereby eliminating
the stress of waiting too long.
Throughout this period, master-

position of the parties, and what
can be combined in the decision
to cross the bridge. Doing this delimitation, still based on a climate
of trust, proposals, solutions, options can be built.
The better and faster the parties understand their interests
can be solved by their own proposals, the easier the process.
They will not be hampered by
cumbersome, imposed rules.
Rules exist in their education
and experience. For example, who
does not know one can only get
respect if one gives respect, or
who is not aware that violence
and aggression lead to violence
and aggression, but parties also
know that if one does good, one
can wait good in return. In other
words, in mediation, compliance
of rules is related to wisdom one

In cazul in care regulile devin
vulnerabile si sunt pe cale de a fi
frante, mediatorul va fi acela ca
va ajuta partile sa refaca starea
de echilibru si cooperare.
In fine, daca se ajunge la solutionarea conflictului, prin intelegere, partile vor realiza ca aceasta
li se datoreaza lor. Este un moment de inaltare pentru orice om,
momentul in care se depaseste pe
el insusi, trecand intr-o alta stare
si anume in acea stare in care
relatia de intelegere cu ceilalti oameni este mai presus decat multe
lucruri la care poate renunta.
Medierea va ajuta oamenii sa
gandeasca pozitiv si sa devina
mai buni.
Gandind mai profund la aceasta perspectiva, ma simt alaturi de
cei care au inteles mai bine si mai
repede decat mine ca, datoriile
noastre sunt atat fata de noi, cat
si fata de cei din jurul nostru.
La finalul acestor ganduri puse
pe hartie, doresc sa transmit celor aflati in dificultatea conflictelor, care pot fi stinse prin intelegerea lor, sa apeleze cu incredere
la mediere.
Deci: Apelati la mediere!
■

ing the various techniques, neutral and impartial, the presence of
a third person seems to be beneficial, namely the mediator. He/she
is intended to assist the parties in
controlling emotions and to successively remove misunderstandings, putting instead a state of
peace and calmness, together with
proper solutions to suit everyone.
The process to be crossed together
will be simple, reliable and parties
will be advised on.
Mediation is not quite the land
where the best moments in people’s lives take place. They enter
into mediation – if they choose
this way of resolving disputes
voluntarily – loaded with negative
feelings, an overwhelming blackness, forgetting even their own
interests or exaggerating them so
they can not be accomplished. In
this conglomerate, the mediator
must find the bridge that makes
it possible for both parties to
cross. At first it will be so feeble
that it is very hard to imagine it
will support the parties to the
end. Every step forward on this
bridge is a gain of the parties
and satisfaction for the mediator. The mediator, with help from
the parties, will have to find out
what determines the confronting

was born and lives with.
If the rules become vulnerable
and are about to be broken, the
mediator will be the person to
help restore balance and cooperation.
Finally, if the conflict is solved
by agreement, the parties will
realize that this is their merit. It
is a time of ascension for any
person, the moment when one
exceeds oneself, passing into another state, namely in that where
the relationship of understanding
with other people is beyond many
things that one can give up.
Mediation will help people to
think positively and become better.
Thinking deeper about this
view, I feel close to the people
who understand better and faster
than me that our duties are routed towards us, but also towards
those around us.
At the end of these thoughts
laid on paper, I wish to send those
experiencing difficult conflicts
that can be settled by their understanding, to turn to mediation
with confidence.
So: Turn to mediation!
■

Petronela Nasaudean
Avocat–Mediator

Petronela Nasaudean
Lawyer – Mediator
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Funcţionarea instituţiei
medierii - reper al gradului de
evoluţie al societăţii româneşti
şi AL JUSTITIEI EVOLUATE

functioning of mediation
institution - LANDMARK for the
Romanian society evolution
and evolved justice

O

A

societate modernă, aşezată
pe principii morale şi de civilizaţie evoluate constituie
o premisă sigură pentru concordie, amiabil, toleranţă şi înţelegere între membrii acelei societăţi.
Acestea şi alte elemente conjuncturale şi de detaliu legate
de fiecare împrejurare în parte
constituie elementele cerinţă, elementele de bază, intrinseci funcţionării instituţiei medierii.
La momentul la care în ţara
noastră instituţia medierii va
funcţiona în majoritatea speţelor
din dorinţa personală şi deliberată a participanţilor la proces şi nu
în mod impus prin norme sau reglementări, România va putea sta
cu fruntea sus în faţa unor state şi
ţări care contează din punct de vedere al gradului de emancipare şi
civilizaţie socială în context global.
Între creşterea importanţei
pe care o are instituţia medierii
şi rolul avocatului în rezolvarea
amiabilă a litigiilor dintre părţi
apreciem că există un raport direct proporţional.
O tratare obiectivă a subiectului
dezvoltat din titlul temei ne sileşte
să recunoaştem că la acest moment societatea românească din
punct de vedere al nivelului mediu
de cultură al membrilor săi nu reprezintă un teren extrem de fertil
pentru implantarea, dar mai ales
dezvoltarea instituţiei medierii.
De aceea, este necesară mai întâi de toate instruirea, pregătirea
şi convingerea creată în rândul
factorilor calificaţi, cu referire
specială la avocat, care la rândul
lor prin mijloace profesionale şi în
mod profesionist să facă posibilă
apelarea în cât mai multe speţe la
instituţia medierii şi să determine

finalizarea efectivă a demersului
respectiv cu o înţelegere reală între părţi, cu o rezolvare amiabilă a
litigiului dintre acestea.
În aceste condiţii, instanţele de
judecată vor deveni mai “aerisite”,
mediul de desfăşurare a actului

modern society, placed on
moral principles and advanced civilization represents a reliable prerequisite for
concord, rapport, tolerance and
understanding among the members of that society.
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de justiţie mai civilizat şi cu siguranţă în acest fel va spori calitatea
actului de justiţie.
În acest mod o instituţie căreia
nu i se acordă încă importanţa
cuvenită, respectiv instituţia medierii va avea o înrâurire deosebită asupra actului de justiţie în
România şi va asigura o poziţie
confortabilă ţării noastre în contextul European şi internaţional.
Iată de ce este necesar un efort
susţinut al tuturor factorilor
implicaţi în înfăptuirea justiţiei
pentru sporirea rolului medierii
şi funcţionarea reală şi efectivă a
acestei instituţii.
■
Olaru Constantin Marian
Avocat, Baroul Gorj

These and other incidental and
detailed elements linked to each
circumstance represent basic requirements, the main, fundamental elements for proper functioning of mediation.
The moment mediation starts
working in our country, in most
cases, due to personal and deliberate wish of participants in
trials, rather than imposed by
rules and regulations, Romania
will be able to stand high before
some states and countries that
matter in terms of social emancipation and civilization in a global
context.
We believe there is a direct relation between increasing importance of mediation and a lawyer’s

Medierea, o posibilitate şi în
domeniul dreptului muncii

P

ropunerea legislativă privind
înfiinţarea Tribunalelor specializate pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale este binevenită,
de fapt se reia o problemă mai veche
si se încearcă, poate chiar se va reuşi,
materializarea acestui demers.
Este adevarat, că in ultimii ani,
pe rolul Tribunalelor s-a înregistrat un număr foarte mare de dosare privind conflictele de muncă ce
rezultă din executarea contractului

individual de muncă dar şi din asigurări sociale, mai ales cele care
privesc sistemul public de pensii.
Sigur, de multe ori, practicienii dreptului (avocaţi, consilieri juridici) dar şi
magistraţii au constatat ca anumite dosare şi-ar fi găsit soluţionarea doar prin
simpla întalnire a părţilor în faţa unei
persoane neutre (care, conform noilor
reglementări, poate fi un mediator).
Tribunalul muncii va reuni in activitatea sa judecători specializaţi in conflic-

role in amicable settlement of disputes between the parties.
An objective debate over the
subject developed in the headline compels us to recognize
that at this point, the Romanian
society, in terms of its members’
average level of culture is not a
very fertile ground for implantation, but especially development
of mediation.
Therefore, first of all, there is
need for training and confidence
among qualified people, with
special reference to the lawyers,
who in turn, by professional
means and in a professional
manner, can use mediation in
as many cases as possible and
determine the actual completion
of that approach with a real understanding between the parties,
with an amicable settlement of
their dispute.
In these circumstances, the
courts will become more “airy”,
the climate of justice more civilized and certainly the quality of
justice will increase.
In this way, an institution that
is still not given the proper importance, that is mediation, will have
a great effect upon the administration of justice in Romania and
ensure a comfortable position to
our country in the European and
international context.
Hence, the necessity for a sustained effort of all those involved
in the administration of justice
to improve the role of mediation
and real and effective operation
of this institution.
■
Olaru Constantin Marian
Lawyer, Gorj Bar

Mediation, a possibility
for the labor law

T

he legislative proposal on
the establishment of specialized courts for labor disputes
and social insurance is welcomed,
actually it resumes an earlier problem and tries, maybe with success,
the materialization of this step.
It is true that in recent years,
the courts had a large number of
labor disputes arising from individual employment agreement execution, but also related to social

insurance, especially those involving the public pension system.
Sure, practitioners (lawyers,
legal advisers) and also judges often found that certain files would
have been solved much easier, if
parties met before a neutral person (who, according to the new
regulations, can be a mediator ).
Labor Court will reunite in
its activity judges specialized in
labor disputes and social insur-
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te de muncă şi asigurări sociale, avocaţi
şi consilieri juridici ce au ca domeniu de
expertiză dreptul muncii şi securităţii
sociale. Se poate spune că, in acest domeniu, avocatii au făcut un pas înainte
fiindca există societăti civile de avocaţi
care deja au în componenţa lor departamente de dreptul muncii iar avocaţii
care activează aici sunt deja formaţi şi
specializaţi pe domeniul respectiv.
Mediatorii s-au implicat activ (unii
dintre ei fiind şi avocaţi) astfel că, prin
modificările aduse Legii nr. 192/2006
privind medierea si organizarea profesiei de mediator se va realiza o îmbunătaţire pe viitor a activităţii judiciare prin
decongestionarea şedinţelor de cauze
care pot rezolvate şi amiabil.
Astfel, prin modificarea art. 2 din
Legea nr. 192/2006 se prevede: «părtile,
persoane fizice sau persoane juridice,
sunt obligate să participe la şedinţa de
informare privind medierea, inclusiv
dupa declanşarea unui proces în faţa
instantelor competente, în vederea soluţionării pe aceasta cale a conflictelor
în materie civilă, de familie, în materie
penală, precum şi în alte materii, în
condiţiile prevăzute de prezenta lege»
La categoria alte materii pot fi incluse cu succes şi conflictele de muncă.
De asemenea o completare importanta la Legea medierii este introducerea art. 60^1, care la lit. e) prevede:
»e necesară dovada participării la
o şedintă de informare a medierii
pentru litigiile de muncă izvorâte din
încheierea, executarea îi încetarea
contractelor individuale de muncă « .
Până la această modificare, spunem noi esenţială, medierea ca modalitate de soluţionare a conflictelor
(litigiilor) de muncă era o procedură facultativă nu obligatorie; părţile
trebuiau să consimtă la soluţionarea conflictului pe cale amiabilă.
În conformitate cu dispoziţiile Legii
nr. 192/2006 salariaţii şi angajatorii
puteau recurge la mediere :
• anterior sesizării instanţei de
judecată ( art. 43 alin. 2 ^1).
• după declanşarea procesului
in faţa instanţei .
Graţie noi modificări, părţile în
conflictele de muncă sunt ţinute
să facă dovada participării la o
şedinţă de informare a medierii.
De fapt, întotdeauna legislaţia
muncii (Legea nr. 168/1999, abrogată prin Legea nr. 62/2011 a dialogului
social, dar şi Codul muncii) au prevazut cu titlu obligatoriu în sarcina judecatorului de a pune in vedere părtilor aflate într-un conflict de muncă să
încerce o rezolvare pe cale amiabilă.
Din păcate, această prevedere a
fost mai mult cu titlu declarativ, poate chiar şi de formă, fiindca instanţa de judecată datorită numărului
mare de cauze aflate rol a trecut cu
destula uşurinţă peste acest demers.
Tribunalul muncii va avea şi el meritele lui în buna realizare a actului de justiţie, prin prisma faptului ca se doreşte
o adevărată specializare a judecătorilor.

Potrivit proiectului de act normativ,
tribunalul specializat pentru conflicte
de muncă şi asigurări sociale se compune din judecători specializaţi în materia conflictelor de muncă şi asigurări
sociale şi din asistenţi judiciari numiţi
în condiţiile legii. Pentru a fi numiţi
judecători la Tribunalele Muncii, judecătorii trebuie să împlinească condiţiile
prevăzute de Legea pentru organizarea
judiciară nr. 304/2004 şi să aibă o vechime în magistratură de 8 ani pentru
preşedinte, vicepreşedinte şi preşedinţi
de secţii şi de 5 ani pentru judecători.
Numirea în funcţie de judecător la
Tribunalele specializate pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale se
face numai prin concurs sau examen
organizat de Consiliul Superior al
Magistraturii sau de către Institutul
Naţional al Magistraturii. Mandatul
judecătorilor de la tribunalele specializate pentru conflicte de muncă este
de 5 ani, cu posibilitatea reînvestirii.
Este însa discutabilă prevederea
ca asistenţii judiciari să realizeze
procesul de mediere, iar aici punctul
de vedere înaintat de Consiliul de
Mediere către Parlamentul Romaniei este clar, fara echivoc şi îndreptăţit.
Profesia de mediator este una liberală, cu reglementare specială atât
internă (Legea nr. 192/2006) cât şi
comunitară (Directiva 2008/52/CE)
şi este în contradicţie cu profesia de
asistent judiciar, care este numit de
ministrul justiţiei, la propunerea Consiliului Economic şi Social. S-a incercat de multe ori ca asistentul judiciar
să aiba mai multe atribuţii în desfaşurarea actului de justiţie, evident că
acesta se poate implica foarte mult în
activitate la instanţa de judecată (chiar
i se pot stabili anumite atribuţii) însa
acesta este apanajul Ministerului de
Justiţie . Nu se pot atribui asistentului
judiciar prin lege (aşa cum s-a încercat în expunerea de motive asupra
proiectului de lege privind înfiinţarea
Tribunalelor specializate) anumite
prerogative pentru ca acesta ulterior
să dobândească calitatea de judecator
specializat în conflicte de muncă şi
asigurări sociale. Ar însemna o eludare a modalitaţilor concret stabilite
de lege prin care se face admiterea in
magistratura, ceea ce nu poate fi admis. Este evident că viitorii magistraţi
din cadrul tribunalelor muncii vor fi
recrutati din rândul magistraţilor care
îşi desfaşoară activitatea în cadrul
instanţelor de judecată, bineînţeles
dupa promovarea unui examen sau
concurs, în condiţiile legii.
Asteptam cu nerabdare ca această
iniţiativă legislativă să se materializeze cât mai repede, să fie în deplină
armonie cu celelalte acte normative
(Legea nr.192/2006) iar începand
cu ianuarie 2013 să se desfasoare
activităţi de mediere ca şi procedură
prealabilă în conflictele de muncă. ■
Duvlea Cristina,
Avocat, Baroul Gorj

