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DISCURSUL ASR PRINCIPELUI
NICOLAE AL ROMÂNIEI CU
OCAZIA CONGRESULUI UNIUNII
CENTRELOR DE MEDIERE DIN
ROMÂNIA

SPEECH OF HRH PRINCE
NICHOLAS OF ROMANIA WITH
THE OCCASION OF THE UNION
OF MEDIATION CENTERS IN
ROMANIA CONGRESS

Doamnelor şi Domnilor,

Mă bucur că anul acesta pot să continui tradiţia începută de Principesa
Moştenitoare, adresându-vă un cuvânt
de încurajare. în anul care a trecut,
medierea a beneficiat de atenţia constantă a societăţii, odată cu intrarea
în vigoare a noului Cod de Procedură
Civilă. Aţi dovedit, în această dezbatere, că puteţi să prezentaţi cu profesionalism medierea ca metodă unică de
soluţionare amiabilă a disputelor.
Cred în utilitatea medierii ca liant
social şi vă încurajez să mergeţi mai departe, reconstruind încrederea dintre
oameni. Sper că, în viitorul apropiat,
metodele alternative de soluţionare a
disputelor vor fi folosite într-o proporţie mai apropiată de cea din Europa susţin evoluţia societătii noastre. ■
occidentală, facilitând astfel mersul
economiei.
NICOLAE
Familia mea se va afla mereu alături
de cei care, prin acţiuni constructive,

P
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NOI CRONICI MARţIENE

oate titlul vă intrigă; e menit doar
să vă «tragă puţin de atenţie»,
printr-o formulare puţintel mai
aparte; mic truc din jurnalism.
Departe deci de mine de a face copy-paste dupa un mare autor (ale cărui
scrieri m-au încântat şi eu le voi adora
întotdeauna), Ray Bradbury şi apoi să
zic că-s creaţii proprii spre a-mi dobândi o originalitate cu orice preţ şi oricum
ieftină.
Se vrea mai degrabă să sugereze că
n-am putut să termin decât pe marţi
după week-end-ul cu Congresul UCMR
jubiliar, de 10 ani, din 18 mai 2013 scrierea a câtorva impresii. N-am reuşit să fie
totul cât mai proaspăt şi nici să nu nimeresc peste folcloricele trei ceasuri zise
rele.
După mărturii emoţionante şi inestemabile în congres despre cum a fost să
se ivească medierea, simbolic, dar deloc
întâmplător, tocmai în Oltenia lui 2003,
şampania contemporană s-a asezonat
foarte bine cu amandinele de formă
cubică aşezate inspirat spre a scrie pe
masă «10 ani mediere», chiar dacă banner-ul sui-generis a fost repede înfulecat
de către prea nerăbdători. Şi uite aşa s-a
încheiat crescendo sesiunea festivă a
congresului.
Alegerile au demonstrat quod erat
demonstrandum: nu suntem deloc la un
moment de încheiere a vreunei etape; cu
câte s-au realizat într-un deceniu, parcă

au rămas şi mai multe de făcut si parcă
mai grele. Şi cum un antrenor experimentat şi de rasă nu face schimbări în
echipa câştigatoare, descălţarea lui Mugur and company de buget şi de răspunderi după un prim mandat bienal s-a dovedit a duce la o doar foarte vremelnică
vacanţă a jilţurilor manageriale. Un nou
start al unui team de Birou Executiv cam
cu aceeaşi componenţă a fost de altfel
prefigurat şi in mesajele mentorilor, unanimi în a ura medierii în România vânt
bun din pupa tot cu Mugur la timonă.
Ceea ce, desigur nu inseamnă că
vajnicul preşedinte de şedinţă nu şi-a
făcut pe deplin datoria, retrăgându-se
discret spre final ca maurul spre a reveni la postura sa tipică şi binemeritată de
etern vicepreşedinte distinctiv; simpatic
cu mulţi fani şi încă şi mai mai multe …
fan-e, serios şi profesionist şi atunci când
e pus pe shotii – forza Lucian!
Cât despre ultima parte a acestei zile
insemnate, de seară de sâmbătă, a fost
foarte bine că ne-am putut bucura de vecinătatea colegilor noştri în ale congreselor, medici anestezişti (ei ajunşi la un
venerabil 37 pentru numerotarea evenimentelor) care au angajat un concert
live cu o trupă foarte solidă, PUBLIKA şi
la bufetul cărora am găsit soluţii pentru
momentele cînd cele lichide, inclusiv
minerapa, se cam terminaseră la noi,
în miez de Noaptea Muzeelor. Am putut astfel petrece un fel de 2 in 1. Să ne

Ladies and Gentlemen,

I am glad this year I can continue
the tradition commenced by Crown
Princess, addressing you a word of
encouragement. Over the past year,

P

mediation received constant attention
from the society, with the entry into
force of the new Civil Procedure Code.
You proved in this debate, that you can
professionally present mediation as
a unique method of amicable settlement of disputes.
I believe in the usefulness of mediation as a social link and I encourage you
to go forward, rebuilding the trust between people. I hope that in the near
future, alternative dispute resolution
methods will be used in a proportion
similar to that in Western Europe, thus
facilitating the course of economy.
My family will always stand close to
those people who, through constructive action, support the development
of our society.
■
NICOLAE

New Martian chronicles

erhaps the title would intrigue
you, is it only meant to “draw a
bit of your attention” through
a slightly different form –a little trick in
journalism.
No intention from me to copy-paste
from a great writer (whose writings
delighted me and I will always adore),
Ray Bradbury and then say they’re my
own creations to gain originality by any
means.
It is rather suggesting that only on
Tuesday after the weekend with the 10year UCMR Congress jubilee, dated May
18, 2013 was I able to write down a few
impressions. I didn’t manage to make
everything as fresh as possible or to run
into the ill luck.
After emotional and inestimable testimony in the Congress about how mediation appeared symbolically, but not
by any chance, precisely in 2003’ Oltenia, the contemporary champagne was
seasoned very well with the amandines
placed in such a manner on the table as
to read “10 years mediation”, even if the
sui generis banner was quickly gobbled
by the inpatient people. And so ended
the festive session of the Congress.
The elections demonstrated quod
erat demonstrandum: we’re not at a
conclusion of any stage, in spite of everything achieved in a decade, plenty is
still left to do, and more difficult. And as
an experienced coach does not change a

winning team, leaving Mugur and company with no budget and responsibilities
after a first biennial term proved to lead
to only a very temporary holiday of management thrones. A start of a new executive office team, with about the same
structure, was anyway prefigured by the
mentors’ messages, who unanimously
wished Romanian mediation good luck
and a strong tailwind, with Mugur still at
the helm.
Which of course does not mean that
the fiery president of the meeting has
not fully done his job, withdrawing quietly towards the end as a Moor, only to
return to his typical and well-deserved
position as the eternal distinctive Vice
president- very funny, with many fans
and even more women fans, serious and
professional even when he is playing a
prank - forza Lucian!
As for the last part of this important
Saturday night, it was very good that
we could enjoy our colleagues in the
Congress, the anaesthesiologists (they
reached a venerable 37 for numbering
the events) who had employed a very
strong band, PUBLIKA for a live concert
and had a fancy buffet where we could
find solutions for liquids running out,
including minerapa that was being finished in the middle of the Night of Museums. We could thus spend something
like 2 in 1. We should from now on organize other meetings exactly like this one.
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orientăm aşa şi la organizarea unor alte
reuniuni ale noastre.
Părerea mea este că, din tot ce s-a
spus, dintre toate mesajele transmise
congresului, punctul cel mai pe «i » l-a
pus cel al alteţei sale prinţul Nicolae ; medierea este menită, trebuie să «reconstruiasca încrederea în şi între oameni ».
Este o misiune pe cat de nobilă, pe
atât de dificilă şi mai încărcată de o uriaşă
responsabilitate asumată pentru cel ce o
întreprinde.
Ȋntr-un început de secol în care
transmiterea informaţiilor a devenit un
bombardament extrem de dens, de o
abundenţă fără precedent, practic invaziv instantaneu şi cu mijloace tot mai
sofisticate dar mai uşor de manevrat de
către oricine, desigur că apar şi nenumărate efecte perverse la care nu s-ar
fi gândit mai nimeni până ieri şi că este
nevoie de un profesionist care să asigure
sincronizarea şi buna inţelegere matură
a celor ce comunică. Şi acesta este, nu-i
aşa, mediatorul.
P.S. 1.) Am o sugestie la propunerea
inegalabilului măiastru maestru Lucian şi
Enache : cum naşterea medierii pe plaiurile mioritice a avut o susţinută iniţiativă
americană, poate că, drept omagiu adus
începuturilor, ar trebui să ne îndreptăm
ca imn spre piesa « Amerika » a trupei
Rammstein : We’re all living in Amerika,
Amerika, es ist wunderbar…
E doar o opinie, desigur, no offense,
mai ales ca nu reţin şi conotaţiile anti-globalizare ori alte cele de prin videoclip şi text integral ale hard rock-erilor
nemţi ; dimpotrivă, sunt ferm în convingerea că medierea made in USA rămâne o
referinţă principală ca mod de abordare,
organizare şi dezvoltare şi la noi, aici, pe
Bătrânul Continent.
P.S. 2.) Încă două vorbe despre partea
oficială şi învăţămintele foarte recentului
congres: nu pot să măsor imensitatea
avantajului că Preşedintele Consiliului de
Mediere, Dorin Bădulescu este dintre noi,