ances, lawyers and legal advisers
with an expertise in labor law and
social insurance. Some can say
that, in this field, lawyers have
made 
a step forward because
there are houses of lawyers which
already comprise departments on
labor law and lawyers who work
here are already trained and specialized in this field.
Mediators have actively involved
(some of them are also lawyers) so
that the amendments to the Law no.
192/2006 on mediation and the
mediator profession will improve
in future the judicial activity, by
relieving the courts of the sessions
that can be resolved amicably.
Thus, change of art. 2 n Law no.
192/2006 provides: ‘parties, natural or legal persons are obliged
to attend the information meeting
on mediation, including after the
onset of a trial before a competent
court, to resolve conflicts this way
in civil, family, criminal and other
matters, as provided by this Law »
Category “other matters” can
successfully include labor disputes.
Also an important addition to
mediation law is the introduction
of art. 60 ^ 1, which stipulates by
lit. e): “it is necessary the proof
of participation in a mediation
information session for labor disputes arising from the conclusion,
execution and termination of individual employment agreements”.
Until this change, that we call
essential, mediation as a means
of labor conflict (litigation) resolution was an optional, not a compulsory procedure; the parties needed to agree to amicable settlement.
In accordance with the provisions of Law no. 192/2006 employees and employers could use
mediation:
• Prior to referral to court (art.
43 par. 2 ^ 1).
• After onset of trial in court.
Thanks to new changes, parties
in labor disputes are required to
provide proof for participation in
a mediation information session.
In fact, the Labor law (Law no.
168/1999, repealed by Law no.
62/2011 of social dialogue but
also the Labor Code) has always
stipulated that the judge must advise the parties in labor conflict to
attempt a friendly settlement.
Unfortunately, this provision
was rather declarative, maybe
even just a formal issue, because
the court, due to large number of
pending cases, ignored this attempt rather easily.
Labor Court will too have its
merits in the good achievement
of justice, given that judges will
become really specialized on this.
According to the draft law,
the specialized court for labor
disputes and social insurance

consists of specialized judges in
matters of labor disputes and
social insurance and judicial assistants appointed under the law.
To be appointed judges at the
Labor Courts, judges must fulfill
the conditions stipulated by the
Law on judicial organization no.
304/2004 and have experience
as a magistrate for eight years for
the chairperson, vice president
and heads of departments positions and 5 years for judges.
Appointment as judges in specialized courts for labor disputes
and social insurance is achieved 
only through competition or examination organized by the Superior
Magistracy Council or by the National Institute of Magistracy. Mandate of judges in courts specialized
for labor disputes is 5 years, with
the possibility of reinvestment.
It is however questionable the
requirement that judicial assistants conduct the mediation process, and here the standpoint put
forward by the Mediation Council
to the Romanian Parliament is
clear, unequivocal and justified.
Mediation is a liberal profession, with special regulation both
internally (Law no. 192/2006)
and at Community level (Directive 2008/52/EC) and is contrary
to the profession of judicial assistant, who is appointed by the
Minister of Justice as proposed
by the Economic and Social Council. There were several attempt to
increase the number of tasks for
judicial assistant in the conduct
of justice, obviously he/she can
involve very actively in the court’s
activity (even certain tasks can be
settled), but this is a prerogative
of the Ministry of Justice. By law,
the judicial assistant cannot be
assigned (as was attempted in the
explanatory memorandum to the
draft law on the establishment of
specialized courts) certain powers that would allow in the future
for him/her to become a judge
specialized in labor disputes and
social insurance. It would mean
circumventing the concrete way
established by law for admission
to magistracy, which can not be
accepted. It is obvious that the
future magistrates of labor court
judges will be recruited from the
judges operating in the courts, of
course after passing an exam or
competition under the law.
We look forward to this legislative initiative to materialize sooner, to be in harmony with other
laws (Law nr.192/2006) and starting January 2013 to have mediation as a preliminary procedure in
labor disputes.
■
Duvlea Cristina,
Lawyer, Gorj Bar

medierea, tehnică şi artă » octombrie 2012

METODE ALTERNATIVE DE SOLUTIONARE A DISPUTELOR – COMPARAŢIE
INTRODUCERE.
Metodele
alternative de solutionare a disputelor si-au facut aparitia ca o
necesitate pentru simplificarea
solutionarii conflictelor şi ca alternativă la desfăsurarea unor
proceduri judiciare clasice.
Prima metodă de solutionare a
constituit-o concilierea directa intre părti, conciliere care în decursul timpului a îmbrăcat mai multe
forme, devenind procedura prelabilă reglementată în
Codul de
Procedură
Civilă
în
materia
litigilor comerciale.
O
altă
metodă de
soluţionare alternativă a disputelor o
constituie
arbitrajul,
care îşi are
originea în
dreptul anglo-saxon
şi care de
asemenea
a dobăndit
o recunoastere, fiind
inclus in
Codul de
Procedură
Civilă
Roman si
suferind
modificări,
ca şi reglementare in decursul
timpului.
Cea mai tănară metodă de soluţionare altrenativă a disputelor
– medierea începe, la răndul sau,
să dobandească recunoasterea
meritată în sistemul de dreptul
romanesc.
In continuare vom face o succintă comparatie a celor 3 metode
de soluţionare alternativă a disputelor, cu scopul declarat de a
conduce la o mai buna cunoastere
a fiecaruia dintre acestea.
1. Concilierea – metoda adhoc de soluţionare a disputelor,
în cadrul căreia părtile aflate in
conflict încearcă solutionarea pe
cale amiabilă a disputelor aparute intre ele.
Ca şi trăsături fundamentale
ale concilierii se desprind următoarele:
• este cea mai veche dintre metode de soluţionare a disputelor
(conflictelor);

• o procedură ad-hoc;
• este o procedură informală:
• partile încearcă singure să isi
solutioneze disputele (conflictele);
• are o eficientă limitată.
În încercarea de a reduce numărul litigiilor deduse judecătii,
legiuitorul romăn prin art. I, pct.
224 din OUG 138/2000 a introdus-o ca procedură prealabilă
obligatorie în soluţionare litigiile

comerciale.
Sediul materiei îl constituie
dispozitiile art. 7201 – 72010 din
Codul de Procedură Civilă1 actual.
Datorită ineficienţei acestei
proceduri în practică, a împrejurării că în realitate nu constituie
altceva decat o formalitate prealabilă, de natură să întârzie soluţionarea conflictului, procedura
concilierii în materie comercială
nu si-a mai găsit locul în reglementările Noului Cod de Procedură Civilă (Legea nr.134/2010
cu modificarile si completarile
ulterioare) o contribuţie având şi
unificarea procedurii.
Cu alte cuvinte, concilierea directă în materie comercială dispare ca procedură prelabilă obligatorie cu data intrării în vigoare
a Noului Cod de Procedură Civilă
1 Dispoziţiile art. 7201 – 72010
Cod procedură civilă au fost introduse prin art. I, pct. 224 din OUG nr.
138/2000.

MEANS OF ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION – COMPARISON
INTRODUCTION. Alternative
methods of dispute resolution
have appeared as a necessity to
simplify conflict resolution and as
an alternative to traditional court
proceedings.
The first resolution method
was direct conciliation between
the parties, which over time took
many forms, becoming a prior
procedure regulated in the Civil
Procedure Code in matters of

disputes (conflicts);
• is an ad hoc procedure;
• is an informal procedure:
• parties try to resolve their own
disputes (conflicts);
• has a limited efficiency.
In an attempt to reduce the
number of disputes to be decided in court, the Romanian legislature by Art, pct.224 of GEO
138/2000 has included it as a preliminary mandatory procedure, in
commercial
litigations.
The text of
law is represented by the
provisions of
Art. 7201 to
72010 in the
current Civil
Procedure
Code1.
Due to its
inefficiency
in practice,
fact that in
reality it is
simply a preliminary formality, which
would only
delay
the
settlement ,
conciliation
in commercial matters no
longer found
its place in
the New Civil
Procedure
Code (Law
Caravana Medierii Sibiu, septembrie 2012 . 1 3 4 / 2 0 1 0
with
subsequent amendments), also due
commercial litigations.
Another alternative method for the unification of procedure.
dispute resolution is arbitration, In other words, direct conciliarooted in the Anglo-Saxon law, tion in commercial matters disawhich also gained recognition ppears as mandatory prior probeing included in the Romanian cedure with the entry into force of
Civil Procedure Code and subject the new Civil Procedure Code (Feb.
1, 2013).
to different changes over time.
2. Arbitration – defined by art.
The
youngest
alternative
method of solving disputes – me- 553 of the New Civil Procedure
diation begins, in its turn, to gain Code as “a private alternative jua well deserved recognition in the risdiction” has a history of nearly
three centuries, first appearing in
Romanian legal system.
Below, we make a brief com- the Anglo-Saxon system as a neparison of the three methods of cessity in solving conflicts betwealternative dispute resolution, en traders.
It has appeared in the Romaniwith the stated aim of leading to
an legal system towards the end of
a better learning of each.
1. Conciliation, ad hoc method the nineteenth century as ad hoc
of dispute resolution in which the arbitration between merchants.
conflicting parties seek amicable Commercial arbitration gains resettlement of disputes arising cognition under the communist
between them.
As fundamental features of con- 1 Provisions of art. 7201 – 72010
Civil Procedure Code were inserciliation, we mention:
ted by art. I, paragraph. 224 of GEO
• is the oldest method of settling 138/2000.
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nării unor persoane specializate, numite arbitri ce se constituie in tribunale arbitrale;
• tribunalele arbitrale pot fi adhoc sau institutionalizate;
• arbitrajul se desfăsoară după
reguli proprii care pot fi negociate între părtile aflate în litigiu, fie reguli ori regulamente
proprii ale curtilor de arbitraj
la care părtile aderă;
• regulile de soluţionare prin
arbitraj nu pot fi contrare legii
sau ordinii publice;
• în solutionarea conflictului tribunalul pronunţă o hotărăre
care este definitivă şi executorie;
• hotărarea arbitrală nu poate
fi desfiinţată decăt în anumite
conditii limitative prevăzute de
lege;
• hotărarea arbitrală poate fi
pusă în executare întocmai ca
o hotărăre judecătorească, apelănd la forta publică.
2.2. Reglementare: arbitrajul
este reglementat în prezent de
Cartea IV a Codului de procedură Civilă, art. 340 – art. 370 Cod
Procedură Civilă3, iar instituţiile
de arbitraj permanente (Curtile
de arbitraj) au reguli proprii de
organizare şi funcţionare.
Părţile pot desemna arbitri dintre membrii curţilor de arbitraj
permanente, arbitri desemnati sa
se constituie în tribunal arbitral.
În Noul Cod de Procedură Ci2 O influenţă importantă în cris-
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(01 februarie 2013).
2. Arbitrajul – definit de art.
553 din Noul Cod de Procedură
Civilă ca fiind „o jurisdicţie alternativă avănd caracter privat”,
are o istorie de aproape 3 secole,
apărand pentru prima dată în sistemul de drept anglo-saxon ca o
necesitate în solutionarea conflictelor între comercianti.
În sistemul de drept romănesc
şi-a făcut apariţia spre sfărsitul
secolului XIX ca arbitraj ad-hoc
între negustori. O amploare o
dobăndeste arbitrajul comercial
în perioada comunistă ca şi „arbitraj comercial de stat”.
După anul 1989, preluănd în
mare parte modelul francez2, arbitrajul comercial a dobăndit o
dezvoltare însemnată şi în Romania, camerele de comerţ şi industrie constituind curţi de arbitraj
cu liste de arbitri permanente şi
cu reguli proprii de organizare şi
reglementare.
2.1. Trăsăturile fundamentale ale arbitrajului sunt:
• constituie o procedură de soluţionare alternativă a disputelor;
• constituie o procedură convenţională de soluţionare a disputelor;
• soluţionarea disputelor şi desfăsurarea într-o jurisdicţie privată;
• disputele sunt deduse soluţio-

period as “state commercial arbitration”.
After 1989, taking over a large part of the French model2,
commercial arbitration has
gained significant development
in Romania, chambers of commerce and industry becoming
courts of arbitration with permanent list of arbitrators and
own rules for organization and
regulation.
2.1. Fundamental features of
arbitration are:
• it is an alternative dispute resolution procedure;
• it is a conventional dispute resolution procedure;
• dispute resolution and a private jurisdiction;
• settlement of disputes is entrusted to specialized people,
called arbitrators, who function in arbitration tribunals;
• Arbitration tribunals are ad
hoc or institutionalized;
• Arbitration takes place by own
rules that can be negotiated
between the parties to the dispute, or own rules or regulations of arbitration tribunals
that the parties adhere to;
• the rules for arbitration settlement are not contrary to law or
public order;
• in solving the conflict, the tribunals rules a decision that is
final and binding;

• the arbitration decision can
only be cancelled under certain
limited conditions provided by
law;
• the arbitration decision may
be enforced as a court ruling
using to public force.
2.2. Regulation: Arbitration
is currently regulated by Book IV
of the Civil Procedure Code, art.
340 – art. 370 Civil Procedure
Code3 and permanent arbitration
institutions (Court of Arbitration)
have own rules of organization
and functioning.
Parties may designate arbitrators belonging to permanent arbitration courts, and arbitrators
appointed constitute the arbitration tribunal.
In the New Civil Procedure Code
(Law 134/2010), arbitration has
even a more complex regulation,
also included in Book IV – About
arbitration (Article 533 – Article
612).
The new regulation, more complex and structured on 7 chapters,
expands the scope and covers arbitration more detailed.
As a novelty of the new regulation, in addition to accurately
definition of the terminology
used, it includes more detailed
regulations on arbitration agreement (Title II, art. 547 – art.562)
and on arbitrary procedure (Title
IV-art. 563 – 598).
3. Mediation – means of alter2 Important influence in shaping

talizarea şi instituţionalizarea arbitrajului l-a avut Curtea de Arbitraj Inter3 În decursul timpului reglemennaţional de la Paris.
tările au suferit modificări.

up and institutionalizing arbitration
was given by the International Arbitra3 Over time, regulations suffered
tion Court in Paris.
modifications.

www.pubspub.ro. Craiova. Rezervări şi info: 072PUBSPUB, 0727.82.77.82

medierea, tehnică şi artă » octombrie 2012

vilă (Legea 134/2010) arbitrajul
detine o reglementare şi mai amplă continută tot în Cartea a IV-a
– Despre arbitraj (art. 533 – art.
612).
Noua reglementare, mai amplă, structurează pe sapte titluri,
extinde sfera de aplicare şi reglementează mult mai amănunţit
arbitrajul.
Ca o noutate a noii reglementări, pe lăngă definirea exactă a
terminologiei utilizate, cuprinde
reglementări mai amănuntite cu
privire la o conventia arbitrală
(Titlul II, art. 547 – art. 562) şi cu
privire la procedura arbitrară (Titlul IV – art. 563 – 598).
3. Medierea – modalitatea alternativă de solutionare a disputelor, pe cale amiabilă, cu ajutorul
unui persoane specializate, în
condiţii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate şi avand
liberul consimţămănt al părtilor4,
a intrat recrut in sistemul romanesc de soluţionare alternativă
a disputelor fiind preluată din
sistemul de drept american si
reglementarea sa fiind pusă în
concordanţă cu reglementările comunitare europene privind soluţionarea alternativă a conflictelor.
3.1. Ca trăsături fundamentale se desprind următoarele:
• constituie o modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor;
• este o procedură amiabilă între
părti;
• este efectuată cu ajutorul unui
personal specializat – mediatorul;
• este o procedură confidenţială;
• se desfăsoară în conditii de neutralitate şi imparţialitate;
• se realizează prin consimţămăntul părtilor;
• urmăreste actiunea unor soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile;
O trăsătură suplimentară o
constituie dreptul persoanelor
fizice şi juridice de a-si soluţiona
disputele atăt în afara, cat si în
cadrul procedurilor de soluţionare a conflictelor prevăzute de lege.
Reglementarea.
Medierea
este reglementată de Legea nr.
192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.
Aceasta a suferit mai multe modificări, prin Legea nr. 370/2009;
OUG. nr. 13/2010 si Legea nr.
115/2012.
Organizarea profesiei de mediator beneficiază de reglementări
proprii, Consiliul de mediere
fiind organ de autoreglementare.
Codul de procedură civilă nu
a cuprins reglementări specifice
procedurii de mediere, consfintirea soluţionării pe cale medierii a
disputelor făcăndu-se potrivit art.