să ne bucurăm; şi ne-a spus că totul e în
continuare în (re)construcţie, până cândva, să ne bucurăm de asemenea ; pentru
că nu va exista, cel puţin în această generaţie, riscul de a ne aşeza comod în fotoliu zicând : gata, nu mai e nemic de făcut !
P.S. 3.) Acum, după, să nu trageţi nici
un pic în organizatori! Nu trageţi niciodată în organizatori, vă rog – trebuie doar
să le mulţumim din inimă tuturor celor
din echipa prahoveană a Andei Păuşan,
în primul rând pentru că nu e uşor să fii
concomitent şi altceva decât congressman ori invitat, pentru că ei şi-au asumat
o misiune atât de dificilă, pentru că ne-au
oferit o întâlnire reper într-un peisaj mirific şi plin de semnificaţii, străduindu-se
exemplar să fie permanent la înalţimea
momentului şi să ne mulţumească pe
toţi, de s-ar putea. Aferim, cum probabil
că m-ar povăţui că e potrivit să zic aici
colega noastră nepreţuită Aura Bayhan.
Oricărui eventual improbabil bombănitor i-aş spune să mai tacă, i-aş reaminti că există pete şi în Soare. Permanent.
Mulţumiri, doar mulţumiri, merită toţi cei
ce s-au încumetat la organizarea tuturor
evenimentelor ce s-au succedat în cei doi
ani de la congresul precedent de pe RIN,
ori mai înainte, cum mulţumiri anticipate
ar binemerita şi cei alţi sau aceeaşi curajoşi ce se vor încumeta la organizarea
evenimentelor următoare. A bon entendeur, salut !
P.S. 4.) La marea extragere de planete
pentru domni şi domnişoare, în lipsa papagalului de serviciu s-a procedat la auto-extragere manuală, că ce îşi face omul
cu mâna lui … se numeşte artizanat şi pe
ravaşul meu fără plăcintă scria, cum nu
se poate mai potrivit pentru ce mi se mai
tot întâmplă, «Nu munci atât de mult, că
nu mai rămâne timp ca să câştigi bani
(proverb evreiesc)». Să fie asta şi soarta
pecetluită a Biroului de mediere?… ■
Ştefan PALL
Mediator Consacrat

My opinion is that, of everything told, sity advantage that the Chairman of Meof all messages sent in the Congress, I diation Council, Dorin Bădulescu is one
think that HRH Prince Nicholas hit the of us and we are happy for this; he told
nail on the head, saying that mediation us that everything was still under (re)
is intended to “rebuild trust between construction, until a point in the future;
people”.
he also told us to rejoice, for there will
It is a mission as noble as it is difficult not be, at least in this generation, the risk
and loaded with a huge responsibility for of us sitting back in a chair saying: that’s
whoever assumes it.
it, there is nothing to do anymore!
In a beginning of a new century, where P.S. 3.) Now, after the event, please
transmission of information has become don’t shoot the organizers! Never shoot
an extremely dense bombardment of the organizers, please – we just need to
unprecedented abundance, instantly in- thank everyone in the Prahova team of
vasive and by increasingly sophisticated Anda Păuşan primarily because it’s not
means which are now easier to be han- easy being simultaneously a congressdled by anyone, of course countless per- man or a guest, because they assumed a
verse effects appear, whom nobody was task so difficult, and provided a landmark
thinking until yesterday, thus we need meeting in a wonderful setting and full
a professional to ensure synchroniza- of meanings, striving always be the best
tion and mature understanding of those and eager to satisfy all of us, if possible.
communicating. And this is the mediator, Aferim, as probably our invaluable colisn’t that correct?
league Aura Bayhan would advise me it’s
P.S. . 1) I have a suggestion to the appropriate to say here!
proposal made by incomparable master P.S. 4.) To any possible unlikely grumLucian Enache: as bling person I would say he/she should
birth of media- keep silent, I would remind him/her that
tion in Romania spots exists even in the Sun. Permanently.
had a sustained Thanks, pure thanks it’s worth sending
American initia- to those who dared to organize all the
tive, perhaps as events that have succeeded in the two
a tribute to the years since the Congress on the RIN,
beginnings, we but we should also send our anticipated
should turn to thanks to the others or the same people
the hymn song who will have the courage to organize the
“Amerika” by Rammstein: We’re all living next events. A bon entendeur, welcome!
in Amerika, Amerika, es ist wunderbar ...
P.S. 4.) The big draw of planets for men
It’s just an opinion, of course, no of- and ladies, in the absence of the parrot
fense, especially that I do not hold the on duty, I had to do the draw myself, and
anti-globalization connotations or other my fortune letter without a pie wrote
stuff in the video and the full text of Ger- something that could not have been
man hard rockers, on the contrary, I am more suitable for everything that is hapfirmly convinced that mediation made pening to me: “Do not work so much, as
in USA remains a main reference as ap- you will have no time to earn money (Heproach, organization and development, brew proverb)”. Is this the sealed fate of
here on the Old Continent.
the Mediation Office?
■
P.S. 2.) Two more words about the official part and lessons from the very recent
Ştefan PALL
congress: I cannot measure the immenCommitted Mediator
Congresul al VII-lea al UCMR • 10 ani de mediere • Sinaia, 17-19 Mai 2013
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Uniunea Centrelor
de Mediere din România a
ales noua conducere pentru
următorii 2 ani
„10 ani de mediere”

I

ntre 17-19 mai 2013 a avut loc la
Sinaia al VII-lea Congres al Uniunii
Centrelor de Mediere din Romania
(U.C.M.R.) – federatia nationala infiintata
in 2005, ce reuneste asociatii profesionale
ale mediatorilor din toata tara.
Desfasurat sub denumirea „10 ani de
mediere”, Congresul a celebrat inceputurile profesiei de mediator in Romania,
fondata in anul 2003 prin proiectul-pilot
al Ambasadei SUA si Ministerului Justitiei
din Romania.
La Congres au participat cca 120 de
reprezentanti ai asociatiilor din tara,
bucurandu-se de mesaje din partea
Federal Mediation and Conciliation Service (agentia specializata a guvernului
S.U.A.) si The Slynn Foundation (U.K.).
Momente deosebite au fost prilejuite de
prezentarea mesajului ASR Principele Nicolae al Romaniei de catre dl. Ioan-Luca
Vlad, consilier privat onorific al Familiei
Regale a Romaniei, precum si de interventia doamnei teatrului romanesc Ilinca Tomoroveanu. Prezente speciale au
fost de asemenea dna Anamaria Lucia
Zaharia din partea GEMME – Sectiunea
Romana, dna Carmen Sahan din partea
Directiei Protectia Copilului din cadrul
M.M.F.P.S.P.V., dl. Ovidiu Demetrescu din
partea British-Romanian Chamber of

Commerce, dna Ioana Enache din partea
institutiei Avocatul Poporului, acestia
transmitand participantilor mesaje de
deschidere si sustinere catre profesia “facatorilor de pace”.
In acelasi timp, Uniunea si-a ales organele de conducere pentru urmatorii 2 ani.
Dl. Mugur Bogdan Mitroi a fost reconfirmat
in functia de presedinte. Biroul Executiv
va fi alcatuit din prim-vicepresedinte dl.
Dorin Valeriu Badulescu si vicepresedintii
dna Gabriela Ichim, dna Marina Ioana Alexandru, dna Valentina Popescu, dna Anda
Pausan, dna Anamaria Tuluc, dl. Lucian
Marian Enache, dl. Valentin Trifescu, dl. Stef
Nicolae Stefan, dl. Marin Padeanu. Functia
de secretar general va fi detinuta de dna
Rodica Cociu-Anghel.
Printre obiectivele noii echipe de
conducere a U.C.M.R. se afla continuarea
preocuparilor pentru activitatile care sa
consolideze statutul stabil al profesiei de
mediator in societatea romaneasca ca o
functie sociala esentiala, precum si continuarea dezvoltarii colaborarilor international cu organisme si organizatii din domeniul ADR din Europa si din SUA, astfel
incat federatia sa ramana un standard de
calitate, performanta si profesionalism in
domeniul medierii.
■
Biroul de presă al U.C.M.R.