271-273 Cod procedură civilă actual cu aplicarea art. 63 din Legea
nr. 192/2006.
Procedura medierii apare in
prezent aplicabila ca procedură prelabilă de soluţionare a
litigiilor comerciale, Legea nr.
202/2010 modificănd dispoziţiile
art 7201 Cod procedură civilă.
Noul Cod de procedură civilă
(Legea nr. 134/2010) reglementează la art. 21 încercarea de

împăcare a părtilor, la alin.1 al
acestui articol.
Din necesitatea de a găsi metode de soluţionarea a disputelor
mai flexibile, mai apropiat de potenţialul justiţiabil a apărut medierea, ca o modalitate informală
de solutionare a disputelor, prin
care părtile în dispută asistate de
o persoană calificată şi impartială
ajung la o solutie (acord).
Medierea, dezvoltată initial
în statele cu jurisdicţii common
law, a fost imbrătisată, datorită
avantajelor sale de tot mai multe
state, Romănia beneficiind foarte
tărziu, în anul 2006 de un act normativ care se prevede, cităm, „Judecătorul va recomanda părtilor
solutionarea amiabilă a litigiului,
potrivit legii speciale”.
De asemenea, trebuie avut în
vedere că potrivit prevederilor art.
601 din Legea nr. 192/2006 se instituie obligativitatea participării
părtilor dintr-o gamă largă de litigii la procedura de informare asupra medierii, îmbrăcând caracterul unei proceduri prealabile.
Nu există însă nici o sanctiune în
caz de neparticipare la procedură.
Acordul de mediere poate fi
consfinţit de instanţă printr-o hotărăre de expedient potrivit dispozitiilor art. 432-435 din Noul
Cod de Procedură Civilă.
5. Comparaţie. În tabelul de
mai jos sunt sunt prevăzute principalele asemănări şi deosebiri
între procedurile de soluţionare
4 Art. 1, alin. 1 din Legea nr. alternativă a disputelor:

192/2006, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

native dispute resolution, amicably, with the help of a specialized
person, in conditions of neutrality, impartiality, confidentiality
and with the free consent of the
parties4, has recently entered into
the Romanian system of alternative dispute resolution being
taken from the U.S. law system,
while its regulation is rather related to the European Community
regulations on alternative conflict

Procedure Code by applying Article 63 of the Law nr.192/2006.
Mediation is currently applicable as a preliminary procedure
for commercial litigation resolution, Law no.202/2010 modifying
the provisions of Article 7201 in
the Civil Procedure Code.
The new Civil Procedure Code
(Law no. 134/2010) regulates in
art. 21 the attempt to reconcile
the parties, in paragraph 1 of this

Caravana Medierii Sibiu, septembrie 2012
resolution.
3.1. The fundamental features of mediation:
• is an alternative way of resolving conflicts;
• is an amicable settlement
between the parties;
• is carried out by a specialized
person – the mediator;
• is a confidential procedure;
• takes place in conditions of neutrality and impartiality;
• is done by consent of the parties;
• it aims to mutually agreed solution, effective and sustainable.
An additional feature is the
right of individuals and legal
entities to resolve disputes both
outside and within the dispute
settlement procedures provided
by law.
Regulation.
Mediation
is
regulated by Law no. 192/2006
on mediation and the mediator
profession. It has undergone
several modifications, by Law no.
370/2009, GEO. no. 13/2010 and
Law no. 115/2012.
The profession of mediator has
its own regulations, the Mediation Council being a self-regulation body.
The Civil Procedure Code did
not contain specific rules on
mediation, acknowledgement of
dispute resolution through mediation being done according to
art.271-273 in the current Civil
4 Art. 1, paragraph 1 of Law
192/2006, on mediation and organization of mediator profession.

article.
In the need to find more flexible ways of settling disputes,
closer to potential litigants, mediation appeared as an informal
means of dispute resolution, by
which parties to the dispute assisted by a qualified and impartial person arrive to a solution
(agreement).
Mediation, initially developed
in common law states, was embraced due to its advantages by
more and more states, Romania
benefitting much later, in 2006
by a law which quotes “The judge
will advise the parties on amicable settlement of disputes under
special law.
Also we should keep in mind
that Art. 601 of Law no. 192/2006
establishes mandatory participation of parties involved in a wide
range of litigations to mediation
information, as prior proceedings.
But there is no penalties for
non-participation in the proceedings.
Mediation agreement may be
acknowledged by the court through an expedient judgment according to Art. 432-435 of the New
Civil Procedure Code.
5. Comparison. The table
below presents the main similarities and differences between
the alternative conflict resolution
methods:
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CONCILIERE

ARBITRAJ

MEDIERE

CONCILIATION

ARBITRATION

MEDIATION

Procedură alternativă de
solutionare a disputelor

Procedură alternativă de
solutionare

Procedură alternativă de
solutionare

Alternative conflict resolution
method

Alternative conflict resolution
method

Alternative conflict resolution
method

Nereglementată

Reglementată

Reglementată

Not regulated

Regulated

Regulated

Procedură privată

Procedură privată

Procedură privată

Private

Private

Private

În actuala reglementare a
Codului de procedură civilă
constituie procedură prealabilă
în litigii comerciale.

-

În actuala reglementare a
Codului de procedură civilă
constituie procedură prealabilă
în litigii comerciale.

In current regulation of the
Civil Procedure Code, it represents a preliminary procedure
in commercial litigations.

-

In current regulation of the
Civil Procedure Code, it represents a preliminary procedure
in commercial litigations.

Procedură amiabilă

Procedură litigioasă

Procedură amiabilă

Amicable

Litigation

Amicable

Not assisted

Decided by third parties –
arbitrators constituting
arbitration tribunal

Assisted by specialized persons
– mediators

–

Arbitrators do not constitute
a distinct professional body
subject to authorization

Profession regulated by law,
professional body; profession
subject to authorization

–

Parties may choose a single
arbitrator or one arbitrator by
each party. In this situation,
they designate a super-arbitrator. (Sole arbitrator or three
arbitrators shall constitute the
arbitration tribunal).

The parties freely choose the
mediator

-

Arbitration court settles
conflict based on a party or
pre-established in case of
institutionalized arbitration.

The mediator helps the parties
to resolve their conflict in
conditions of neutrality and
impartiality

–

Confidential

Confidential

The procedure is usually
finalized without preparing a
written document and if considered preliminary mandatory
procedure, by conciliation
minutes report.

It ends as a judgment that is
final and binding

The procedure ends in an
agreement which may be
acknowledged by an expedient decision of the competent
court or notarized

It is enforceable and may
be put in force after being
invested enforceable

Mediation agreement is
not itself enforceable, but if
acknowledged by court order
or by notarization, it becomes
enforceable.
Until the entry into force of
the new Civil Procedure Code,
it is invested with enforcing
character.
Mediation agreement notarized by a notary public may be
directly enforceable

Procedură neasistată
–

–

–
Procedura se finalizeaază
de regulă fără întocmirea
unui act scris, iar în situaţia
obligativităţii ca şi procedură
prealabilă prin proces-verbal
de conciliere.

Nu beneficiază de sprijinul
autorităţilor publice în vederea
punerii în executare.
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Procedură dedusă solutionării Procedură asistată de persoaunor terte persoana – arbitrii
ne specializate-mediatori
constituiti în tribunal arbitral.
Arbitrii nu sunt constituiti întrProfesie reglementată de
un corp profesional distinct lege, corp profesional; profesie
supus autorizării
supusă autorizării
Părtile pot alege un singur
arbitru ori fiecare dintre parti
cate un arbitru. În aceasta
situatie, acestia desemnează
Părtile aleg liber mediatorul
un superarbitru.(Arbitrul unic
sau cu 3 arbitrii se constituie în
tribunal arbitrar).
Tribunalul arbitrar solutioMediatorul ajută părtile să
nează conflictul pe baza unei
îşi solutioneze conflictul în
părti ori prestabilită în cazul
conditii de neutralitate şi
arbitrajului institutionalizat.
imparţialitate.
Procedură confidenţială

Procedură confidenţială

Procedura se finalizează ca
printr-o hotărâre care este
definitivă şi executorie.

Procedura se finalizează printrun acord ce poate fi consfinţit
printr-o hotărare de expedient
a instanţei competente sau
legalizată la notar.

Constiutie titlu executoriu iar
în prezent poate fi pusă în
executare după învestirea cu
formulă executorie.

Acordul de mediere nu constituie prin el însuşi titlu executoriu, dar prin consfinţirea sa
prin hotărâre judecătorească
ori prin legalizarea sa notarială
dobândeste calitatea de titlu
executoriu.
Până la data intrării în vigoare
a Noului Cod de procedură
civilă, se investeşte cu formulă
executorie.
Acordul de mediere legalizat
de un notar public poate fi pus
direct în executare.

Comparând cele 3 modalităţi de soluţionare alternativă a
disputelor analizate fiecare dintre ele are atât avantaje, cât şi
dejavantaje.
Astfel, concilierea directă, cea
mai puţin costisitoare şi cea mai
simplă metodă, îşi regăseşte
utilitatea într-ul număr relativ
limitat de conflicte întrucât părţile implicate în conflict nu au
de regulă capacitatea şi nici pregătirea necesară pentru a putea
singure să îşi soluţioneze singuri
divergenţele. De altfel şi legiuitorul a renunţat să mai reglementeze concilierea directă ca fiind o
procedură prealabilă în soluţionarea litigiilor comerciale, pe de
o parte, având în vedere numărul
foarte redus de conflicte comerciale soluţionate (fie şi parţial) prin
conciliere înainte de investirea
instanţelor comerciale.
În ceea ce priveşte arbitrajul,
pentru a putea fi investit un tribunal arbitral cu soluţionarea
unui conflict trebuie să preexiste
un compromis5 ori cel puţin o cla5

uza compromisorie în contract,
care să stabilească instituţia de
arbitraj permanentă competentă
să soluţioneze conflictul. Forma
scrisă a compromisului ori a clauzei compromisorii este obligatorie, în caz contrar competenţa de
soluţionare a conflictului revine
instanţelor de drept comun.
In atare situaţie, soluţionarea
prin arbitraj a conflictului presupune, de regulă, prevederea
anterioară a posibilităţii ivirii
acestuia. Arbitrajul este adecvat
în soluţionarea unor conflicte de
natură comercială, împrejurare
în care părţile pot să stabilească
şi regulile de procedură aplicabile, legea aplicabilă în condiţiile
existenţei unor elemente extrateritoriale ale conflictului precum
şi să desemneze anumite persoane în calitate de arbitri.
Un alt avantaj al arbitrajului
este acela al pronunţării unei

le aflate în conflict care reglementează
moodul de soluţionare a disputei prin
arbitraj, desemnează arbitrii şi stabileste procedura de soluţionare ori
face trimitere la regulamentul unei inDocument incheiat între părţi- stituţii (Curţi) de arbitraj permanante.

Does not benefit from support
of public authorities to
enforce it

Comparing
the
three
methods of alternative dispute resolution analyzed, each
of them has both advantages
and disadvantages.
Thus, direct conciliation,
the less expensive and easiest
method, finds its usefulness
in a rather limited number of
conflicts since the conflicting
parties usually do not have
the capacity or necessary training to resolve by themselves
their differences. In fact, the
legislator quit regulating
direct conciliation as a preliminary procedure in resolving commercial disputes, on
the one hand, given the very
small number of commercial
disputes resolved by conciliation (even partially) before investing the commercial court.
Regarding arbitration, for
an arbitration court to be invested to settle, a compromise 5 must pre-exist or at least

an arbitration clause in the
contract that establishes the
permanent competent arbitration institution to settle
the conflict. The written form
of compromise or arbitration
clause is mandatory, otherwise the conflict resolution
competence belongs to common law courts.
In such a situation, conflict
resolution by arbitration usually involves the stipulation
of a prior possibility to appear. Arbitration is appropriate in resolving commercial
disputes, a circumstance in
which the parties may also establish the rules of procedure
applicable, the law to be used
if there are some extra-territorial issues of conflict and to
designate certain persons as
arbitrators.
Another advantage of arbitration is the ruling of a fi-

bitration, appoints arbitrators and
5 Document concluded between settles the resolution method or
the conflicting parties which regulates sends to the regulation of a permathe resolution of dispute through ar- nent arbitration institution (court).
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hotărâri definitive şi executorii,
hotărâre care nu poate fi anulată
decât în condiţii limitativ prevăzute de lege. Confidenţialitatea
cu privire la conflict este de asemenea păstrată, iar conflictul
poate fi soluţionat într-un termen scurt, raportat la complexitatea pricinii.
Printre dezavantajele mai importante menţionăm costurile relativ ridicate, faptul că ne aflăm
în faţa unei proceduri jurisdicţionale în care tribunalul arbitral
pronunţă o hotărâre în limitele
cu care a fost investit şi pe baza
probelor şi a regulilor de procedură stabilite ca fiind aplicabile.
Medierea constituie în opinia
noastră o metodă de soluţionare
a disputelor foarte avantajoasă.
Astfel, pe de o parte are o sferă de aplicatibilitate foarte largă, iar pe de altă parte poate fi
folosită atât înainte, cât şi după
învestirea unei instanţe cu soluţionarea conflictului.
Alte avantaje ale procedurii
medierii sunt caracterul amiabil
al soluţionării disputei, cu ajutorul unei persoane specializate
– mediatorul, neutralitatea, im-

partialitatea şi confidentialitatea
procedurii.
De asemenea procedura medierii urmăreşte liberul consimţămănt al părtilor, iar în caz de
succes al procedurii, acordul încheiat poate fi consfinţit printr-o
hotărâre a instanţei ori legalizat
la notar devenind titlu executoriu.
În ceea ce priveşte costurile şi
flexibilitatea procedurii, acesta
constituie de asemenea un avantaj în adoptarea acestei metode
de soluţionare a disputelor.
Ca o concluzie la cele analizate
mai sus, apreciem că procedura
medierii şi procedura arbitrajului contituie cele mai avantajoase
proceduri de soluţionare alternativă a disputelor, prima având
o aplicabilitate foarte largă şi
beneficiind, pe lângă costurile
reduse, şi de o mare flexibilitate în timp ce arbitrajul este util
în soluţionarea unor cauze mai
compexe, cu o sfera de aplicare
mai restrânsă şi o procedură mai
puţin flexibilă.
■
Liviu Buciu
Mediator, avocat, arbitru

nal and enforceable decision,
which can only be canceled
in limited circumstances provided by law. Confidentiality
of conflict is also preserved
and conflict can be resolved
in short term, related to the
complexity of the case.
Among the major disadvantages, we mention relatively
high costs, the fact that it
represents judicial proceedings in which the arbitration
tribunal pronounces a decision that is limited to its investment and based on the
evidence and the rules of
procedure established as applicable.
Mediation, in our opinion,
is a very advantageous method for dispute resolution.
Thus, on the one hand, it
has a very broad area of applicability and on the other hand
can be used both before and
after the investment of a court
to resolve the conflict.
Other advantages is amicable nature of dispute resolution, with a help from a
specialized person – the me-

Î

ţei de judecată nu constituie întotdeauna cel mai adecvat răspuns,
care să fie în măsură să depăşească dificultăţile şi nevoile părţilor
oferind o soluţie echitabilă, acceptabilă şi reciproc avantajoasă.
În cadrul unui proces, soluţia
este impusă părţilor de către judecător, după administrarea probatoriului în cauză. În momentul
în care conflictul ajunge în faţa
instanţei de judecată părţile pierd
controlul asupra situaţiei, acesta
trecând în mâna judecătorului şi
a avocaţilor. Părţile îşi pierd abilitatea de a comunica între ele ,
consumând timpul, banii şi energiile proprii, luptând cu cealaltă
parte, iar de cele mai multe ori realizarea propriilor interese rămân
în plan secund.
Medierea este flexibilă, dând
posibilitatea părţilor să deţină
controlul, să poarte un dialog
constructiv, să identifice soluţii
şi să ia decizii în comun. Aspectele juridice ale conflictului se
estompează (bazate pe principiul
potrivit căruia o parte câştigă şi
alta pierde); în timpul medierii se
pune accentul pe interesele părţilor şi se identifică soluţii în care
toate părţile câştigă.
Mediatorul nu poate impune
părţilor propriile păreri sau o soluţie, acestea fiind singurele care

Liviu Buciu
Mediator, lawyer, arbitrator

WHAT SHOULD BE KNOWN
ABOUT MEDIATION?

CE TREBUIE SĂ SE ŞTIE
DESPRE MEDIERE?
ntr-o lume care evoluează
într-un ritm accelerat, în care
interesele contrare intră în
coliziune în orice moment şi la
toate nivelurile societăţii, în mod
necesar trebuie să existe o formă
accesibilă şi rapidă de a se soluţiona disputele, în folosul tuturor
părţilor implicate, care finalmente înţeleg să se oblige pe sine la a
face ceva, în loc de a obliga partea
cealaltă, părţile sunt mulţumite şi
relaţiile dintre ele nu dispar.
Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor
pe cale amiabilă, cu ajutorul unei
terţe persoane specializate în calitate de mediator.
Mediatorii au o pregătire specială în domeniu, sunt persoane
independente de părţi, fiind autorizaţi să desfăşoare activitatea
de mediere de către Consiliul de
Mediere şi totodată recunoscuţi
de către Ministerul Justiţiei.
Scopul mediatorului este ca,
pornind de la încrederea pe care
părţile o acordă mediatorului, să
faciliteze comunicarea şi negocierile dintre părţi şi să le sprijine
pentru soluţionarea conflictului,
prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
Rezolvarea conflictului prin
aducerea litigiului în faţa instan-

diator, neutrality, impartiality and confidentiality of the
procedure.
Also, mediation implies the
free consent of both parties,
and in case of success, the
agreement may be acknowledged by a court decision or
notary public, thus becoming
enforceable.
Regarding costs and flexibility, mediation represents
also an advantage in adopting
this method of dispute resolution.
As a conclusion to those
discussed above, we consider
that the procedure of mediation and arbitration represent the best alternative dispute resolution procedures,
the first having a very broad
area of applicability and benefiting of low costs and high
flexibility, while arbitration
is useful in solving more
complex matters, with a narrower scope and being less
flexible.
■

I

n a world that is evolving at a
rapid pace, where contrary
interests collide at all times
and at all levels of society, there
must be an accessible and quick
method to resolve disputes for
the benefit of all parties involved,
which ultimately understand they
have to do something, instead of
forcing the others, becoming satisfied and relationships between
them not disappearing.
Mediation is a way of resolving
conflicts amicably, with the help
of a third party specialized as mediator.
Mediators are specially trained
in the field, are independent of
the parties, being authorized to
carry out the mediation activity
by the Mediation Council, and
also recognized by the Ministry of
Justice.
Mediators’ goal, starting from
the confidence given by parties,
is to facilitate communication
and negotiations between parties, and support them in resolving
conflict through to a solution mutually convenient, efficient and
sustainable.
Conflict resolution by bringing
the dispute before the court is not
always the most appropriate response to overcome the difficulties
and needs of the parties, provi-

ding an equitable acceptable and
mutually beneficial solution.
In a court trial, the solution
is imposed on the parties by the
judge, after taking relevant evidences. When conflict comes before the court, the parties lose
control of the situation, as it
passes into the hands of judges
and lawyers. Parties lose their
ability to communicate with
each other, consuming time, money and their energies, fighting
with the other party, and often
their interests remain in the
background.
Mediation is flexible, allowing
the parties to control, to conduct
a constructive dialogue to find solutions and make decisions jointly.
Legal aspects of the conflict fade
away (based on the principle that
a party wins and the other loses);
in mediation focus is placed on
the interests of the parties, and
identification of solutions where
all parties win.
Mediators can not impose their
own opinions or solution to parties, who are the only ones setting
and deciding whether and under
what conditions an amicable solution is advantageous for them.
Parties participate in mediation
if they wish so and may enter into
mediation at any time. During a
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stabilesc şi decid dacă şi în ce condiţii este avantajoasă pentru ele o
soluţie amiabilă. Părţile participă
la mediere doar dacă doresc şi pot
încheia medierea în orice moment.
În cadrul unui proces se respectă
reguli de procedură, care impun
părţilor o anumită conduită şi
obligaţii care pun justiţiabilii în
situaţii incomode, nedorite, dar
care nu pot fi ocolite; sunt multe
situaţii în care caracterul public al
şedinţelor de judecată pun părţile
în ipostaze incomode. La şedinţa
de mediere este permisă doar
prezenţa părţilor şi a persoanelor
agreate de acestea.
Sesiunile de mediere nu sunt
publice; confidenţialitatea discuţiilor şi faptelor petrecute în
timpul medierii este absolută.
Notiţele pe care le ia mediatorul
în timpul medierii sunt distruse
la finalul procedurii de mediere
în prezenţa părţilor. Sesiunea de
mediere se poate programa la
câteva zile de la solicitare. Fixarea datei şi a orei la care are loc
şedinţa de mediere este stabilită
de părţi în funcţie de programul
acestora. Spre deosebire, în instanţă, termenele sunt impuse,
nu ţin cont de programul părţilor
şi sunt incomparabil mai lungi.
Şedinţa de mediere poate fi
reprogramată în situaţia în care
părţile solicită acest lucru. Şedinţa de mediere poate fi programată
la fel de uşor ca orice alt tip de
întâlnire (de afaceri, personale,
etc). Nu există limite de timp pentru desfăşurarea unei şedinţe de
mediere. Durata unei şedinţe de
mediere poate să oscileze între
câteva zeci de minute şi câteva
ore. Majoritatea medierilor se finalizează după o singură şedinţă.
Alegând medierea ca metodă
de rezolvare a conflictului se economisesc timp şi bani şi se evită
intrarea în situaţii stresante care
au un viitor incert.
Medierea se poate solda şi cu
înţelegeri parţiale, situaţie în
care este posibilă programarea
unei alte şedinţe de mediere la o
dată ulterioară pentru medierea
părţii asupra căreia nu s-a căzut
de acord.
Prezenţa părţilor la mediator
denotă dorinţa acestora de a încerca variante alternative de soluţionare a neînţelegerilor.
În timpul medierii, părţile se
concentrează împreună pentru
a găsi o soluţie unanim acceptată. Procedura de mediere se
desfăşoară în condiţii de respect
reciproc. Medierea ajută oamenii
să îşi păstreze relaţiile bune anterioare declanşării conflictului.
Persoanele fizice şi persoanele
juridice pot să-şi soluţioneze disputele prin mediere, atât în afara
cât şi în cadrul procedurilor obli-

gatorii de soluţionare amiabilă
a conflictelor prevăzute de lege,
cu excepţia celor care privesc
drepturile strict personale, 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.
Altfel spus, medierea poate fi
utilizată în rezolvarea unei game
diversificate de conflicte.
1. Drept civil: grăniţuire, revendicare, pretenţii, evacuare,
obligaţia de a face, partaje, etc.
In general, toate litigiile în materie civilă pot fi soluţionate pe
calea medierii.
2. Dreptul familiei: neînţelegerile dintre soţi privind continuarea căsătoriei, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea
domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea
copiilor, orice alte neînţelegeri
care apar în raporturile dintre
soţi cu privire la drepturi de
care ei pot dispune potrivit
legii, respectiv în legătură cu
divorţul şi cererile accesorii

court trial, they need to comply
with the rules of procedure, which require a certain conduct and
obligations that put parties in
awkward, unwanted situations,
but that can not be avoided; there are many situations where the
public nature of hearings put
parties uncomfortable situations.
Mediation meetings can only be
attended by the people agreed by
the parties.
Mediation sessions are not
public, confidentiality of discussions and facts during mediation is absolute. Notes that the
mediator takes in mediation are
destroyed at the end of the process in the presence of parties.
Mediation session can be scheduled within days after the request. The date and time of mediation sessions is set by the parties
according to their schedule. In
contrast, the court imposes deadlines, disregard the parties’
schedule and are incomparably
longer.
Mediation session may be
rescheduled if the parties so re-

During mediation, the parties focus together to find a
universally accepted solution.
Mediation procedure is conducted under conditions of mutual
respect. Mediation helps people maintain the good relations
existing prior to the outbreak of
conflict.
Individuals and legal entities
can resolve their disputes through mediation, both outside and
within the required procedures
for amicable settlement of disputes provided by law, except those
relating strictly to personal rights,
those concerning the status of the
person, and any other rights of
the parties which under the law,
can not be decided by agreement
or by any other manner permitted
by law.
In other words, mediation can
be used to solve a wide variety of
conflicts.
1. Civil Law: delimitation, claims,
evacuation, the obligation to
do, divide, etc. In general, all
civil litigations can be resolved
through mediation.
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acestora.
3. Drept penal: în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că răspunderea penală este
înlăturată prin retragerea plângerii prealabile sau împăcarea
părţilor.
4. Drept comercial: orice tip de
conflict ivit între societăţile comerciale sau în interiorul acestora precum
• Executarea şi interpretarea
contractelor
• Rezilierea contractelor
• Pretenţii
• Somaţii de plată
• Revendicări
• Conflicte dintre diferite compartimente ale societăţii
• Conflictele între angajaţi, etc.
In orice contract comercial
părţile pot introduce o clauză de
mediere a cărei validitate este
independentă de validitatea contractului din care face parte, po-

quest. Mediation session may be
scheduled as easily as any other
type of meeting (business, personal, and so on). There is no time
limit for a mediation session. Duration of mediation sessions can
oscillate between a few tens of
minutes to several hours. Most
mediations are completed after
one session.
Choosing mediation as a
method of conflict resolution saves time and money and avoids
stressful situations that have an
uncertain future.
Mediation can result also in
partial understandings, thus it is
possible to schedule another mediation session at a later date to
mediate the issues that were not
agreed on.
Presence of the parties to the
mediator’s office indicates their
willingness to try alternatives for
resolving disputes.

2. Family law: disagreements
between spouses about marriage continuation, exercise of
parental rights, residence of
children, parents’ contribution
to children’s bringing up, any
misunderstandings that arise
in relationships between spouses regarding rights they may
have under the law or in relation to divorce and incidental
claims thereto.
3. Criminal Law: offenses for
which the law provides that
criminal liability is removed by
withdrawing prior complaint or
by reconciliation of the parties.
4. Commercial law: any conflict
arising between or within companies such as:
• Execution and interpretation of
contracts
• Termination of contracts
• Claims
• Payments
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Odată cu protrivit căreia înainte de apela la
instanţă sau la arbitraj să încerce nunţarea hotărârii,
rezolvarea conflictului prin medi- instanţa va dispune, la cererea
ere.
5. Conflicte din domeniul pro- părţii interesate,
tecţiei consumatorilor: în restituirea taxei jucazul în care consumatorul in- diciare de timbru
vocă existenţa unui prejudiciu achitată în avans
ca urmare a achiziţionării unor pentru investirea
produse sau servicii defectu- instanţei.
Desigur că exisoase, a nerespectării clauzelor
contractuale sau a garanţiilor tă o mare rezistenacordate, a existenţei unor ţă mentală şi nu
clauze abuzive cuprinse în con- numai din partea
tractele încheiate sau a încălcă- oamenilor de a acrii altor prevederi legale care cepta faptul că pot
reglementează în domeniul să-şi rezolve conflictele şi altfel decât zăngănind
protecţiei consumatorului.
6. Litigii de muncă: drepturi bă- armele; sunt persoane care nu
neşti, decizii de imputaţie, în- pot fără să se lupte; cei mai mulţi
cetarea contractului individual însă, cred eu că preferă soluţionarea paşnică a conflictelor, care,
de muncă.
Se pot programa medieri pen- în mod inerent apar în viaţa fiecătru toate tipurile de conflicte în ruia dintre noi; chiar şi dumneata
care părţile acceptă dialogul, ca cititorule; trebuie doar să faci un
modalitate de rezolvare a conflic- pas; un proverb chinez spune că
tului, în scopul ajungerii la o înţe- „drumul de 10.000 de li începe cu
primul li”; fă un pas alături de
legere comună.
În cazul în care conflictul a mine; alături de toţi cei care cred
■
fost soluţionat pe calea medierii, în medier. Cu bine!
instanţa va pronunţa, la cererea
Jeler Alexandru
părţilor, o hotărâre conform preMediator
vederilor art.271 Cod de proceduAsociaţia Centrul de Mediere Sălaj
ră civilă.

• Conflicts betwe- ties accept dialogue as a means
en different divisi- of conflict resolution in order to
reach a common understanding.
ons of company
• Conflicts betwe- If the conflict was settled throuen employees, etc. gh mediation, the court will deciIn any commer- de, at the request of the parties, a
cial agreement, the judgment according to art.271 of
parties may enter a the Civil Procedure Code.
mediation clause, With the judgment, at the
whose validity is request of the interested party,
independent of the the court will decide over the
validity of the con- restitution of judicial stamp tax
tract, according to paid in advance for investing the
which before going court.
to court or arbitra- Of course, there is a great mention, they would try tal reluctance, not only from ordito resolve the con- nary people, to accept they could
solve conflicts other than rattling
flict through mediation.
5. Conflict in consumer protec- weapons, there are people who
tion area: when the consumer can not succeed without fighting;
invokes the existence of dama- but I think most people prefer
ge due to defective products or peaceful solving of conflicts that
services purchased, contract inherently occur in our lives.
or guarantees granted failure, Even you, dear reader, just take a
the existence of unfair terms step; a Chinese proverb says that
contained in contracts, or other “10,000-li journey begins with the
abuse of legal provisions regu- first li”, take a step with me, along
with all those who believe in melating consumer protection.
■
6. Labor disputes: financial diation. Farewell!
rights, imputation decisions,
individual employment termiJeler Alexandru
nation.
Mediator
Mediation can be scheduled
for all disputes in which the par- Sălaj Mediation Center Association

PROCEDURA MEDIERII

MEDIATION PROCEDURE

Î

n conformitate cu dispozitiile
Legilor 192/2006 si 370/2009,
partile aflate in conflict se pot
prezenta impreuna sau singure la
mediator.
In cazul in care se prezinta doar
una dintre parti, mediatorul, la
cererea acesteia va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel
mult 15 zile. Partea solicitanta va
furniza mediatorului, datele necesare contactarii celeilalte parti.
Invitatia se va transmite prin
orice mijloc care asigura confirmarea primirii textului.
Părţile aflate în conflict au
dreptul să fie asistate de avocat
sau de alte persoane, în condiţiile
stabilite de comun acord.
In cazul in care partea convocata raspunde invitatiei la mediere,
se va putea proceda la medierea
propriu zisa.
Medierea are loc de obicei
la sediul mediatorului si poate
avea loc numai dupa semnarea
contractului de mediere intre mediator si partile care urmeaza a fi
mediate.
PASUL 1. Anterior semnarii
contractului de mediere mediatorul explica partilor care sunt prezente la mediere in termeni clari
ce presupune aceasta metoda de

solutionare pe care amiabila a
litigiilor, explicând procedura de
mediere ,avantajele medierii, costurile pe care le implica si raspunde întrebarilor puse de parti.
Dupa semnarea contractului se
va stabilii prin acordul partilor
data si ora inceperii sedintei de
mediere. Onorariul mediatorului
se va stabilii in cote egale de catre
fiecare dintre partui daca acestea
nu convin altfel.
Daca partile sunt de acord ca
medierea sa aiba loc, se întocmeste un acord de mediere, acord care
permite mediatorului sa treaca la
pasul 2, anume sesiunea comuna.
Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea de
catre mediator, a unor metode
specifice, bazate pe comunicare
si negociere. Metodele şi tehnicile utilizate de către mediator
trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor
urmărite de părţile aflate în conflict. Mediatorul nu poate impune
partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.
Sedinta se desfasoara intr-o
sesiune comuna, iar daca mediatorul considera ca este cazul pot
avea loc una sau mai multe sesiuni separate cu partile in functie
de complexitatea conflictului,ca
numarului de parti s.a.