Mesajul de felicitare
adresat UCMR de către FMCS
Washington DC USA

6

Stimați participanți la Congresul aniversar a 10 ani de mediere:
Salutăm colegii noștri români cu ocazia aniversării a zece ani de mediere în România. Suntem mândri că am participat la
formarea inițială a avocaților români și a
altor profesioniști, program sponsorizat de
cãtre Ambasada SUA și Ministerul român
al Justiției, și după cum știți, curând după
aceea, s-a nãscut medierea româneascã.
Din acel moment, România a făcut
progrese enorme în domeniul soluționării
conflictelor. Medierea este o parte vitală
în soluționarea litigiilor din România și
noua lege reflectă importanța metodelor
alternative de soluționare a disputelor și
asigurarea viabilității continue a acesteia,
părțile participând la o sesiune de informare cu privire la mediere înainte de a depune
un caz în instanța de judecată. Medierea
este, de asemenea, folositã de către părți
într-o varietate de dispute în mod voluntar
și îşi demonstrează utilitatea prin salvarea
de costuri și gãsirea unor soluții creative.

De asemenea,
salutăm numărul
mare de avocați
și profesioniști cu
înaltă calificare,
bine pregătiți care
acum lucrează ca
mediatori. Suntem
impresionaţi de nivelul ridicat de educaţie în
acest domeniu, dupã cum o demonstreazã activitateadumneavoastrăatâtînR omâniacâtșipe
plan internațional, precum și publicațiile și participarea la conferințe în România și în străinătate.
Așteptăm cu nerăbdare sã ne întoarcem în România în luna decembrie,
pentru a ţine din nou cursuri de tehnici
avansate de mediere.
■
Cu drag,
Eileen B. Hoffman,
Comisar, FMCS
Linda Lazarus
The Center To Advance Human
Potential, LLC Washington, DC

The Union of Mediation
Centers in Romania has
chosen its new management
for the next two years
“10 years of mediation”

B

etween May 17 and 19, 2013,
the city of Sinaia hosted the
7th Congress of the Union of
Mediation Centers in Romania (UCMR)
– national federation founded in 2005,
which brings together associations of
mediators from each county in Romania.
With the motto “10 years of mediation”, the Congress celebrated the beginning of the mediation profession in
Romania, founded in 2003 through the
pilot-project initiated by the U.S. Embassy and the Ministry of Justice.
The Congress was attended by about
120 representatives of associations
across the country, who enjoyed the
messages sent by the Federal Mediation
and Conciliation Service (specialized
US government agency) and The Slynn
Foundation (U.K.). Special moments were
represented by the message of HRH
Prince Nicholas of Romania, delivered
by Mr. Ioan-Luca Vlad, honorific advisor
to the Royal Family of Romania, as well
the intervention from the Lady of Romanian Theater Ilinca Tomoroveanu. Special
presences were Mrs. Anamaria Lucia Zaharia from GEMME – Romanian section,
Mrs. Carmen Sahan from Child Protection Directorate within M.M.F.P.S.P.V., Mr.
Ovidiu Demetrescu from British-Roma-

nian Chamber of Commerce, Mrs. Ioana
Enache from the Ombudsmen, all of
them sending messages of openness and
support for the peace makers’ profession.
At the same time, the Union has
elected its management for the next 2
years. Mr. Mugur Bogdan Mitroi was reconfirmed as Chairman. Executive Board
will consist of first vice president Mr.
Dorin Valeriu Badulescu and vice presidents Mrs. Gabriela Ichim, Mrs. Marina
Ioana Alexandru, Mrs. Valentina Popescu,
Mrs. Anda Pausan, Mrs. Anamaria Tuluc,
Mr. Lucian Marian Enache, Mr. Valentin
Trifescu, Mr. Stef Nicolae Stefan, Mr. Marin Padeanu. The secretary general will
be Mrs. Rodica Cociu-Anghel.
Among the objectives of the UCMR
new management team, worth mentioning the continuation of preoccupations for activities that strengthen stable status of the mediator profession in
Romanian society as an essential social
function, and further development of
international collaboration with bodies
and organizations in the field of ADR in
Europe and the U.S., for the federation
to remain a standard of quality, performance and professionalism in the field of
mediation.
■
U.C.M.R. press office

FMCS Washinghton DC USA_
Romania congratulations
letter for UMCR
Dear Participants in the 10th Anniversary Mediation Congress:
We salute our Romanian colleagues
on the occasion of the celebration of Ten
Years of Mediation in Romania. We are
proud to have participated in the initial
training of Romanian lawyers and other
professionals that was sponsored by the
U.S. Embassy and the Romanian Ministry
of Justice and as you know, soon thereafter, Romanian mediation was born.
Since that time, Romania has made
enormous progress in the field of conflict
resolution. Mediation is a vital part of
dispute resolution in Romania and the
new law reflects the importance of alternative dispute resolution and ensuring its continued viability with parties
attending an information session on
mediation prior to filing a case in court.
Mediation is also being used by parties in
a variety of disputes on a voluntary basis
and demonstrates costs saved and creative solutions reached.

We also salute
the large number
of well-trained,
highly qualified
lawyers and professionals who are
now working as
mediators. We are
impressed with the high level of scholarship in this field, as evidenced in your work
both in Romania and internationally and
by your publications and participation in
conferences in Romania and abroad.
We look forward to returning to Romania in December to once again present training on advanced mediation
techniques.
■
Very truly yours,
Eileen B. Hoffman,
Commissioner, FMCS
Linda Lazarus
The Center To Advance Human
Potential, LLC Washington, DC

mediation, technique and art » june 2013

SCHIMBă-ŢI VIAţA.
SCHIMBă LUMEA.
ALăTURă-TE NOUă ÎN ISTANBUL!

CHANGE YOUR LIFE.
CHANGE THE WORLD.
JOIN US in ISTANBUL

Revista „Medierea,
Tehnică şi Artă” – partener
organizational şi media al
Congresului MBB,
26-28 Septembrie 2013

THE MAGAZINE “MEDIATION
TECHNIQUE AND ART” –
MEDIA AND ORGANIZATIONAL
PARTNER OF MBB Congress,
September 26-28, 2013

D

eoarece împãrtãşeşti misiunea
noastrã, MBB te ,invitã sã participi la aceastã întâlnire vitalã
Ascultã vorbitori de talie mondialã, inclusiv discursuri cheie ţinute de oaspeţii
nostri speciali: fostul Preşedinte al Rotary
International Luis Giay,
prezentând activitatea de
soluţionare a conflictelor
la Rotary, Consilierulșef și Mediator principal
pentru Vocea femeilor libiene, Najat Dau,
care continuã activitatea Primăverii Arabe,
Președintele Kommon
Denominator, Dr. Alma
AbdulHadi-Jadallah,
Ph.D., care va vorbi despre inovație în cadrul
eforturilor de soluționare
a conflictului arabo-israelian, precum și un renumit
lider caraibean privind
schimbările climatice.
Învață de la 20 de ateliere
de lucru cu prezentatorii
din 10 țări (inclusiv India, Iran, Olanda, Irlanda
de Nord, Sudanul de
Sud și SUA.), despre o
gamă largă de subiecte
provocatoare, inclusiv *
Echipele de femei pentru menținerea păcii * Dialoguri despre
imigrație în Grecia * Medierea genurilor
în Sudan * Pacea intercomunitarã în Irlanda de Nord * Divizarea culturalã în Nigeria * și mult mai multe.
Fã cunoștință cu mediatorii și creatorii
de pace din peste 40 de țări, cu zeci de
ani de experiență în domeniu.
Împărtășeşte opinii cu colegii din întreaga lume, inclusiv mediatori din țări
cu istorie bogatã și tulburătoare, cum ar
fi Irlanda, Kenya, Liberia.
CE ESTE MBB? O reţea de mediatori
şi profesionşti aliaţi, care lucreazã cu organizaţii locale de menţinere a pãcii din
nouã ţãri (Grecia, Nepal, Libya s.a.) MBB

B

ecause you share our mission,
MBB calls on you to attend this
vital meeting
Listen to World Class Speakers including keynote addresses from our special guests: Past President of Rotary Inter-