I

n accordance with Law
370/2009, parties in conflict
may appear together or alone
to a mediator’s office.
If only one party goes to the
office, the mediator will address
a written invitation to the other
party, in order to inform and accept mediation, establishing a
term not exceeding 15 days. The
party demanding mediation will
provide the mediator with the necessary data to contact the other
party.
Invitation will be sent by any
means that ensures confirmation
on receiving the text.
Conflicting parties have the right to be assisted by a lawyer or
other persons under conditions
jointly agreed.
If the invited party responds to
mediation invitation, mediation
itself may be started.
Mediation usually takes place
at the mediator’s offices and can
only be started after the signing
of mediation contract between
the mediator and the parties that
are to be mediated.
STEP 1. Before signing the
mediation contract, the mediator
explains to the parties in clear
terms what this method of solving
disputes amicably implies, explaining the mediation process, the

benefits of mediation, the costs
involved, and answers to questions from parties.
After signing the contract, the
parties will establish the date
and time of mediation session.
Mediator’s fees will be paid in
equal shares by each of the parties, unless they agree otherwise.
If the parties agree for mediation to take place, a mediation
agreement is drawn, allowing the
mediator to go to step 2, namely
the joint session.
Mediation is based on the cooperation of the parties and the
mediator’s use of some specific
methods, based on communication and negotiation. Methods and
techniques used by the mediator
must serve exclusively the legitimate interests and objectives of
the parties in conflict. The mediator cannot impose on the parties a
solution to the conflict subject to
mediation.
The meeting is held in a joint
session and if the mediator believes it appropriate, there may be
one or more separate sessions
with the parties, depending on
the complexity of the conflict, the
number of parties and so on.
Basic rules are being established, so that during the meeting
there is a proper behavior, under-
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Se stabilesc reguli de baza astfel incit pe parcursul sedintei sa
existe un comportament adecvat,
intelegere, cooperare si sa se evite orice atitudine care ar putea sa
afecteze si sa compromita rezultatul medierii.
În cursul medierii părţile pot
fi reprezentate de alte persoane,
care pot face acte de dispoziţie, în
condiţiile legii.
Susţinerile făcute pe parcursul
medierii de către părţile aflate în
conflict, de persoanele prevăzute la art. 52 şi la art. 55 alin. (1),
L.92/2006), precum şi de către
mediator au caracter confidenţial
faţă 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 persoanelor care participă la mediere în condiţiile art.
52 asupra obligaţiei de păstrare
a confidenţialităţii şi le va putea
solicita semnarea unui acord de
confidenţialitate.
PASUL 2. SESIUNEA COMUNA
Dupa ce mediatorul se asigura
ca acestea au înteles despre ce este
vorba, se trece la desfasurarea asa
numitei sesiuni comune în care
partile, pe rând, îsi expun punctul
de vedere asupra litigiului aparut
între ele, fara a fi întrerupte.
Deci sesiunea comuna reprezinta acea parte a medierii în care
partile aflate în litigiu comunica
pe rând mediatorului care este litigiul aparut între ele si ce doresc
de la cealalta parte.
În cazul în care conflictul supus
medierii prezintă aspecte dificile
sau controversate de natură juridică ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul
părţilor, poate să solicite punctul
de vedere al unui specialist din
domeniul respectiv.
Atunci când solicită punctul
de vedere al unui specialist din
afara biroului său, mediatorul va
evidenţia doar problemele controversate, fără a dezvălui identitatea părţilor. (art. 55 – L 192/2006)
Dupa ce fiecare parte îsi expune punctul de vedere, daca mediatorul considera ca este util si necesar, se trece la pasul 3 sesiunile
separate.
PASUL 3. SESIUNILE SEPARATE
Dupa sesiunea comuna, urmeaza sesiunile separate, sesiuni în care mediatorul va acorda
fiecarei parti posibilitatea de a-si
expune punctul de vedere în lipsa celeilalte, astfel încât aceasta
are posibilitatea de a comunica
mediatorului absolut tot ceea ce
doreste în legatura cu problema
sa, putindu-se identifica in acest
fel de catre mediator, interesele
ascunse ale partilor, nevoile lor

precum si ierarhizarea acestora.
Mediatorul o va ajuta sa-si analizeze în profunzime problema pe
care o are, identificând împreuna
cu aceasta si eventualele posibilitati de solutionare a litigiului, urmând a comunica celeilalte parti,
în masura în care aceasta doreste
acest lucru, eventualele oferte pe
care partea întelege sa le faca.
Sesiunile separate nu sunt limitate ca numar, mediatorul intrând pe rând în sesiuni separate
cu fiecare parte, timpul acordat
fiecareia fiind sensibil egal, astfel
încât acestea sa-si poata reanaliza dorintele si nevoile în scopul
de a-si putea formula pretentiile
catre cealalta parte.
În timpul sesiunilor separate
mediatorul comunica partii oferta
celeilalte parti astfel încât în final
acestea ajung sa gaseasca o solutie convenabila pentru amândoua.
Dupa ce in sesiunile separate
mediatorul a stat de vorba cu fiecare dintre parti, le aduce din ou
in sesiune comuna, conducand
partile spre negocierea finala,
prin miscarea consecventa a pozitiilor partilor spre intelegere.
In aceasta faza este necesara
constientizarea partilor ca dispun
de optiuni multiple, extrem de variate si ca au posibilitatea sa aleaga in concordanta cu interesele si
nevoile lor
PASUL 4. FINALIZAREA MEDIERII
Dupa faza negocierii, cand
partile au ajuns la un rezultat
unanim acceptat si care sa le
satisfaca interesele, mediatorul
poate trece la redactarea acordului de mediere, acest acord fiind
una din modalitatile prin care se
finalizeaza procedura de mediere.
Intelegerea la care au ajuns
partile poate sa fie una totala sau
partiala. Partile pot incheia un
acord partial, care va statua acele
dispozitii cu privire la care partile
au ajuns la o intelegere. Ulterior
oricare dintre parti se poate adresa
instantei judecatoresti competente
pentru solutionarea laturii conflictuale asupra careia nu s-au inteles.
Când părţile aflate în conflict
au ajuns la o înţelegere, asupra
tuturor aspectelor care au generat conflictul se redactează
un acord care va cuprinde toate
clauzele consimţite de acestea şi
care are valoarea unui înscris sub
semnătură privată.
Înţelegerea părţilor nu trebuie
să cuprindă prevederi care aduc
atingere legii şi ordinii publice.
Înţelegerea părţilor poate fi afectată, în condiţiile legii, de termene şi condiţii.
Procedura de mediere se mai
inchide si prin:
• prin constatarea de către mediator a eşuării medierii;
• prin depunerea contractului

standing, cooperation, and any
attitude that could affect the outcome and compromise the result
of mediation is avoided.
During mediation, the parties
may be represented by other persons who can make documents
available under the law.
The statements made 
by the
parties in conflict during mediation, by the persons referred to in
art. 52 and art. 55 (1), L 192/2006)
and by the mediator are confidential to third parties and cannot be
used as evidence in legal or arbitration proceedings, unless the
parties agree otherwise or the law
provides otherwise. The mediator
will inform the people who participate in mediation, under Art. 52,
on the obligation of confidentiality and may require them to sign
a confidentiality agreement.
STEP 2. JOINT SESSION
After the mediator ensures they
understood what is all about, he/
she initiate the so-called joint session, where the parties, on their
turn, expose their views on the
dispute, without being interrupted.
Therefore, the joint session
is that part of mediation in which the parties to the litigation
communicate to the mediator,
each on its turn, what is the dispute between them and what they
want from the other party.
If the dispute submitted to
mediation has difficult or controversial issues from legal or any
other specialized field, the mediator, with parties’ agreement, may
require the standpoint of a specialist in the field. When seeking
the point of view of a professional
outside his/her office, the mediator will only highlight controversial issues without disclosing the
identity of the parties. (art. 55 - L
192/2006)
After each party exposes its
point of view, if the mediator
believes it useful and necessary,
they proceed to step 3, separate
sessions.
STEP 3. Separate sessions
After the joint session, there
come separate sessions, where
the mediator will give each party
the opportunity to present their
views without the other being present, so that the party is able to
communicate what it wants, the
mediator being able to identify
the hidden interests of the party,
its needs and their hierarchy.
The mediator will help it analyze the problem in depth, identifying together with the party the
possible ways of solving the dispute, which will be communicated
to the others, an, if wished so, any
offers that the party intends to
make.

Number of separate sessions
is not limited, the mediator entering in separate sessions with
each party, time given to each
being sensitively equal, so they
could reconsider their needs and
desires in order to be able to formulate claims to the other party.
In separate sessions, the mediator communicates the offer to
the other party so that eventually
they end up finding a suitable solution to their problems.
After separate sessions, where
the mediator talked to each party,
he/she then brings them again in
joint session, leading the parties
to final negotiation, by consistently moving the parties toward
agreement positions.
At this stage, it is necessary for
the parties to be aware they have
multiple options, highly varied,
and they can choose according to
their interests and needs.
STEP 4. COMPLETION OF MEDIATION
After negotiation phase, where
the parties have reached a unanimously accepted result, which
will meet their interests, the mediator may proceed with drafting
the mediation agreement This
agreement is one of the ways to
end mediation.
The understanding reached by
the parties can be full or partial.
The parties may conclude a partial agreement, which will decide
on those provisions that the parties reached. Subsequently, any of
the parties may apply to the competent court to resolve the conflicting issue on which they could not
find an agreement.
When the conflicting parties
have reached an accord on all issues that generated the conflict
an agreement is drawn up, containing all the terms agreed by them,
this agreement giving the value of
a document under private signature.
The agreement of the parties
shall not contain provisions affecting law and order.
The agreement of the parties
may be affected, according to the
law, by terms and conditions.
Mediation also ends by mediator finding that mediation has failed, or by any of the parties submitting the mediation contract.
The understanding of the parties may be submitted to notary for
authentication or, if applicable, to
acknowledgement by the court, in
accordance with art. 63 (Rule 59 L 192/2006)
When closing the mediation, in
any of the cases referred to in Art.
56. (1), the mediator will prepare
a minutes report which is signed
by the parties, either personally
or by representative, and by the
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de mediere de către una dintre
părţi. Înţelegerea părţilor poate fi supusă prezentării notarului public în vederea autentificării ori, după caz, încuviinţării
instanţei de judecată, în condiţiile prevăzute la art. 63. (art.
59 – L 192/2006)
La închiderea procedurii de
mediere, în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 56 alin. (1),
mediatorul va întocmi un procesverbal care se semnează de către
părţi, personal sau prin reprezentant, şi de mediator. Părţile primesc câte un exemplar original al
procesului-verbal.
Dacă, pe parcursul medierii,
apare o situaţie de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea
sau imparţialitatea mediatorului,
acesta este obligat să o aducă la
cunoştinţa părţilor, care vor decide asupra menţinerii sau denunţării contractului de mediere.
Mediatorul are dreptul să se
abţină şi să închidă procedura de
mediere, procedând potrivit dispoziţiilor art. 56, care se aplică în
mod corespunzător.
În această situaţie mediatorul
este obligat să restituie onorariul
proporţional cu etapele de mediere neparcurse sau, după caz, să
asigure continuarea procedurii
de mediere, în condiţiile stabilite
prin contractul de mediere.
Pe termen scurt, avantajele medierii sunt uşor de prevăzut şi de
cuantificat.
Un prim avantaj ce poate fi perceput ca atare de către orice persoana care decide să pună capăt
unui conflict prin mediere este
determinat de factorul timp.

Dacă în instanţă este cunoscut
momentul de început al procesului, cel de final este greu de prevăzut, fie din cauza procedurilor
greoaie ce trebuiesc îndeplinite,
fie din cauza numărului mare de
dosare aflate pe rol. La mediere,
timpul de rezolvare a conflictului
este cu mult redus iar procedura
este simplă. Astfel, economia de
timp poate duce şi la o economie
de natură pecuniară.
Stresul generat fie de şedinţele
de judecată (de aglomeraţie, de
aşteptare, de imposibilitatea de
a fi ascultat pentru tot ce ai de
spus) fie de imposibilitatea de a
prevedea rezultatul (favorabil sau
nu) este cu mult redus, dacă nu
chiar înlăturat.
Un alt avantaj imediat resimţit
de către persoanele (fizice sau juridice) care aleg procedura medierii este cel al diminuării costurilor.
Costurile în procedura medierii
pot fi mai mici decât în instanţa
de judecată. Mai mult decât atât,
dacă părţile ajung să încheie un
acord, rezolvând un conflict aflat
pe rolul instanţelor, legiuitorul a
prevăzut posibilitatea restituirii
taxei judiciare de timbru, indiferent de momentul în care părţile
au decis suspendarea procesului.
Astfel, odată ce acordul de mediere a ajuns în instanţă, aceasta, la
cererea părţii interesate, va dispune restituirea taxei de timbru
(în cauzele civile).
Este cunoscut faptul că majoritatea şedinţelor de judecată sunt
publice iar şansele ca anumite informaţii sa ajunga in comunitatea
in care locuiti sau să apară în media şi să producă efecte negative

mediator. Parties receive a copy of
the original minutes.
If during mediation, there appears a situation affecting purpose, neutrality and impartiality of
the mediator, he/she is obliged to
notify the parties, who will decide
on continuation or termination of
the mediation contract. The mediator has the right to abstain and
close the mediation, acting according to art. 56, which shall apply
accordingly.
In this case, the mediator is
obliged to return the fee in proportion to the steps taken in mediation or, if necessary, to ensure
the continuation of the mediation
process, as determined by the
mediation contract.
On short-term, advantages of
mediation are easy to predict and
quantify.
A first advantage that can be
perceived as such by anyone who
decides to end conflict through
mediation is determined by the
time factor.
If in court we know the start of
the trial, its end is hard to predict, either due to cumbersome
procedures that must be met, either because of the large number
of pending cases. In mediation,
conflict resolution time is significantly reduced and the procedure
is simple. Thus saving time can
lead to pecuniary savings.
The stress generated either by
hearings (crowds, waiting time,
inability to be fully heard) or the
impossibility to predict the outcome (favorable or not) is much
more reduced, if not eliminated.
Another advantage immedia-