tive subjects including *Women Peacekeeping teams*Immigration dialogues in Greece*Gender Mediation in
Sudan*Inter-community Peace in N.
Ireland*Cultural Divides in Nigeria* and
much more
Meet mediators and
peace-builders
from
over 40 countries with
decades of field experience. Share opinions
with colleagues from
around the world, including mediators, from
countries with rich and
troubling histories like
Ireland, Kenya, Liberia.
WHO is MBB? A network of mediators and
allied professionals that
collaborates with local
peace-building partners
organizations in nine
countries (Greece, Nepal, Libya) MBB builds
conflict resolution capacity, and advocates
for use of mediation to
resolve public policy
disputes. MBB is an “Official Observer Organization” for the United
Congresul al VII-lea al UCMR • 10 ani de mediere • Sinaia, 17-19 Mai 2013
Nations
Framework
Convention on Climate
national Luis Giay on Rotary’s Conflict Change (UNFCC)
asupra Schimbãrilor Climatice (UNFCC).
Resolution Work, Chief Advisor & Lead
Pentru informaţii privind activitãţile
For info on MBB activities and
Mediator for Voice of Libyan Women, accomplishments, visit www.mediaşi realizãrile MBB, viziteazã www.mediaDirector of Voice of Libyan Women torsbeyondborders.org
torsbeyondborders.org
Najat Dau on carrying on the work of Info on speakers, workshops, agenda
Informaţii despre vorbitori, workthe Arab Spring, President of Kommon & on the spectacular Legacy Ottoman
shop-uri, agenda & spectaculosul Hotel
Denominator, Dr. Alma AbdulHadi-Ja- Hotel in Istanbul, Turkey & other HOLegacy Ottoman în Istanbul, Turcia & alte
dallah, Ph.D. on innovation in efforts TELs , FLIGHT, TOURS, & INSURANCE.
HOTELURI , ZBORURI, TURURI, & ASIto resolve Arab/Israeli conflict, and a Special hotel rates end soon, so act now
GURARI. Ofertele de preţ speciale se
renowned Caribbean climate change Questions? Please email mbbconterminã curând, aşa ca acţioneazã acum
leader.
Întrebãri? Trimite email la mbbcongress2013@gmail.com
Learn from 20 workshops with The Congress also offers a cross-culgress2013@gmail.com
presenters from 10 countries (Inclu- tural experience “Walking Abraham’s
Congresul oferã, de asemenea, o
ding India, Iran, the Netherlands, Path”
experienţã trans-culturalã “Mergând pe
Northern Ireland, South Sudan, and In Southern Turkey(one section sold
calea lui Abraham” în Sudul Turciei (o secthe US.) on a wide range of provoca- out-only 25 slots remain).
ţiune epuizatã-numai 25 de locuri libere).
construieşte capacitãţi pentru soluţionarea conflictelor şi militeazã pentru
utilizarea medierii pentru soluţionarea
disputelor de politicã publicã. MBB este o
“Organizaţie Observatoare Oficialã” pentru Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite
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MEDIEREA
îNTRE DEFINIţIE şI ESENţă
Ce este medierea?

M

8

edierea reprezintă o modalitate
de soluţionare a conflictelor, pe
cale amiabilă, cu ajutorul unei
terţe persoane specializate , în calitate
de mediator, în condiţii de neutralitate,
imparţialitate, confidenţialitate şi având
liberul consimţământ al părţilor.
Daca analizam definitia medierii, constatam ca medierea este un proces in
care o persoana specializata, avand calitatea de mediator, faciliteaza rezolvarea
unui conflict intre doua parti, folosinduse de tehnicile si pregatirea acumulate,
astfel incat cele doua parti sa ajunga la o
solutie agreata de acestea, solutie care sa
stinga conflictul dintre ele, toata acesta
procedura beneficiind de neutralitatea,
impartialitatea si confidentialitatea mediatorului.
Daca aplicam aceasta analiza a definitiei medierii pe procedura de desfasurare a sedintei de mediere, rezulta toate
acele avantaje pe care partile le obtin
atunci cand apeleaza la mediere: costuri
reduse , timp de rezolvare foarte scurt,
avantaje financiare considerabile, mentinerea relatiilor interumane dintre partile
participante la mediere, lipsa stersului
provocat de catre sedintele de judecata
din instante, unde esti nevoit sa respecti
anumite reguli si, deasemeni, trebuie sa
astepti ca altii sa decida pentru tine, existand riscul sa fii nemultumit de ceea ce
se va decide etc.
Nu insist asupra acestor avantaje, intrucat ele sunt foarte mult promovate de
catre toti mediatorii . Fara a le diminua
importanta, aceste avantaje sunt principalele motive care trebuie sa stea la
baza hotararii de a se apela la mediere,
in vederea rezolvarii pe cale amiabila a
conflictelor.
Din punctul de vedere al mediatorului, daca privim procedura sedintei de
mediere, in plan tehnic si profesional,
observam ca sedinta de mediere se va
desfasura pe o procedura standardizata,
adaptandu-ne in partile esentiale, la natura si esenta conflictului.
Bineinteles, la sfarsitul sedintei de
mediere, avem satisfactia profesionala
ca am incheiat cu succes o sedinta de
mediere.
Daca privim si din alt unghi aceasta
procedura si ne punem intrebarea ,,care
este rolul nostru in sedinta de mediere?’’,
vedem ca, pe langa faptul ca ajutam partile sa ajunga la o rezolvare a disputei
dintre ele, in esenta , ajutam pe fiecare
dintre cei prezenti , sa gestioneze situatia, transformata in disputa care i-a adus
in fata noastra.
Astfel, putem spune ca avem satisfactia de a contribui in mod eficient si direct
la dezvoltarea abilitatilor persoanei de
a-si exprima punctele de vedere, de a
aduce argumente in sustinerea acestor
puncte de vedere, de a invata cum sa comunice, cum sa asculte parerile celorlalti,

cum sa-si analizeze propriile opinii, astfel
incat sa fie in masura de a lua cea mai
buna decizie in ceea ce-l priveste .
Putem spune ca ajutam individul sa se
cunosca pe sine, sa-si cunoasca ,,eu-l’’, sa se
autoevalueze, sa-si cunoasca potentialul .
Invatand sa asculte, invatand sa comunice, invatand sa-si sustina propriile
opinii si sa le argumenteze solid, putem
spune ca individul care capata experienta unei sedinte de mediere invata sa-si
controleze singur actiunile, sa le gestioneze eficient, astfel incat in viitor sa nu

MEDIATION BETWEEN
DEFINITION AND ESSENCE
What is mediation?

M

ediation is a way to resolve
conflicts amicably, with a specialized third party, acting as mediator, in terms of neutrality, impartiality,
confidentiality and with the free consent
of the parties.
If we explore the definition of mediation, we notice that mediation is a process
in which a qualified person, acting as a
mediator, facilitates the resolution of a
conflict between two parties, using the
techniques and training gained, so that
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mai fie parte dintr-un conflict.
Putem spune ca ajutam individul sa
fie mai bun, mai matur, mai realist si totodata mai conciliant cu semenii.
Toate acestea le putem face in sedintele de mediere pe care le vom desfasura,
comunicand cu partile si invatandu-le sa
comunice intre ele, ascultand partile si
invatandu-le sa se asculte intre ele ; sau,
asa cum spunea Mugur Mitroi in cartea
sa ,,Ghidul Mediatorului Profesionist’’ –
,,Ascultam ca sa-i invatam pe altii sa asculte , vorbim ca sa-i invatam pe alti sa
vorbeasca. Comunicam in tot’.’
Pentru a realiza acest concept , consider ca este mare nevoie de perfectionare, de dezvoltare umana si profesionala
si trebuie sa fim constienti, noi mediatorii, ca sta numai in puterea noastra ca
sa atingem aceste niveluri de calitate, in
exercitarea profesiei.
Numai cu seriozitate si implicare
efectiva, bazate pe o fundatie solida de
perfectionare profesionala si dezvoltare
a abilitatilor noastre, putem ridica standardul de calitate a profesiei de mediator,
construind si capatand astfel increderea
oamenilor, incredere de care avem atata
nevoie, pentru a face din profesia de mediator o profesie respectata si apreciata.■
Ene Petre
Mediator

the two parties reach a solution agreed
by them, solution to end the conflict
between them, all these procedures benefiting from neutrality, impartiality and
confidentiality of a mediator.
If we apply this analysis to the definition of mediation, for the process of
mediation sessions, there appear all the
advantages which the parties obtain
when turning to mediation: low costs,
short time for resolution, important financial benefits, maintaining human
relationships between the parties in
mediation, lack of stress caused by court
sessions, where you have to follow a set
of rules, and others decide for you, with
the risk to be dissatisfied with what is decided, and so on.
I would not like to insist on these
advantages, because they are very much
promoted by all mediators. Without
diminishing their importance, these
advantages are the main reasons for a
decision to resort to mediation in view of
resolving conflicts amicably.
From a mediator’s point of view, if we
consider the procedures of mediation
session from a technical and professional
point of view, we can see that a mediation session will be held on a standardized
procedure, adapting as to essentials
issues, to the nature and essence of the
conflict.

Of course, at the end of the mediation session, we have the professional
satisfaction that we have successfully
completed a mediation session.
If we look from another angle to this
procedure, and ask ourselves “what is our
role in the mediation session?’’, we see
that apart from helping the parties reach
a settlement of their dispute, we essentially help each of those present to manage the situation which had turned into
the dispute that brought them before us.
Thus, we can say we have the satisfaction of having contributed
effectively and directly to the
development of a person’s
ability to express its views, to
bring arguments in support
of these views, to learn how
to communicate, how to listen to others’ opinions, how
to analyze their own opinions, so to be able to take the
best decision.
We can say that we help
the individual to know himself, to know his ego, to
self-evaluate, to know his
potential.
Learning how to listen,
how to communicate, learning to sustain own opinions
and bring firm arguments,
we can say that the individual who gains the experience
of mediation sessions, learns
to control his own actions, to
manage them efficiently, so in future he
will no longer be part of a conflict
We can say that we help the individual
to be better, more mature, more realistic
and also more conciliatory.
All this we can do in mediation sessions that we conduct, communicating
with the parties and teaching them to
communicate with each other, listening
parties and teaching them to listen to
each other, or, as MUGUR MITROI said in
his book, “The Guidebook of a Professional Mediator” – “we listen so that we teach others to listen, we talk so that we teach other to talk. We communicate in all’’.
To achieve this concept, I believe that
there is great need for improvement, human development and training, and us,
the mediators, must be aware that it is in
our power to achieve these levels of quality in practice.
Only seriousness and effective involvement, based on a solid foundation of
professional training and development
of our abilities, can we raise the quality
standard of the mediator profession,
thus building and gaining the confidence of people, trust that we so desperately
need to turn the mediator profession
into a respected and valued profession.■
ENE PETRE
Mediator
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Medierea în insolvenţă!