tely felt by persons (natural or
legal) who choose mediation
procedure is the reduction of
costs. Mediation procedure costs
may be lower than in court. Moreover, if the parties come to an
agreement, resolving a dispute
pending in courts, the legislature
provided for the judicial stamp
duty to be returned, regardless of
when the parties have decided to
suspend the trial. Thus, once the
mediation agreement reached the
court, at the request of the party
interested, the court will order
the return of stamp duty (in civil
cases).
It is well known that most hearings are public and possibilities
that some pieces of information
reach the community where one
livex or appear in the media and
produce adverse effects on the people involved are very high. Therefore, confidentiality is another
advantage, for any of the parties
does not want bad publicity, does
not want private aspects of their
personal life be known or certain
aspects of the smooth running of
their business.
The fact that parties are directly
involved in finding solutions provides a high success rate of mediation. Also mediation preserves
relations between the parties.
Flexibility of the mediation process is itself an advantage with
beneficial effects. Worth mentioning also the high success rate of
mediation.
From a lawyer’s perspective,
the advantages are as follows:
• Fighting spirit could be unleashed during mediation without
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asupra persoanelor implicate sunt
foarte mari. Tocmai de aceea, confidenţialitatea este un alt avantaj
pentru oricare dintre situaţiile în
care părţile nu-şi doresc o publicitate negativă, nu doresc a fi cunoscute aspecte private ale vieţii lor
personale sau anumite aspecte ce
ţin de bunul mers al afacerilor pe
care acestea le derulează.
Faptul că părţile participă direct la găsirea soluţiilor asigură o
rată mare de succes a medierii. In
situatia in care solutia este data
de instanta de judecata de cele
mai multe ori Totodată, medierea
păstrează relaţiile dintre părţi.
Flexibilitatea procedurii de mediere este ea însăşi un avantaj care
produce efecte benefice prin alegerea acestei metode. Nu este de neglijat rata mare de succes a medierii.
Din perspectiva unui avocat,
avantajele pot fi următoarele:
• spiritul combativ poate fi dezlănţuit în timpul medierii, fără
constrângeri ori sancţiuni cum
se întâmplă în cazul instanţei
de judecată.
• Un verdict negativ în instanţă
ar putea duce la pierderea unor
clienţi sau a unor potenţiali
clienţi. Un succes în mediere
poate însemna nu doar păstrarea unui client (mulţumit) ci şi
păstrarea unui client ce poate
aduce alţi clienţi.
• La mediere, onorariul de avocat poate fi ceva mai mare decât în instanţă. Mai mult decât
atât, se poate negocia şi primi
un onorariu de succes.
• Procedura medierii poate oferi
acelaşi grad de satisfacţie ca şi
câştigarea unui proces în instanţă.
În ceea ce priveşte statul, avantajele (bine cunoscute de către
statele ce au implementat această
procedură cu mult înaintea României) pot fi: degrevarea instanţelor
de judecată, creşterea calităţii
actului de justiţie şi implicit creşterea încrederii cetăţeanului în
actul de justiţie, scăderea costurilor aferente organizării judiciare
şi altele asemenea. Astfel, cu un
număr mai mic de dosare pe rol,
magistraţii vor putea afecta un
timp mai mare atât studiului individual cât şi studiului dosarelor
ce-i revin spre soluţionare iar soluţiile ce vor fi pronunţate au toate şansele să conţină tot mai puţine erori judiciare. Mai mult decât
atât, tot mai puţini justiţiabili vor
fi nemulţumiţi de serviciile oferite
de stat în materie de justiţie.
Pe termen lung, dincolo de
toate avantajele imediate menţionate, putem vorbi de alte avantaje, cu mult mai importante, în
plan social. Fiind o metodă de
soluţionare a conflictelor pe cale
amiabilă, medierea poate aduce
o îmbunătăţire a climatului so-

cial actual din România. Putem
vorbi astfel de o îmbunătăţire a
comunicării la nivel instituţional
şi dintre instituţiile statului şi cetăţeni. O bună comunicare dintre
instituţiile statului presupune şi
asigurarea bunelor servicii pentru cetăţean şi astfel se asigură
un climat de încredere şi respect
faţă de instituţiile satului.
Prin această procedură, părţile
vor căuta împreună soluţiile care
să-i unească, vor alege acele soluţii care să le păstreze relaţiile şi
nu ca să-i dezbine, cum se întâmplă în instanţă.
Diferit de instanţă, în cadrul
medierii nu se caută vinovaţi. În
cadrul acestei proceduri se caută soluţii reciproc avantajoase,
mutual acceptate de toate părţile
aflate în conflict.
Cu cât un număr tot mai mare
de persoane va alege medierea
pentru a pune capăt divergenţelor dintre ele, cu atât vom avea o
comunicare mai bună între membrii societăţii, la orice nivel. Se va
realiza astfel un climat general
bazat pe respect şi încredere reciprocă şi între membrii societăţii.
Un climat în care membrii comunităţilor mai mari sau mai mici,
in realizarea propriilor obiective,
vor tine cont si de interesele celorlalţi. Treptat, gradul de solidaritate al membrilor societăţii va fi tot
mai crescut şi mai prezent decât
este perceput astăzi.
Domeniile în care poate fi aplicată cu succes medierea.
Domeniile în care medierea
poate avea succes sunt diverse.
Se poate aplica în afara şi în relaţie cu justiţia, în domeniul disputelor dintre agenţi economici şi
consumatori, dintre membrii familiei, a celor de la locul de muncă, intra şi interorganizaţionale,
între cetăţeni şi administraţia
publică, în comunitate, etc.
Domeniile pe care le menţionează Legea 192/2006 privind
medierea şi organizarea profesiei de mediator sunt următoarele
(art. 2 alin. 1 şi 2):
• Drept civil: partaje, revendicări,
pretenţii
• Dreptul familiei: divorţuri, partaje de bunuri comune, încredinţarea minorului
Dreptul familiei: divorţuri, partaje de bunuri comune, încredinţarea minorului
• Drept comercial: pretenţii, revendicare, somaţii de plată
• Drept penal: plângeri prealabile
• Domeniul protecţiei consumatorilor: prejudicii, nerespectarea clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, clauzele abuzive ■
Garofita Sas
Avocat – Mediator
Zalau

constraints or penalties as happens in court.
• A negative verdict in court could lead to loss of clients or
potential clients. A successful
mediation can mean not only
keeping a client (satisfied) but
also keeping a client who can
bring other clients.
• In mediation, attorney’s fees
may be slightly higher than in
court. Moreover, you can negotiate and get a success fee.
• Mediation can provide the
same degree of satisfaction as
winning a court case.
Regarding the state, the advantages (well known by states that
have implemented this procedure long before Romania) include:
relieving courts, improving the
quality of justice and thus increase of citizens’ confidence in the
judiciary, lower costs of organi-

that keep relationships not dividing them, as happens in court.
Unlike court, mediation does
not look for guilty. In this procedure mutually beneficial solutions are sought, mutually acceptable to all parties to the conflict.
The higher the number of people who choose mediation to end
the dispute between them, the
better the communication between members of society at all
levels. It will be, thus, created a
general climate based on mutual
respect and trust between members of society. A climate in which
members of larger and smaller
communities, in achieving their
goals, will take into account the
interests of others. Gradually,
the degree of solidarity among
all members of society will be
increasingly higher today than is
seen today.

Caravana Medierii Sibiu, septembrie 2012
zing judicial issues and others.
Therefore, with a smaller number
of pending cases, judges may
affect a longer time both to individual study and study of the files
needed to be solved and the solutions to be delivered are likely
to contain fewer errors. Moreover,
fewer litigants are dissatisfied
with the services provided by the
state for justice.
On long-term, beyond all
immediate benefits mentioned
above, we can talk about other
advantages much more important, socially. As a method for resolving conflicts amicably, mediation can bring an improvement in
the current social climate in Romania. We can thus speak about
improved communication at the
institutional level and between
state institutions and citizens.
Good communication between
state institutions ensures good
services for citizens and consequently a climate of trust and
respect for the institutions of the
state.
By this procedure, the parties
will jointly seek solutions to unite
them, will choose those solutions

Areas where mediation can be
successfully used
Areas where mediation can be
successful are different. It can
apply outside and in relation to
justice, in disputes between business operators and consumers,
family members, in labor issues,
outside and inside organizations,
between citizens and government,
in community, etc.
Areas mentioned by Law
192/2006 on mediation and
the mediator profession are as
follows (Article 2. Paragraph 1
and 2):
• Civil law: partition, claims, demands
• Family law: divorce, partition
of common property, child custody
• Commercial law: claims, demands, order for payment
• Criminal Law: prior complaints
• Consumer: damage, failure
of meeting contract terms or
guarantees provided, unfair
terms.
■
Garofita Sas
Lawyer – Mediator
Zalau
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Medierea - o disciplină obligatorie
în curricula Facultăţilor de Drept
Medierea - o alternativă a justiţiei, a instanţelor de judecată
Odată cu implementarea Noului Cod de Procedură Civilă se
propune introducerea medierii şi
a arbitrajului în scopul sprijinirii
sistemului judiciar pentru celeritatea proceselor şi simplificarea
tuturor procedurilor care aveau
loc în faţa completelor de judecată. Aceste noi proceduri ar trebui
să ajute la accelerarea proceselor
care durează uneori, chiar ani.
Medierea reprezintă o alternativă prin care se încearcă degrevarea instanţelor de numeroasele
dosare aflate în creştere. Mediatorul, cu avocatul şi cu judecătorul trebuie să lucreze împreună
pentru a produce acest efect de
degrevare al instanţelor.
După părerea unor specialişti
în domeniu (spre exemplu: Anca
Ciuca- preşedintele Consiliului de
Mediere) si pe care o confirm este
foarte dificil de a fi mediator în
România, mai ales datorită faptului că aceasta este o abordare total
diferită, care necesită o pregătire
intensă, iar tranziţia în România,
după cum se stie, este foarte lentă.
Sistemele social, economic şi
chiar cel politic, actuale au nevoie de timp pentru a putea implementa medierea ca o modalitate
de soluţionare a conflictelor. În
societatea noastră, efectele medierii nu sunt foarte cunoscute şi
totodată înţelese. În primul rând,
primul pas care trebuie realizat
în vederea înţelegerii medierii şi
necesitatea acesteia este încrederea. De ce? Deoarece este foarte
important ca persoanele care
apelează la această cale să aibă
încredere în mediator şi mai ales
în rezultatele acestui proces.
Mediatorul trebuie să rămână
neutru pe tot parcursul proce-

sului de mediere; trebuie să găsească o multitudine de soluţii
şi să ajute părţile să o aleagă pe
cea mai potrivită si de asemenea
să fie mulţumiţi de rezultatul respectivei medieri.
Mediatorul reprezintă echitatea, dreptatea, dar cel mai important lucru este că acesta să facă
părţile să aibă încredere în întreg
procesul de mediere şi arbitraj.
Medierea este un prim pas în soluţionarea unui conflict, de aceea
mediatorul trebuie să aibă capacitatea de a-i înţelege pe cei care
sunt părţi ale conflictului.
Având în vedere că o dată cu
apariţia Noului Cod de Procedură
Civilă se aduce o deosebită importanţă medierii şi arbitrajului, si
constatăm că “Medierea” ar trebui să se studieze ca o disciplină
obligatorie în curricula actuală şi
viitoare şi nu ca o disciplină opţională sau facultativă.
Este de o mare importanţă ca
medierea să fie studiată într-un
mod cât mai aprofundat, de către
studenţii care urmează profilul
juridic, deoarece va fi nevoie de
a se recurge la calea medierii,
iar studenţii trebuie să cunoască
încă de pe băncile facultăţii reglementările aduse de lege în privinţa medierii.
În concluzie, observăm că este
necesar că medierea să fie o disciplină care să se regăsească în
curricula noastră, a studenţilor
de studii juridice şi nu numai, dar
în special a studenţilor care urmează o facultate de acest juridic.
Medierea este o etapă în relaţia
cu sistemul judiciar şi trebuie văzută ca atare, nu ca pe o metodă
distinctă a instanţei de judecată,
ci ca o alternativă a acesteia. ■

Mediation – an alternative to fidence. Why? Because it is very
important that people who turn
justice, to courts of law
The implementation of the New to this approach have confidence
Civil Procedure Code proposes in mediation and especially in the
the inclusion of mediation and ar- results of this process.
The mediator must remain neubitration in order to support the
judiciary, by speeding up the tri- tral throughout the process of meals and simplifying all procedures diation; the mediator must find a
taking place before the panel of multitude of solutions and help
judges. These new procedures the parties choose the most suitshould help in accelerating trials able and also be satisfied with the
outcome of that mediation.
that sometimes last for years.
The mediator is fairness, jusMediation is an alternative that
attempts to relieve the courts of tice, but the most important thing,
the growing number of cases. The the mediator makes the parties
mediator, together with the lawyer have confidence in the whole
and judge, must work to produce process of mediation and arbitration. Mediation is a first step in
this relief effect on the courts.
According to some experts in resolving a conflict, therefore the
the field (eg: Anca Ciuca-Chair- mediator must be able to underperson of the Mediation Council) stand those who are parties to the
and I confirm this, it is very diffi- conflict.
cult to be a mediator in Romania, Given that the emergence of the
especially because it is a com- New Civil Procedure Code brings
pletely different approach, which great importance to mediation
requires intensive training and and arbitration, we consider that
transition in Romania, as it is well “mediation” should be studied
as a compulsory class in the curknown, is very slow.
The current social, economic rent and future curriculum rather
and even political systems need than an optional course.
It is very important for metime to implement mediation as
a means of conflict resolution. In diation to be studied in a more
our society, mediation effects are detailed manner by students atnot well known and well under- tending legal school, as it will be
stood. First, the main step that necessary to resort to mediation,
must be taken to understand me- and students should learn about
diation and its necessity is con- the regulations to law on mediation while being still in school.
Hence, we note that it is necessary for mediation to become a
class in our curriculum, students
of legal schools and not only. Mediation is a step in the relationship with the judiciary and must
be seen as such, not as a distinct
method to court, but as an alternative to it.
■

Mihaela Andreea CIOREI

Mihaela Andreea CIOREI

COMUNICAT
Uniunea Naţională a Mediatorilor din România Filiala
Brașov (UNMR Filiala Brașov) și
Human ToolKit în parteneriat
cu Institutul Internaţional de

Mediation – mandatory class
in Law School curriculum

Mediere (I.M.I.) organizeaza la
Brasov, vineri 19 octombrie 2012
și sâmbătă 20 octombrie 2012, la
Hotel ARO PALACE – Sala Europa 2,
Conferinţa:

„Medierea în societatea românească de azi”
și „Credem în educaţie” —ediţia a II-a—

Scopul conferinţei este de local, naţional și internaţional, în
promovare a instiţutiei medierii vederea aplicării unitare a mediși a profesiei de mediator în plan erii și implementării eficiente a

PRESS RELEASE
The National Union of Mediators in Romania Braşov Branch
(UNMR Brașov Branch) and Human ToolKit, in partnership
with the International Media-

tion Institute (I.M.I.) organize
in Braşov, on Friday, October 19,
2012 and Saturday, October 20,
2012 at ARO PALACE Hotel –Europa
2 meeting room, the Conference:

“Mediation in today’s Romanian society”
and “We believe in education” —2nd edition—