M

edierea s-a născut ca o necesitate a justitiei de a folosi noi
resurse de rezolvare a litigiilor,
resurse ce implică natura umană, capacitatea omului liber de a sintetiza, de a
analiza, de a dispune in numele său si
pentru sine.
Directiva 2008/52/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 21 Mai 2008
privind anumite aspecte ale medierii în
materie civilă şi comercială are rolul de a
se aplica în acele cazuri în care o instanţă
trimite părţile să recurgă la mediere sau în
care dreptul naţional prevede medierea.
Obiectivul prezentei directive este de
a facilita accesul la soluţionarea alternativă a litigiilor şi de a promova soluţionarea pe cale amiabila a acestora, prin încurajarea utilizării medierii şi asigurarea
unei relaţii echilibrate între mediere şi
procedurile judiciare. Prezenta directivă
se aplică, în cazul litigiilor transfrontaliere, în materie civila şi comercială, exceptând acele dreptur şi obligaţii de care
părţile nu pot dispune în conformitate cu
legislaţia aplicabilă corespunzătoare.

Legea cadru ce guvernează instituţia medierii în
legislaţia românească
este Legea 192/2006.

Medierea reprezintă o modalitate de
rezolvare a conflictelor pe cale amiabilă
cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator în conditii de
neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate şi având liberul consimţământ al
părţilor.
Medierea se bazează pe încrederea pe
care părţile o acordă mediatorului ca persoană aptă sa faciliteze negocierile dintre
ele şi să le sprijine pentru soluţionarea
conflictului prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

lul însolventei nu au rezultatul scontat în
cazul cauzelor cu multi creditori. Un rezultat eficient s-ar obţine dacă, părţile interesate, practician-debitor-creditor contestator ar apela la procedura medierii,
urmând ca în tabel să fie trecută creanţa
consemnată într-un acord de mediere.

Incidenţa medierii ref.
acţiune recuperare
creanţe

Printre atribuţiile stabilite de disp.
art. 20 lit.l şi art.25 lit.g in sarcina practicianului în insolvenţă se află şi aceea ce
priveşte încasarea creanţelor; urmărirea
încasării creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului, formularea şi
susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru
încasarea creanţelor debitorului, pentru
aceasta putând angaja avocaţi;
Asa cum prevede Codul de Procedura
Civila „ În procesele şi cererile în materie
comercială evaluabile în bani, înainte
de introducerea cererii de chemare în
judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin mediere.Termenul de
prescripţie a dreptului la acţiune pentru
dreptul litigios supus medierii se suspendă pe durata acestei proceduri, dar nu
mai mult de trei luni de la începerea ei.”
Astfel, recurgand la procedura medierii, se renunta la instanţa judecătorească pentru recuperarea creanţelor
societăţii în insolvenţă, şi printr-un acord
de mediere, în cadrul procedurii prev.de

Mediation in insolvency

M

ediation was born as a necessity for justice to use new resources to resolve litigations,
resources involving human nature, the
capacity of free people to synthesize,
analyze, decide for themselves.
Directive 2008/52/EC of the European
Parliament and the Council dated May 21,
2008 on certain aspects of mediation in
civil and commercial matters is to be applied in those cases where a court sends
the parties to mediation or in which national law provides for mediation.
The aim of this Directive is to facilitate
access to alternative dispute resolution
and to promote the amicable settlement, by encouraging the use of mediation and by ensuring a balanced relationship between mediation and judicial
proceedings. This Directive shall apply to
cross-border disputes, in civil and commercial matters, except those rights and
obligations which the parties may not
have under proper applicable law.

The framework law
governing mediation
institution in the
Romanian legislation is
Law 192/2006.

Mediation is a way to resolve conflicts
amicably with the help of a third party
specialized as a mediator in conditions of
neutrality, impartiality and confidentiality
and with the free consent of the parties.

Medierea în procedura
însolvenţei

Actualizarea si republicarea Legii
85/2006 – lege cadru a insolvenţei nu
face referiri la instituţia medierii, insa debitorul de bună credinta are posibilitatea
să ceară instanţei să uzeze de procedura
medierii aşa cum este ea prevăzută de
Legea 192/2006 în prezenţa unui mediator profesionist. Medierea este o procedură exterioara procedurii insolvenţei
şi chiar exterioară tribunalului şi conferă
numeroase avantaje atât debitorului cât
şi creditorilor săi.

Incidenţa medierii ref.
art.73-74 din Legea
85/2006

In momentul conceperii tabelului
de creante, apar inevitabil diferente de
opinie intre debitor si creditorii ce se vor
inscrie la masa credala; procedura verificarii caracterului cert , lichid si exigibil al
creantei precum si cuantumul acesteia,
deseori duce la procese in instanta; fixarea şi judecarea rapidă a contestatiilor la
tabel precum si a recursurilor în materia-
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Legea 92/1996 părţile vor putea găsi soluţii comune, modalităţi convenabile de
exercitare a drepturilor şi de executare a
obligaţiilor şi vor putea constitui garanţii
în vederea executării pe cale amiabilă a
obligaţiilor asumate, evitându-se cheltuieli procedurale (cauţiuni, expertize,
onorarii avocat).
Si în faza executării silite, partile pot
incheia un acord de mediere cu privire la
încetarea executarii, la reeşalonarea sumelor de bani datorate, la compensare ;
Dacă la data scadenţei stabilită prin
acordul de mediere prin care se constată
o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, acord
de mediere autentificat de notarul public
sau încuviinţat de instanţă, deci titlu executoriu, debitorul nu îşi onorează obligaţiile asumate, practicianul poate declanşa procedura execuţională prin cerere de

Mediation is based on the confidence
the parties invest in the mediator as a
person able to facilitate negotiations between them and support them to resolve
the conflict by finding a mutually agreed,
effective and sustainable solution.

Incidence of mediation
ref.art.73-74 of Law
85/2006

When designing the debt table, there
are inevitable differences of opinion
between the debtor and creditors to be
included in the creditor’s group; the procedure for checking the firm, liquid and
due character of a claim and its amount,
often leads to court cases; quick setting
and trial of appeals towards the table,
as well as appeals in insolvency material
do not have the expected result in cases
with numerous creditors. An effective
result would be achieved if stakeholders, i.e. the practitioner-debtor-creditor
resort to mediation, so that the table
would record the claim documented in a
mediation agreement.

Incidence of mediation
ref. the action to recover claims

Among the tasks set by art. 20 and
25 letter l and g, the insolvency practitioner’s tasks also include the recovery
of claims; pursuing collection of claims
on the goods of the debtor, formulating
and supporting actions for recovery of
debtors’ claims, for which lawyers may
be employed.
As required by the Civil Procedure
Code “in trials and requests within commercial cases valued in money, before
submitting the subpoenas, the parties
may seek resolution of the dispute by
mediation. The prescription term of the
right to start action for the litigious right
submitted to mediation is suspended
during this procedure, but not more than
three months from its start”.
Thus, using mediation, people actually give up the court for recovery of
debts from the company in insolvency,
and through a mediation agreement, according to Law 92/1996, the parties will
be able to find common solutions, convenient ways of exercising rights and enforcement of obligations and will be able
to build guarantees for the amicable performance of the obligations undertaken,
avoiding procedural costs (security, expertise, attorney fees).
Even during the enforcement phase,
the parties may enter into a mediation
agreement on the cessation of enforcement, on rescheduling due debts or
compensation.

Mediation in insolvency
proceedings

Incidence of mediation
ref. art. 79-81 of Law
The updated and republished Law 85/2006

85/2006 – Framework law of insolvency
does not refer to mediation, but a goodfaith debtor has the opportunity to ask
the court to use the mediation procedure as it is stipulated by Law 192/2006
in the presence of a professional mediator. Mediation is outside insolvency
proceedings, and even outside the court
and provides numerous advantages to
both the debtor and its creditors.

If at the due date established by the
mediation agreement noting a firm, liquid and exigible claim, a mediation agreement authenticated by a notary public or
advised by the court, therefore enforceable, the debtor fails to honor its obligations, the practitioner can trigger the
execution procedure through an enforcement request addressed to the bailiff, asking for realization of the right recognized
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executare silita adresată executorului judecătoresc, solicitând realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor
sume acordate potrivit legii prin acesta,
precum şi a cheltuielilor de executare.
Chiar si în această fază finală a recuperării de creanţe medierea este o tehnică de
intervenţie în conflict care poate obţine
rezultate de tipul câştig-câştig, ceea ce o
face din ce în ce mai importantă.

Incidenţa medierii ref.
art. 79-81 dîn Legea
85/2006

Administratorul judiciar sau, după caz,
lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea actelor
frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani
anteriori deschiderii procedurii.
Chiar dacă jurisdicţia acestor acţiuni
este cea a judecătorului sindic pot fi cazuri în care negocierea individuală cu fiecare potenţial pârât în cadrul acţiunilor în
anulare transferuri frauduloase să ducă la
rezultate favorabile într-un timp redus,
In concluzie, avantajul medierii este
ca partile au controlul deplin al decizi-

T

Cătălina Dragomirescu
Mediator

MEDIEREA IN BUCOVINA

ot mai mulți locuitori ai județului,
aflați în situații care se soluționau
până de curând doar în instanță,
aleg acum varianta medierii. Circa 20-30
la sută dintre aceste cazuri sunt efectiv
soluționate amiabil în acest mod, fără
să mai ajungă la procese.Mediatorul s-a
dovedit foarte util în țările Occidentului, unde se ajunge și la 70 la sută dintre
soluții adoptate astfel. La noi această
variantă este mai puțin cunoscută deocamdată, dar îmbucurător este faptul că
oamenii încep să înțeleagă că există multe avantaje și costurile reduse se numără
printre acestea, așa că numărul celor ce
recurg la mediator este tot mai mare.
De altfel, noile reglementări legale, intrate în vigoare de la 15 februarie 2013,
introduc pentru mulți justițiabili obligația
de a se prezenta la mediator pentru a fi
informați complet despre această alternativă. Ședința de informare este gratuită și este altceva decât medierea în sine,
care se desfășoară numai după semnarea
unui contract de către părți cu mediatorul. Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii într-o
anumită materie se face printr-un certificat eliberat de mediatorul care realizează
informarea. Dacă justițiabilii aleg ulterior
calea medierii și ajung la o înțelegere cu
ajutorul mediatorului, aceasta este și în
avantajul instanțelor, care nu mai sunt
sufocate cu mii de procese ce pot fi rezolvate și amiabil.

Ce face mediatorul?
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ei. Nu se poate ajunge la consens decat
daca partile implicate sunt de acord. Intrun conflict problema este lipsa comunicarii. Mediatorul are rolul de a inlesni si
gestiona procesul comunicarii. Iar costurile acestui proces sunt infinit mai mici
decat cele ale unui proces juridic.
A reinstaura in mentalitatea romanească constiinta faptului că
medierea este o alternativă
reală si eficientă in rezolvarea
conflictelor este o sarcină de
durată, de exercitiu, insă nu
imposibilă. Totusi, odata inceput acest proces, medierea va
castiga din ce in ce mai mult
teren. Multe resurse vor fi economisite si multe oportunitati
vor fi fructificate
Speram ca noua posibilitate
de rezolvare a litigiilor intre societati comerciale (chiar si cele aflate sub
incidenta legii 85/2006), dar si persoane
fizice prin procedura medierii va fi primita
cu incredere in societatea romaneasca, ca
o alternativa la justitia de drept comun. ■

Există o serie de deosebiri esențiale
între un proces și o prezentare la mediator. Mediatorul nu impune părților nimic,
ci le ajută să ajungă amiabil la o soluție

care să le mulțumească. Prezentarea la
chemarea mediatorului poate fi refuzată
în scris. Ședințele la mediator nu sunt publice, ci se derulează într-un cadru mult
mai discret, într-un birou de regulă, iar
părțile pot alege chiar să nu se confrunte direct. Părțile pot merge la mediator
însoțite de avocat sau de alte persoane,
dar nu poate asista la mediere decât persoana agreată de părți.

by enforcement title, payment of interest,
penalties or other amounts granted by
this law, and the costs of enforcement.
Even in this final phase of the claims
recovery, mediation is a technique for intervention in conflict, which can achieve
win-win results, making it increasingly
important.

Incidence of
mediation ref.
art. 79-81 of Law
85/2006

The judicial administrator or, where applicable,
the liquidator may petition
the bankruptcy judge to
cancel the fraudulent documents concluded by the
debtor to the detriment
of creditors’ rights, in the 3
years before the opening of proceedings.
Even if the jurisdiction of these actions belongs to the bankruptcy judge,
there may be cases where individual negotiation with each potential defendant
in actions for annulment of fraudulent
transfers lead to favorable results in a
shorter time.

M

In conclusion, the advantage of mediation is that the parties have full control on the decision. Consensus can only
be reached if the parties involved agree.
In a conflict, the true problem is lack of
communication. A mediator’s role is to
facilitate and manage the communication process. And the costs of this process are infinitely smaller than those of a
legal process.
To restore in the Romanian mentality the consciousness that mediation is
a real and effective alternative dispute
resolution is a lengthy task, but not
impossible. However, once started this
process, mediation will gain more and
more ground. Many resources will be
saved and many opportunities will be
capitalized.
We hope that the new possibility of
resolving litigations between companies
(even those covered by Law 85/2006),
but also between individuals through
the mediation procedure will be received
with confidence in Romanian society, as
an alternative to ordinary justice.
■
Cătălina Dragomirescu
Mediator

MEDIATION IN BUCOVINA

ore and more residents of the
county, in situations which
until recently were resolved
exclusively in courts, now choose the alternative of mediation. About 20-30 percent of these cases are actually resolved
amicably in this way, without reaching
the court. Mediators proved very useful
in Western countries, where the percentage reaches 70 percent of the solutions
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of charge and is different from the mediation itself, which takes place only after
the parties sign a contract with a mediator. The proof of participation in the
meeting on the benefits of mediation in a
particular matter is given by a certificate
issued by the mediator performing the
information. If individuals choose mediation at a later stage and reach an agreement with a mediator’s help, this represents an advantage to courts as well, for
not being choked with thousands of trials that can be solved amicably

What does a mediator do?

Data, ora și locul ședinței nu se impun
de mediator, ci se stabilesc de comun
acord. Tot ceea ce se discută este strict
confidențial. O procedură de mediere nu se poate întinde luni și ani în șir,
ca un proces clasic, ci se finalizează în
maxim trei luni, indiferent dacă părțile
s-au înțeles sau nu. Dacă nu se ajunge
la un acord, părțile pot să se adreseze
instanței, dar de obicei medierea le ajută
și să-și clarifice ce vor putea obține și ce

adopted. In our country, this variant is
less known so far, but it is hopeful that
people begin to understand there are
many advantages linked and reduced
costs, therefore the number of people
using mediation is growing.
The new legal regulations, in force
since February 15, 2013, introduced for
many litigants the obligation to go to a
mediator to be fully informed about this
alternative. Information meeting is free

There are some essential differences
between a court trial and a visit to a mediator. A mediator does not require the
parties anything, but help them reach
an amicable solution to satisfy both of
them. Parties may refuse a mediator’s call
in writing. The meetings at a mediator
are not public, but take place in a more
discreet setting, usually an office, and the
parties may even choose not to confront
directly. Parties can go to a mediator accompanied by a lawyer or by others, and
mediation can only be attended by the
persons agreed by the parties.
Day, hour and place of meeting are
not imposed by a mediator, but are
jointly agreed. Everything discussed is
confidential. A mediation session does
not extend for months and years, s happens with classic court trials, but is completed within three months, whether the
parties have agreed or not. If no agreement is reached, the parties can go to
court, but usually mediation helps them
clarify what they could get or not in case
of a likely trial. In addition, if a trial means
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nu în cazul unui eventual proces. În plus,
dacă un proces înseamnă aplicarea strictă a legii, medierea înseamnă o negociere flexibilă între părți, care pot astfel
alege ce le avantajează mai mult. Pentru
că totul durează mai puțin, și costurile
medierii sunt mai mici decât în cazul
unui lung proces.
Așadar, dacă părțile vor să consume cât mai puțin timp, să cheltuie bani
puțini și doresc o soluție prin care fiecare
să fie pe cât posibil mulțumit, medierea
este o opțiune viabilă. Nu toate cazurile
dificile pot fi rezolvate astfel, dar recurgerea la mediere oferă instanțelor posibilitatea de a se concentra pe situațiile cu
adevărat complicate, ce impun aplicarea
strictă a legislației.