The conference aims to pro- nationally and internationally,
mote mediation institution and in view of a uniform and effithe mediator profession locally, cient implementation, accord-
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acesteia, conform modificărilor
legislative în materie de mediere,
începând cu 1 octombrie 2012.
Corelări și necorelări legislative
în vigoare.
Acest eveniment este recunoscut de către Consiliul de Mediere
ca formare profesională continuă
a mediatorilor pentru care se
acordă puncte profesionale.
În cadrul acestui eveniment
suntem onoraţi să prezentăm lansarea Institutului Internaţional
de Mediere (I.M.I.)
Obiectivele acestei conferinţe
sunt:
• Identificarea rolului si importanţa instituţiei medierii. Prezent și viitor.
• Consolidarea relaţiei de încredere în instituţia medierii și
între participanţii la actul de
mediere. Perspective.
• Beneficiile utilizării serviciilor
de mediere. Impact și perspective.
In cadrul conferintei sunt propuse următoarele teme pentru
dezbatere:
1. Activitatea de mediere. Realitati si perspective.
2. Medierea din perspectiva experienţei mediatorilor și a reprezentanţilor sistemelor sociale.
3. Acordul de mediere. Beneficii si
beneficiari.
4. Dezbateri privind impactul noilor modificări legislative în materie de mediere, începând cu
1 octombrie 2012. Corelări și
necorelări legislative în vigoare.
5. Formarea profesională continuă.
La eveniment sunt invitaţi
reprezentanţi ai Consiliului de
Mediere, ai Uniunii Naţionale a
Mediatorilor din România, ai Consiliului Superior al Magistraturii,
ai Ministerului de Finanţe, ai Ministerului de Justiţie, ai GEMME
European Association of Judges
for Mediation, ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, ai
Uniunii Naţionale ai Barourilor
din România, ai Autorităţii pentru
valorificarea Activelor Statului,
ai Curţii de Apel Brașov, ai Tribunalului Brașov, ai Judecătoriei
Brașov, ai Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Brașov, ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov,
ai Băncii Naţionale a României, ai
Asociaţiei Română a Băncilor, ai
Uniunii Naţionale a Executorilor
Judecătorești, ai Penitenciarului
Codlea, ai Gărzii de Mediu Brașov,
ai Agenţiei Naţionale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară-OCPI –
Brașov, ai Ordinului Arhitecţilor
din Brașov, ai Ordinului Geodezilor din Brașov,ai Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Brașov, ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie
Covasna, ai Camerei Notarilor
Publici Brașov, ai Uniunii Naţionale a Barourilor din România –

Baroul Brașov și Baroul Covasna,
precum și magistraţii din judeţul
Brașov și judeţul Covasna.
De asemenea mai sunt invitaţi și reprezentanţi ai Instituţiei
Prefectului Judeţul Brașov, ai
Consiliului Judeţean Brașov, ai
Primăriei Municipiului Brașov, ai
Camerei de Comerţ și Industrie
Brașov, ai Inspectoratului Școlar
Judeţean Brașov, ai Direcţiei de
Sănătate Publică Brașov, ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Brașov, ai Gărzii de Mediu Brașov,
ai Comisariatului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Brașov,
ai Direcţiei Sanitar Veterinare
Brașov, Autorităţi Publice Locale,
precum și personalităţi ale vieţii
publice și profesionale.
Evenimentul intenţionează să
prezinte medierea ca fiind principala modalitate de realizare a
consensului în situaţiile conflictuale, cu atât mai mult cu cât în actualul context politico-economic
european, conflictele indiferent
de natura lor, produc pierderi
semnificative atât în domeniul
economic, socio-politic, familial
cât și personal.
La acest eveniment sunt invitaţi
toţi mediatorii autorizaţi sau în
curs de autorizare.
Pentru participarea la conferinţă, este necesar să transmiteţi
formularul de înscriere completat
la adresele de email: contact@
unmrbv.ro,
office@human-toolkit.ro sau la numerele de fax:
0268/543720și 0757/710017.
Înscrierea se face în ordinea
achitării taxei de participare și
în limita a 200 locuri. Efectuarea plăţii taxei de participare se
va face prin transfer bancar sau
numerar. După efectuarea plăţii
veţi primi confirmarea înregistrării dumneavoastră la conferinţă,
prin e-mail.
Taxa de participare este de 250
lei și include materiale suport, închirierea sălii, masa de prânz în
ziua de 19 octombrie 2012 și pauzele de cafea din zilele de 19 și
20 octombrie 2012. Pentru membrii UNMR Filiala Brașov taxa de
participare este de 200 lei, daca
se achită până la data de 18 octombrie 2012.
Plata taxei de participare se
face în contul bancar IBAN: RO86
INGB 0000 9999 0240 3993,
deschis la ING BANK Sucursala
Brașov, Beneficiar UNMR Filiala
Brașov.
■
Director Human Toolkit
Marin – Stelian MANOLESCU
Președinte UNMR Filiala Brașov
Daniela Maria SÎRBU
Președinte IMI
Mihai – Iulian MUNTEANU

ing to legislative changes in the
field of mediation, starting October 1, 2012. Legislative correlations and lack of correlations.
This event is recognized by
the Mediation Council as continuous professional training
of mediators, for which professional points are granted.
During this event, we are
honored to present the launching of the International Mediation Institute (I.M.I.)
The objectives of this conference are:
• Identification of the role and
importance of mediation.
Present and future.
• Consolidation of the confidence relationship in mediation and between the
participants in mediation.
Perspectives.
• The benefits of using mediation services. Impact and
prospects.
During the conference, the
following issues are proposed
for debate:
1. Mediation activity. Realities
and perspectives.
2. Mediation in the light of experience gained by mediators and representatives of
social systems.
3. Mediation agreement. Benefits and beneficiaries.
4. Debates on the impact of new
legislation changes on mediation, starting 1 October
2012. Correlations and lack
of correlations in current legislation.
5. Continuous
professional
training.
The invitees to the event are
representatives of the Mediation Council, the National Union of Mediators in Romania,
the Superior Magistracy Council, the Ministry of Finance,
the Ministry of Justice, the
GEMME European Association
of Judges for Mediation, the
National Office of Trade Register, the National Union of Bars
in Romania, the Authority for
State Assets Recovery, Brașov
Court of Appeal, Brașov Tribunal, Brașov Court, the Prosecutor’s Office at the Brașov Court
of Appeals, the Prosecutor’s
Office at Brașov Tribunal, the
National Bank of Romania, the
Romanian Banking Association,
the National Union of Court
Executors, Codlea Penitentiary,
Brașov Environmental Guard,
the National Agency of Cadastre and Land Registration-OCPI
– Brașov, Brasov Order of Architects, Brasov Order of Surveyors, the Police Inspectorate of
Brașov County, the Police Inspectorate of Covasna County,

Brașov Chamber of Notaries
Public, the National Union of
Bars from Romania – Brașov
Bar and Covasna Bar, as well as
judges in Brașov and Covasna
counties.
There are also invited representatives of Brașov Prefect
Institution, Brașov County
Council, the City Hall of Brașov,
the Chamber of Commerce
and Industry Brașov County,
Brașov School Inspectorate,
Brașov Department of Public
Health, Brasov Environmental
Protection Agency , Brasov Environmental Guard, the County
Commissioner for Consumer
Protection, Brașov Department
of Veterinary Health, public local authorities, and personalities of public and professional
life.
The event intends to present
mediation as the main way of
achieving consensus in conflict
situations, especially given the
current European political and
economic framework, conflicts
of whatever nature, cause significant losses both in the economic, socio-political, family
and personal area.
This event invites all mediators authorized or under authorization process.
To participate in the conference, you need to send
the attending form to email
addresses:
contact@unmrbv.
ro, office@human-toolkit.ro or
fax numbers: 0268/543720 and
0757/710017.
Registration is accordingly
to the payment of the fee and
within the limit of 200 seats.
Fee payment will be made by
bank transfer or cash. After
payment, you will receive confirmation of your registration
to the conference, by e-mail.
Participation fee is 250 lei and
includes the support materials,
room rental, lunch meal on October 19 2012, and coffee breaks
on October 19 and 20, 2012. For
UNMR Brașov branch members,
the fee is 200 ron, if paid before
October 18, 2012.
Participation fee will be paid
in the bank account: IBAN: RO86
INGB 0000 9999 0240 3993,
opened with ING BANK Brașov
Branch, Beneficiary UNMR
Brașov Branch.
■
Human Toolkit director
Marin – Stelian MANOLESCU
Chairperson UNMR Brașov
Branch
Daniela Maria SÎRBU
Chairperson IMI
Mihai – Iulian MUNTEANU
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Mediere ciclo-logicĂ
Ce impiedica partile sa-si rezolve disputa in mod rezonabil, rational si
amiabil, si cum poate ajuta psihologia?

Î

n India, pe data de 29 martie 2008,
Lordul Phillips of Worth Matra
vers, presedintele Curtii Supreme
a Angliei si Tarii Galilor, spunea: „E
o nebunie sa iti asumi costurile con
siderabile ale unui litigiu – in Anglia
este de obicei disproportionat in
comparatie cu miza – fara a face o
incercare ferma de a ajunge la o inte
legere amiabila. Ideea ca exista doar
un singur rezultat drept in fiecare
disputa, pe care numai instanta il
poate da, cred ca este deseori iluzorie
[…] Partile ar trebui sa fie incurajate
puternic sa incerce medierea inainte
sa apeleze la instanta.
Nu este numai o nebunie sa te
grabesti cu instanta, dar nu este
sustenabil din punct de vedere co
mercial pentru persoanele juridice
sa ramana intr-o disputa pentru o
perioada mare de timp. Conflictul
ii priveaza de 3 lucruri esentiale:
energie, timp si productivitate. A
ramane in conflict cu celalat sfi
deaza analiza rationala; a intra sau
a prelungi o disputa comerciala se
impotriveste analizei economice si
rareori poate fi in interesul prac
tic sau comercial al oricarei parti.
Chiar si in putinele cazuri in care
vizibilitatea litigiilor poate fi im
portanta – de exemplu in protejarea
drepturilor de autor – tot ar fi mai
economic pentru ambele parti sa
colaboreze spre gasirea unei solutii.
Deci ce impiedica partile sa-si
rezolve disputa rezonabil, rational si
amical? De ce vedem atat de multi
indivizi rigizi, orientati spre afaceri,
constienti de profit ca isi tarasc fir
mele si familiile in salile de judecata?
Faptul trist este ca oamenii, ca
specie, raman pe deplin incompe
tenti in rezolvarea disputelor. Fiind
competitivi atat de frecvent, tre
buie nu numai sa castigam, dar sa
vedem si sange pe pereti. In mod
traditional, a existat o singura al
ternativa la o intelegere negociata si
anume razboiul, direct cu arme pe
campul de lucru sau mai sofisticat,
cu o cohorta de avocati in sala de
judecata. Oricum, nici una dintre
variante nu este eficienta in rezol
varea conflictelor. Amandoua pun
capat disputei pe moment, de obi
cei lasand-o sa se agraveze; dar nici
nu se adreseaza cauzei disputei. Li
tigiul prelungit poate fi la fel de di
structiv din punct de vedere social
ca si razboiul – distrugand afaceri,
destramand casatorii si afectand
sanatatea.
Cu toate acestea, conflictul este
prezent oricand; nu il putem eli
mina. Putem totusi sa il prelucram.
Este important sa realizam ca stra
rea de conflict poate fi si construc

tiva. De fapt, conflictul gestionat
in mod corect se poate dovedi a
fi valoros prin crearea unui ciclu
al reconcilierii, ce aduce cu sine o
intelegere mai buna, schimbari in
bine, progres si dezvoltare. Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, filozoful
german de secol 18, a identificat
ciclul tezei, antitezei si sintezei – in
care teza reprezinta status-quo-ul;
antiteza este provocarea acestui
status quo, iar sinteza noul produs
rezultat din conflict.
Medierea se adreseaza acestui ciclu
prin facilitarea activa a reconcilierii,
cu mediatorul ajutand la promovarea
unei rezolvari adevarate a disputei,
dand acelui ciclu un mic „imbold.”

Cum obtine mediatorul acest
lucru? Examineaza patru elemente
psihologice care conduc la conflict:
emotiile, stima de sine, valori si ne
voia de a fi auzit.

Emotiile

In esenta, toate disputele au o
tema comuna: o parte vrea ceva ce
cealalta parte nu vrea sa dea. Cerin
ta va fi determinata de un element
partial economic, partial emotional.
In mod similar, refuzul de a ceda
cerintei va fi determinat de factori
comerciali si emotionali. Putine
sunt disputele care nu au un conti
nut emotional semnificativ. Acuza
tia de “greseala” este puternic emo
tiva si implica ofense considerabile
aduse sentimentelor. A acuza o in
calcare a unui contract sau un act
de neglijenta precipita sentimente
adanci de suferinta si manie; daca
acea greseala este atunci respinsa,
creeaza si mai mare iritare si manie,
prin “adaugarea de insulta ofensei.”
Asadar, primul principiu cu care
mediatorul informat psihologic tre
buie sa se lupte este acela ca, atunci
cand partile se afla in conflict, nu
gandesc sau nu se poarta rational,