Domenii de aplicare a
mederii

Medierea are o plajă de acțiune foarte
clar expusă în legislația actuală. Sunt însă
şapte direcţii principale iar în aceste domenii cei ce ajung la instanță fără prealabilă prezentare la mediator nu au nici o
șansă. Printre aceste domenii se află protecţia consumatorului, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca
urmare a achiziţionării unui produs sau a
unui serviciu defectuos, a nerespectării
clauzelor contractuale ori a 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.
Mediatorii pot fi solicitați şi în litigiile
privind posesia, grăniţuirea, strămutarea
de hotare, precum şi în orice alte litigii

care privesc raporturile de vecinătate.
Medierea se aplică și în cazuri ce țin
de dreptul familiei, adică acolo unde
se manifestă neînţelegerile care ţin de
continuarea căsătoriei(divortul), partajul
de bunuri comune, exerciţiul drepturilor
părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor,
contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor sau orice alte neînţelegeri care apar
în raporturile dintre soţi.
Litigiile de muncă provenite din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă sunt
tot de domeniul mediatorilor, aceeași
situație este valabilă și în cazul litigiilor
civile a căror valoare este sub 50.000 de
lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre 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. Tot la mediator se pot soluționa divergențele în
domeniul răspunderii profesionale (malpraxis), dacă prin legi speciale nu este
prevăzută o altă procedură.
Există și infracțiuni care se pot ”stinge”
prin mediere. Este vorba însă numai despre cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi
împăcarea părţilor înlătură răspunderea
penală, dacă făptuitorul este cunoscut sau
a fost identificat. Se încadrează în această
categorie lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, vătămarea corporală
din culpă, violarea de domiciliu, violarea
secretului corespondenţei, divulgarea secretului profesional, violul, furtul pedepsit
la plângerea prealabilă, abuzul de încre-

strict enforcement of law, mediation is a
flexible negotiation between the parties,
which can thus choose whatever is their
advantage. Because it takes less time,
mediation costs are as well lower than in
the case of a long court trial.
Therefore, if the parties want to consume as little time and money possible
and want a solution that everyone can
be as happy as possible with, mediation
is a viable option. Not all difficult cases
can be resolved in this manner, but resorting to mediation offers the court the
opportunity to focus on the really complicated cases, requiring strict enforcement of law.

Scope of mediation

Mediation has a wide action area,
clearly explained in the current legislation. But there are seven main areas,
where those who come to court without
prior presentation to the mediator, have
no chance. Among these, worth mentioning consumer protection, when the
consumer invokes the existence of damage as a result of purchasing a defective
product or service, the failure of contract
or guarantees provided, the existence
of unfair terms contained in contracts
between consumers and traders or violation of other rights under national or EU
consumer protection law.
Mediators can also be called in disputes referring to possession, limitation,
resettlement or borders, as well as any
other matters relating to neighborhood
relations.
Mediation also applies in cases related
to family law, ie misunderstandings pertaining to the continuation of marriage

(divorce), division of joint property, exercise of parental rights, the residence
of children, the parents’ contribution to
children’s comfort or any other misunderstandings that arise in relations between spouses.
Labor disputes triggered by the conclusion, performance and termination
of individual employment agreements
are also a mediators’ scope, the same
situation applies in civil litigations with
a value below 50,000 ron, excluding
litigations where an enforceable verdict
opening insolvency proceedings was already issued, actions relating to the Trade
Register and the cases in which parties
choose to use the procedures set out in
art. 999-1018 of the Civil Procedure Code.
A mediator is also appropriate to resolve
the differences in the area of professional
liability (malpractice) if the special law
does not provide for other procedure.
There are crimes that can be terminated by mediation. It’s only about the
offenses for which criminal proceedings
are initiated upon prior complaint from
the injured party and the reconciliation
of the parties removes criminal liability if the perpetrator is known or identified. This category includes hitting or
other violence, injury, negligent injury,
trespassing, secrecy of correspondence
violation, disclosure secrecy, rape, theft
punished at prior complaint, breach of
trust, fraudulent management, destruction, abandonment of family, failure to
follow the custody of minors rules and
disturbing use of the domicile. The mediator is basically a fair and impartial
friend to both sides, which can be used
with confidence.

What do you need to succeed in your business?
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dere, gestiunea frauduloasă, distrugerea,
abandonul de familie, nerespectarea
măsurilor privind încredinţarea minorilor
şi tulburarea folosinţei locuinţei. ”Mediatorul este, în fond, ca un prieten corect și
imparțial față de ambele părți, la care se
poate recurge cu toată încrederea. Mediatorul nu ceartă, nu judecă, nu condamnă și nu amendează pe nimeni, nu caută
vinovați și nu te obligă să faci ceva anume.
Mediatorul ajută părțile, care de regulă
sunt înverșunate și orbite de propria supărare, să găsească o cale de echilibru, să
discute decent între ele și să găsească împreună o soluție care poate fi uneori mai
avantajoasă pentru toate părțile decât o
aplicare seacă, rece, a unor prevederi legale. Vedeți, la proces, dacă se ajunge acolo,
există un învingător și un învins. Legea
se aplică de un judecător fără să conteze

preferințele personale și nu poți să negociezi nimic cu judecătorul. La mediator nimeni nu pierde nimic, scopul e să câștige
fiecare câte ceva, să existe înțelegere în
final și să plece toți mulțumiți. Desigur
că dacă nu e posibil pentru că părțile nu
vor să profite de această șansă, se ajunge
în instanță și va decide judecătorii pentru
ei. Mulți reușesc însă să se înțeleagă fără
să mai ajungă la stresul unui proces, ba
chiar ulterior reușesc să păstreze o relație
personală civilizată, tocmai pentru că au
fost ajutați să afle o cale decentă și să se
înțeleagă.”
■
Iulia Niţă
Jurnalist
Vasile Vargan
Mediator

A conduce
o mediere multi-culturală

Î
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n societatea noastră multi-culturală, disputele apar între persoane
din diferite medii etnice, rasiale
și culturale, dar și între companii, atât
interne, cât și internaționale, conduse
de aceste persoane. Mediul cultural al
părților implicate într-o dispută joacă un
rol important pentru modul în care abordează soluționarea litigiilor, în general, și
nivelul lor de confort în legătură cu procesul de negociere.
Numeroase culturi din lumea întreagă s-au angajat într-o formă de mediere
pentru a-şi rezolva disputele cu mult înainte de independența Statelor Unite ale
Americii, să nu mai vorbim de popularul
val al medierii ca o tehnică de soluționare
a litigiilor. La ora actuală, în aceste culturi,
deşi avocații pot fi consultaţi cu privire la
un litigiu, procesele sunt în general evitate și rezolvarea disputei are loc între părți
direct sau cu ajutorul unui neutru. Întrucât acest lucru nu este, de obicei, caracteristic stilului american, este important
ca mediatorul să discute punctele de
vedere ale părților privind soluționarea
litigiilor și să obțină o înțelegere a modului în care disputele sunt rezolvate în
comunitate sau ţara de origine a fiecăreia
dintre părţi. Apare astfel o oportunitate
pentru mediator de a discuta despre procesul de soluționare a litigiilor în Statele
Unite, pentru a se asigura că părțile sunt
pe aceeași lungime de undă cu privire la
așteptări, nu numai în ceea ce privește
medierea în sine, dar şi cu privire la viitorul cazului dacă acesta nu se rezolvă.
Un alt aspect foarte important al
diferențelor culturale care afectează o
mediere este nivelul de confort al părților
cu procesul de negociere. În multe culturi,
negocierea este o experiență de zi cu zi
pentru orice tip de cumpărături, de la produse alimentare la haine. Persoanele din
aceste culturi sunt foarte confortabile și
răbdătoare cu procesul de negociere și de
fapt se bucură de el. Părțile originare din
SUA pot fi foarte nerăbdătoare cu proce-

sul de negociere și, de obicei, vor să ajungă la esenţă. Într-o mediere ce implică
cultura negocierii și cultura etichetelor de
preț, provocarea mediatorului este de a-i
păstra pe fanii etichetelor în cameră și a-i
face să ia în considerare mai multe oferte
și contraoferte primite de la negociatori.
În experiența mea, acest lucru poate fi
realizat în parte prin discutarea nivelului

A mediator does not fight, judge, condemn, give fines, look for guilty or force
you to do anything special. A mediator
helps the parties, which
are generally bitter and
blinded by
their anger,
to find a balanced way,
to discuss
decently with
each other and find together a solution
that can sometimes be more advantageous for all parties than the dull, cold
enforcement of some legal provisions.
You see, in a trial, if it gets there, there is
a winner and a loser. The law is applied by
a judge regardless of personal preferences

Sursă: http://friedmanmediation.com/
bruces-corner/conducting-multiculturalmediation/