Cycle-logical mediation

What prevents parties from resolving their dispute reasonably, ration
ally and amicably, and, how can psychology help?
n India on 29 March 2008, Lord on the walls. Traditionally, there
Phillips of Worth Matravers, has been only one alternative to
Lord Chief Justice of England an amicable or negotiated settle
and Wales, said: “It is madness to ment – war – crudely with armies
incur the considerable expense on the battlefield or more sophisti
of litigation – in England usually catedly with cohorts of lawyers in
disproportionate to the amount at court. However, neither is effective
stake – without making a deter at truly resolving conflicts. Both
mined attempt to reach an amica end the dispute for the time being,
ble settlement. The idea that there is usually leaving it to fester beneath
only one just result of every dispute, the surface; but neither addresses
which only the court can deliver is, the dispute’s root causes. Protracted
I believe, often illusory [...] Parties litigation can be as socially destruc
should be given strong encourage tive as war – destroying businesses,
ment to attempt mediation before wrecking marriages and damaging
resorting to litigation.”
health.
Not only is it madness to rush Yet conflict is ever present; we
into litigation, but it is com cannot eliminate it. We can, how
mercially indefensible for com ever, work with it. It is important
mercial entities to remain in to realise that conflict may also be
constructive. Conflict well man
aged can, in fact, prove valuable by
creating a cycle of reconciliation,
which brings with it greater un
derstanding, changes for the better,
progress and advancement. Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, the 18th
century German philosopher, iden
tified the cycle of thesis, antithesis
and synthesis – in which thesis rep
resents the status quo; the antithesis
is the challenge to that status quo,
and the synthesis the new product
resulting from the conflict.
Mediation addresses this cycle by
actively facilitating recon
ciliation,
with the mediator helping promote
real and true resolution of the dis
pute by giving that cycle a small
„nudge”.
dispute with each other for any How does the mediator achieve
length of time. Conflict deprives this? Examine four psychological
them of three essential elements: elements that drive conflict: emo
energy, time and productivity. To tions, self-esteem, values and the
remain in conflict with another need to be heard.
defies rational scrutiny; to enter
into or prolong a commercial dis EMOTIONS
pute resists economic analysis and In essence, all disputes have
can rarely be in the commercial or a common theme: one party de
practical interests of either party. mands something the other party
Even in the few cases when vis is unwilling to give. The demand
ibility of litigation may be impor will be driven by an element that is
tant – for example, in the protec partly commercial, partly emotion
tion of intellectual property – it al. Similarly, the refusal to give in to
would still be more economical the demand will be driven by both
for the parties to collaborate in a commercial and emotional factors.
solution.
Few disputes are without signifi
So what is it that prevents par cant emotional content. The alle
ties from resolving their disputes gation of „fault” is highly emotive
reasonably, rationally and amica and involves considerable injury to
bly? Why do we see so many hard feelings. To allege a breach of con
nosed, business-orientated, profit- tract or an act of negligence pre
conscious indi
viduals dragging cipitates deep feelings of hurt and
themselves, their companies and anger; if that fault is then denied, it
their families endlessly through the creates greater irritation and upset,
courts?
by „adding insult to injury”.
The sad fact is that as a species, Thus, the first principle with
humans remain wholly incompe which the psychologically in
tent at resolving disputes. So fre formed mediator must grapple is
quently competitive, we need not that, when parties are in conflict,
only to win, but also to see blood they do not think or behave ra
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ci sunt guvernati de emotii. In ar actiona, sau acuzatii de tradare
mod frecvent, e posibil ca nici ma a unui acord anterior.
car sa nu-si recunoasca propriile
Corporatiilor le pot fi ranite
emotii. Ei pot crede ca cerinta lor sentimentele la fel de mult ca si
de daune compensatorii cauta pur unui individ, iar respectul de sine
si simplu o recompensa potrivita, pentru o corporatie poate un fac
dar de fapt cererea de bani este de tor la fel de important ca si pentru
terminata de manie, suferinta sau un individ. “Drept cine ne iau?”
de dorinta de a pedepsi sau a umili. “Cu ce fel de companie cred ei ca au
O cercetare recenta efectuata de de a face?” Asadar, comportamen
avocatii Field Fisher Waterhouse tul partilor intr-o disputa poate fi
arata ca 47% dintre directorii exe guvernat in intregime de dorinta
cutivi si avocatii interni admit ca o de aprobare, pentru a-si mentine
antipatie personala pentru cealalta respectul de sine si a-l proteja, prin
parte i-a condus catre un litigiu frica de manipulare sau umilire.
costisitor. Trebuie sa mentionam ca
daca cei care se afla in conflict sunt Valori
condusi de emotii si nu de ratiune,
Valorile sunt principiile dupa
este pe deplin ineficient pentru care noi toti traim. Le cream pentru
mediator – sau pentru consilierii a ne conduce prin viata intr-o anu
legali – sa incerce sa-i convinga sa- mita ordine, si sunt legate de respec
si schimbe pozitia prin intermediul tul nostru de sine. Atunci cand aces
argumentelor logice su rationale. te valori ne sunt puse la indoiala sau
Asta ar putea explica exasperarea sunt abuzate, ne aflam intr-o stare
noastra continua cu clientii: “Nu de manie si conflict. Daca de exem
par a fi capabili sa vada sensul” sau plu valorile unei personae constau
“Nu pot sa-i conving sa…”
in a fi onesta si punctuala, valorile
Aristotel, filozoful grec, a expri acesteia par a fi abuzate atunci cand
mat teoria stapanului si a sclavului, cealalta parte se comporta intr-un
conform careia intr-o lume potri mod necinsitit si este mereu ne
vita, logica ar trebui sa fie stapanul punctuala. De multe ori, aceste sis
si emotiile sclavul. Din pacate, in teme de valori devin rigide si impi
cadrul unui conflict, viceversa se edica partile sa ajunga la un acord.
dovedeste a fi adevarata. Pasiunea “Este un lucru de principiu,” spun
ingenuncheaza logica si cu cat re clientii nostri, incercand sa-si justi
zultatul este mai grav, cu atat sunt fice pozitia bine fixate: “Principiile
mai mari emotiile si logica mai sunt un lux costisitor,” incercam noi
limitata. O explicatie anatomica o sa raspundem neconvingator. To
constituie amigdala, o formatiune tusi, atunci cand clientii nostri sunt
mica a creierului in forma de mig fermi in sustinerea “principiilor,”
dala, care guverneaza raspunsul trebuie sa intelegem si sa lucram cu
“lupta sau fugi”. In cazul unor emo aceste valori, pentru a asigura acel
tii puternice, ea preia controlul ra schimb vital al atitudinii necesar
tiunii si previne “paralizia prin ana pentru incheierea unui acord.
liza’” Aceasta “deturnare” a mintii
rationale apare atat de frecvent in Nevoia de a fi auzit
starea puternic emotionala a unei
Unul dintre cei mai puternici
dispute si creeaza o bariera emoti factori motivanti ai conflictului
onala in calea intelegerii. Daca fie este sentimentul de a nu fi auzit.
care conflict ar fi abordat dintr-un “Nu asculta, deci nu am alta solu
punct de vedere pur rational, prac tie decat sa ma judec.” Nevoia de
tic, pragmatic sau comercial, foarte a fi auzit, impreuna cu respectul
putine dispute ar continua.
de sine, rezulta din faptul ca par
tile se simt subevaluate, ignorate,
Respectul de sine
prost intelese sau prost reprezen
Ce precipita astfel de emotii tate. Dar, asta se poate rezolva
atunci cand ne aflam in conflict? repede prin investirea de putin
Raspunsul se gaseste in respectul timp in “ascultarea activa” si prin
nostru de sine. Trebuie sa gandim demonstrarea clientilor si partilor
bine despre noi insine si altii sa nu numai ca au fost auzite (posibil
gandeasca bine despre noi. Asa pentru prima data in viata lor), dar
dar, noi consumam efort si energie si intelese si acceptate – chiar daca
considerabile pentru a mentine si “nu si de acord cu ele.”
a proteja sinele si pentru a cauta
În concluzie, cu oarecare cunos
aprobarea celorlalti.
tinte despre aceste caracterisitici
Poate fi putin mai distructiv umane si rolul pe care il joaca in cre
pentru respectul de sine – indife area blocajelor psihologice in cadrul
rent daca vorbim de respectul indi intelegerilor, putem fi mai in masu
vidual sau corporativ – decat sa faci ra sa facilitam rezolvarea disputelor.
si sa negi tipurile de acuzatii care Fara a intelege aceste interactii uma
populeaza corespondenta inainte ne, mediatorii pur si simplu se vor
de actiune si procedura juridica.
scarpina la ceafa in fata bufoneriilor
Acestea sunt acuzatii de esec – de neinteles ale partilor.
■
esec in a actiona intr-un fel in care
toate celalalte persoane rationale
Paul Randolph

tionally but are governed by their all other reasonable persons would
emotions. Frequently, they may not act, or accusations of an outright
even recognise their own underly betrayal of a previous agreement.
ing emotions. They may believe Corporations can suffer injury to
that their demand for „damages feelings as much as individu
als,
in compensation” is simply seek and corporate self esteem can be
ing proper redress or recompense, as powerful a driver as it is to an
whereas in fact the demand for individual: „Who do they take us
money is driven by anger, hurt or a for?” „With what sort of a company
desire to punish or humiliate.
do they think they are dealing?”
A recent survey by solicitors Thus, the conduct of parties in dis
Field Fisher Waterhouse LLP shows pute may be governed entirely by
47 per cent of company executives the desire for approval, to main
and in-house lawyers admit that a tain their self esteem or protect it
personal dislike of the other side through the fear of manipulation
led them into expensive litigation. or humiliation.
We need to appreciate that if those
in dispute are driven by emotions VALUES
and not by reason, it is wholly futile Values are the principles by
for a mediator – or the legal advis which we all live. We create them
ers – to try and persuade them to to carry us through life in some or
change their positions through log dered manner, and they are linked
ic or rational legalistic argument. to our self esteem. It is when oth
This may explain our frequent ex ers challenge or abuse these values
asperation with clients: „Theyjust that we find ourselves angered and
don’t seem to be able to see sense” in conflict. If, for example, one
or „I can’t seem to get through to person’s values consist of being
them that [...]”.
honest and punctual, their values
Aristotle, the Greek philoso will feel abused if the other side
pher, oudined the „master and behaves dishonestly and is con
slave” theory whereby, in a proper sistently unpunctual. Frequently,
world, logic should be the master these value systems become rigid
and emotion the slave. Unfor and prevent parties from reaching
tunately, in conflict, the reverse a settlement: “It’s a matter of prin
proves true. Passions overwhelm ciple,” say our clients, seeking to
logic, and the more critical the justify their entrenched positions;
outcome, the greater the emo “Principles are a costly luxury,” we
tion and the scarcer the logic. An lamely retort. However, when our
anatomical explanation lies in the clients stand firm “on principle”,
amygdala, a small almond-shaped we need to understand and work
part of the brain that governs our with these values so as to secure
„fight or flight” responses. In mo that vital shift of attitude necessary
ments of high emotion, it takes for settlement.
control of the reasoning brain and
prevents „paralysis through anal THE NEED TO BE HEARD
ysis”. It is this „hijacking” of the One of the most powerful moti
rational mind that so frequently vators of conflict is the sentiment
occurs in the high emotional state of not being heard. „They are not
of a bitter dispute and creates an listening, so I have no alterna
emotional barrier to settlement. tive but to litigate.” The need to be
If every conf lict were approached heard, interrelated with self-esteem,
from a purely rational, practical, results from parties feeling under
pragmatic or commercial stand valued, ignored, misunderstood, or
point, very few disputes would misrepresented. However, this is
continue.
readily cured by investing a little
time in “active listening” and dem
SELF ESTEEM
onstrating to clients and parties,
What is it that precipitates such that they have been not only heard
emotions when we are in con (possibly for the first time in their
flict? The answer lies in our self lives) but also understood and ac
esteem. We need to think well cepted – even if not “agreed with”.
of ourselves and others to think In conclusion, with some
well of us. We, therefore, expend knowledge of these human traits
considerable effort and energy in and the part they play in creating
maintaining and protecting our psychological blockages to set
self worth and seeking the ap tlement, we may be better able to
proval of others.
facilitate conflict resolution. With
There can be little more dam out such understanding of human
aging to self esteem – whether interactions, mediators will simply
individual or corporate self es find themselves scratching their
teem – than to make, and deny, the heads in bewilderment at the un
types of allegation that populate fathomable antics of the parties
pre-action correspond
ence and before them.
■
pleadings. These are accusations of
failure – failure to act in a way that
Paul Randolph
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Portal web dedicat promovarii gratuite a birourilor individuale si a asociatiilor profesionale de mediatori, constituind o baza de date in domeniu atat pentru profesionistii
ADR, cat si pentru publicul larg.
• Despre mediere
• Modele de acte birou mediator
• Dictionar
• Inscriere gratuita a birourilor de mediatori
• Articole
• Legislatie
• Birouri de informare gratuita
• Stiri
Web portal dedicated to free promotion of individual offices and associations of mediators, becoming a data base
in the field both for ADR professionals but also for the
wide audience.
• About mediation
• Mediator offices documentation
• Dictionary
• Free enrolment on mediator offices
• Articles
• Legislation
• Free information offices
• News

Website dedicat demonstratiilor practice
si emisiunilor TV despre metodele ADR.

Website dedicated to practical demonstrations and TV shows on ADR methods.

www.portalmediere.ro
office@portalmediere.ro

www.medieretv.ro
office@medieretv.ro

„Traditional litigation is a mistake that must be corrected...
For some disputes trials will be the only means, but for many
claims trials by adversarial contest must in time go the way of
the ancient trial by battle and blood. Our system is too costly,
too painful, too destructive, too inefficient for really civilized
people.” Chief Justice Warren E. Burger, (Ret.)
U.S. Supreme Court

„Traditional litigation is a mistake that must be corrected...
For some disputes trials will be the only means, but for many
claims trials by adversarial contest must in time go the way of
the ancient trial by battle and blood. Our system is too costly,
too painful, too destructive, too inefficient for really civilized
people.” Chief Justice Warren E. Burger, (Ret.)
U.S. Supreme Court

BIROU DE MEDIATOR
MUGUR MITROI
Adresa: Bucureşti, sector 1
Telefon: +40(75)3.103.613
mugurmi@yahoo.com

BIROU DE MEDIATOR
MĂDĂLINA CALCAN
Adresa: Bucureşti, sector1
Telefon: +40(72)2.239.261
madalina.calcan@yahoo.com

Practica a medierii in toate tipurile de conflicte, cu
expertiza de abordare fie individual, fie ca echipa.
Know-how si competenta necesare abordarii unei vaste
tipologii de conflicte care cuprinde domeniul litigiilor
in instanta (civil, comercial, insolventa, familie, penal,
asigurari s.a.m.d.) anterior, in timpul si ulterior apelarii la
instanta de judecata, dar si domeniul gestionarii disputelor
ne-litigioase si a blocajelor in managementul conflictelor
(deal mediation, settlement counsel s.a.m.d.), procedura
medierii fiind preferata de parti, persoane si institutii pe care
complexitatea relatiilor sociale si economice ii plaseaza la un
moment dat in situatii adversariale diverse.
Existenta pe piata romaneasca a fost marcata de implicarea
in mai multe proiecte majore ce au obtinut recunoasterea
in domeniul ADR din Romania si international, precum si
consolidarea pozitiei in topul celor mai performante servicii
de mediere din tara, prin asistenta de cea mai inalta calitate
acordata unor companii si grupuri reputate din Romania.

BIROU DE MEDIATOR
MUGUR MITROI
Adresa: Bucureşti, sector 1
Telefon: +40(75)3.103.613
mugurmi@yahoo.com

BIROU DE MEDIATOR
MĂDĂLINA CALCAN
Adresa: Bucureşti, sector1
Telefon: +40(72)2.239.261
madalina.calcan@yahoo.com

Mediation practice in all types of conflicts, with expertise
in individual or team approach.
Know-how and necessary competence to approach a wide
typology of conflicts, comprising: court litigations (civil,
commercial, insolvency, family, criminal, insurances and
so on), before, during and after the resort to a court, but also
the management of non-litigious disputes and blockages
in conflict management (deal mediation, settlement
counsel etc.), the mediation procedure being preferred by
parties, persons and institutions that the complexity of social
and economic relations place them in different opposing
positions, at a certain point in time.
The existence on the Romanian market has been marked by the
involvement in several major projects, which obtained recognition
in ADR area in Romania and internationally, as well as consolidation
of the position in top of the most performing mediation services
in the country, due to the best qualitative assistance delivered to
notorious companies and groups in Romania.

ASOCIAţIA „CENTRUL DE MEDIERE” SăLAJ
Birou de mediator –
CIORTEA DUNIA CORNELIA
Zalau, str. Crisan, nr. 1
0260.611.990; 0740.189.833
unpirsalaj@clicknet.ro
Birou de mediator –
GALOS VIOLETA
SMARANDITA
Zalau, Aleea Mesteacanului, nr. 2
0260.632.295; 0721.399.748
violeta.galos@yahoo.com
Birou de mediator –
JELER ALEXANDRU
Zalau, str. 9 Mai, nr. 4
0765.254.532; 0754.071.197
sandu_jeler@yahoo.com
Birou de mediator –
NICORICI MONICA IOANA
Zalau, str. Ady Endre, nr. 13
0260.614.461; 0743.051.065
unpirsalaj@clicknet.ro
Birou de mediator –
PUSOK FRANCISC
Zalau, str. Andrei Saguna, nr. 50
0260.632.610; 0744.386.443
Birou de mediator –
SAS GAROFITA
Zalau, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17,
bl. Lira ap.1
0740.433.660
sasgarofita@yahoo.com
Birou de mediator –
TALOS AURICA
Zalau, str. Simion Barnutiu, nr. 6
0260.614.513; 0722.585.479
auricatalos@yahoo.com
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Birou de mediator –
SILDAN LUCIA
Zalau, str. B.P. Hasdeu, nr. H5
0260.661.619; 0746.245.955
luciasildan@yahoo.com
Birou de mediator –
BANC GHEORGHE MIHAI
Zalau, str. Tudor Vladimirescu, nr. 22
0260.610.262; 0754.017.183
mihaela_mgb@yahoo.com
Birou de mediator –
HODIS ADRIANA GEORGETA
Zalau, str. Tudor Vladimirescu, bl. P24
0728.870.231
adriana.hodis@yahoo.com
Birou de mediator –
BARBUS PAVEL
Zalau, str. Sfanta Vineri, nr. 4
0260.616.349; 0740.085.552
barbus_pavel@yahoo.com
Birou de mediator –
SANDOR CAMELIA
Zalau, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12
0260.616.246; 0740.865.311
office@avocat-sandorcamelia.ro
Birou de mediator –
NASAUDEAN PETRONELA
Zalau, str. Tudor Vladimirescu, nr. 6
0260.613.083; 0722.886.253
Birou de mediator –
NICOLAE STEFAN STEF
Zalau, str. Tudor Vladimirescu, nr. 6
0722.513.063
stefan478@yahoo.com
Birou de mediator –
CIMPOIES MARIA CODRUTA
Zalau, str. Octavian Goga, nr. 2A, ap. 5
0743.253.081; fax 0360.816.560.
codruta.cimpoies@yahoo.com
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