Iulia Niţă
Jurnalist
Vasile Vargan
Mediator

Conducting
a Multicultural Mediation

I

n our multi-cultural society, disputes arise between individuals from
different ethnic, racial and cultural
backgrounds and between businesses,
both domestic and international, run by
these individuals. The cultural background of the parties to a litigated dispute
plays an important role in how they
approach dispute resolution generally
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de confort al negociatorilor cu privire la
procesul de negociere. Pe de altă parte,
provocarea mediatorului vis-a-vis de negociatori este să-i facă să apese pe trăgaci
și să fie de acord să ajungă la un acord în
momentul în care mediatorului consideră
că părţile au mers cât de departe posibil
pentru rezolvarea diferențelor lor.
Bruce A. Friedman este mediator și arbitru, cu o practică internațională. Cu ani de
experiență în litigii, acesta înțelege obiectivele procesului de mediere și va face tot
posibilul pentru a se asigura că nevoile
ambelor părți sunt îndeplinite, în mod corect și eficient. Pentru mai multe informații
cu privire la serviciile de mediere pe care
Bruce A. Friedman le oferă, accesaţi siteul său la http://www.FriedmanMediation.
com, profilul său pe ADRServices.org, sau
sunaţi la (310) 201-0010.
■

and you cannot negotiate anything with
the judge. At a mediator, nobody loses
anything, the goal is for everyone to win
something, to eventually have an understanding, everyone leaving satisfied. Of
course, if the parties don’t want to take
advantage of this opportunity, they will
end up in court and judges will decide for
them. Many however manage to get to
an understanding, without reaching the
stress of a trial, and even they subsequently manage to keep a civilized relationship,
precisely because they have been helped
to find a decent way to get along.
■

and their comfort level with the negotiating process.
Many cultures around the world engaged in a form of mediation to resolve
disputes long before the independence
of the United States, let alone the current popular wave of mediation as a dispute resolution technique. At present
time in these cultures, while lawyers
may be consulted about a dispute,
lawsuits are generally avoided and the
dispute is resolved between the parties
directly or with the assistance of a neutral. Whereas this is usually not the American way, it is important for a mediator
to discuss the parties’ views about
dispute resolution and gain an understanding of how disputes are resolved
in each party’s community or country
of origin. This also presents an opportunity for the mediator to discuss the litigation process in the U.S. to make sure
that the parties are on the same page
as to what to expect not only in terms

of the mediation itself, but the future of
the case if it is not resolved.
Another very important aspect of
cultural differences affecting a mediation is the comfort level of the parties
with the negotiation or bargaining process. In many cultures, bargaining is a
daily experience involving the purchase of everything from food to clothing.
Individuals from these cultures are
very comfortable and patient with the
bargaining process and actually enjoy
it. Parties of U.S. origin may be very
impatient with the negotiating process
and usually want to get to the bottom
line. In a mediation between the bargaining culture and the price tag culture,
the mediator’s challenge is to keep the
sticker price folks in the room and open
to considering the multiple offers and
counteroffers received from the bargainers. In my experience, this can be done
in part by discussing the bargainers
comfort level with the negotiating process. On the other hand, the mediator’s
challenge with the bargainers is to get
them to pull the trigger and agree to
settle at the point in the mediation
when the parties have in the mediator’s
view gone as far as they can in resolving
their differences.
Bruce A. Friedman is a mediator and
arbitrator with an international practice.
With years of litigation experience behind him, he understands the goals of
the mediation process and will do his
best to ensure that the needs of both
parties are met, justly and efficiently.
For more information on the mediation
services that Bruce A. Friedman provides,
check out his website at http://www.
FriedmanMediation.com, his profile at
ADRServices.org, or call him at (310) 2010010.
■
Source: http://friedmanmediation.
com/bruces-corner/conducting-multicultural-mediation/
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Instanţa online:
Soluţionarea online
a disputelor şi viitorul
cazurilor minore

rogresele din domeniul tehnologiei web încep încet-încet să aibă
impact asupra soluționării litigiilor care anterior era realizată în persoană.
Soluționarea online a disputelor (ODR)
poate fi definită în linii mari ca utilizarea
tehnicilor de ADR pe internet. Cazurile tipice de ODR implică sume mici de dolari,
părţi la depărtare și probleme de multe
ori destul de obscure. ODR va fi
limitat la astfel de “dispute online”
de valoare mică, până când guvernul va conduce procesul de mutare a
activităților instanței pe on-line. Dacă
tehnologia este “a patra parte” în astfel
de litigii, instanța de judecată poate
acționa ca “a cincea parte” şi poate ajuta,
aducând ODR în prim planul soluționării
litigilor, prin furnizarea mult doritei legitimităţi. Instanțele pentru rezolvarea cazurilor minore, cu sume mici și probleme
mai puțin complexe, sunt ideale pentru
tranziția operațiunilor on-line. Acest
articol discută implicațiile tehnologiei,
instanțelor on-line și ODR, în general,
asupra avocaţilor, practicienilor de ADR
şi personalului juridic.

care progresele tehnologice adresează
multe dintre provocările creării unei instanţe online. Secţiunea a IV a prezintă
noțiunea de instanțe ca a “cincea parte”
și descrie modul în care instanțele online
pot ajuta în aducerea ODR în prim plan

ONLINE COURT:
ONLINE DISPUTE RESOLUTION
AND THE FUTURE
OF SMALL CLAIMS

A

dvances in web technology are
slowly starting to impact the
resolution of disputes that had
previously been handled in person.
Online Dispute Resolution can broadly
be defined as the use of Alternative

Congresul al VII-lea al UCMR • 10 ani de mediere • Sinaia, 17-19 Mai 2013

pentru soluționarea conflictului, oferind
mult dorita legitimitate. În cele din urmă,
partea a V a discută implicaţiile tehnologiei, instanţelor online și ODR, în general,
INTRODUCERE
pentru avocați, pentru practicienii de
În 1999, susținătorii soluţionării online ADR și educația juridică.
a litigiilor (ODR), cum ar fi Colin Rule, directorul ODR pentru eBay și PayPal, prezi- I. Statutul ODR
ceau că fiecare instanță ar putea avea în ODR presupune aplicarea unor tehnici
curând un chioșc ODR în incinta lor. După de soluționare a litigiilor pe internet. În
eşecul dot-com, ODR a dispărut din ve- general, ODR este folosit pentru a rezoldere, dar de atunci renașterea lumilor vir- va disputele legate de internet, cum ar fi
tuale on-line, cum ar fi Second Life, oferă e-commerce, dar, de asemenea, poate fi
noi forme de interacţiune online. Cazuri- utilizat pentru litigiile tradiţionale off-lile tipice ODR implică sume mici de dolari, ne. ODR este utilizarea online a arbitrajupărţi aflate la distanţă și de multe ori pro- lui, medierii, și tehnicilor de negociere, și
bleme relativ obscure. ODR va fi limitat la poate include chiar şi proceduri judiciare
astfel de “dispute online” cu valoare mică, formale. La un nivel mai de bază, ODR
până când guvernul va conduce procesul poate fi orice, de la trimiterea documende mutare a activităților instanței pe on- telor și dovezilor pe e-mail, până la utililine. Dacă tehnologia este “a patra parte” zarea videoconferinței. Aceasta diferă de
în astfel de litigii, instanța de judecată ADR într-o privință importantă, deoarece
poate acționa ca “cea de-a cincea parte” ADR de obicei se referă la procesele în
aducând ODR în prim planul soluționării afara jurisdicției guvernamentale. ODR
litigilor, prin furnizarea mult doritei legi- își are începuturile aproape de sfârșitul
timităţi. Instanțele pentru cazurile mino- secolului trecut. În 1999, eBay a conceput
re, cu sume mici și probleme mai puțin un program pilot de ODR, care la început
complexe, sunt ideale pentru tranziția s-a ocupat de câteva sute de cazuri. Astazi, compania se ocupă de milioane de
operațiunilor online.
În partea I, această lucrare definește dispute în fiecare an, în parteneriat cu
și discută mărirea și decăderea ODR, firma SquareTrade. Colin Rule, director
inclusiv recentul fenomen Second Life. ODR pentru eBay și Paypal, afirmă că la
Beneficiile ODR sunt discutate, împreu- acel moment “ne-am gandit că acest
nă cu o analiză a motivelor pentru care lucru va fi enorm, [și] fiecare instanță va
ODR nu s-a extins pentru a cuprinde avea un chioșc pentru ODR. După eşedisputele care nu sunt bazate pe in- cul dot-com, se părea că ODR a dispărut
ternet. Partea a doua descrie eforturile peste noapte. Acum, ODR revine, numai
anterioare de a crea instanțe online și că de data aceasta, găseşte mai multă
motivele pentru care astfel de eforturi acceptare din partea profesiei de avocat.
nu au avut succes până în prezent. Sec- De exemplu, Dan Rainey, director al
ţiunea a treia definește tehnologia ca “a biroului de servicii privind metodele alpatra parte” în ODR și descrie modul în ternative de soluționare a litigiilor pentru

Dispute Resolution (ADR) techniques
over the internet. Typical ODR cases involve small dollar amounts, distant parties, and often relatively obscure issues.
ODR will be limited to such small dollar
“online disputes” until the government
drives the process by moving it’s court
activities online. If technology is the “4th
party” in such disputes, the court can act
as a “5th party” and aid in bringing ODR
to the mainstream of conflict resolution
by providing much needed legitimacy.
Small claims courts, with smaller dollar
amounts and less complex issues, are
ideally situated to transition their operations online. This paper discusses the implications of technology, online courts,
and ODR in general on lawyers, ADR
practitioners, and legal educators.

INTRODUCTION

By 1999, Online Dispute Resolution
(ODR) proponents like Colin Rule, ODR
director for eBay and PayPal, predicted
that every court would soon have an
ODR kiosk out front.1 After the dot-com
bust, ODR disappeared from view, but
has since seen a resurgence as online virtual worlds like Second Life provide new
forms of online interaction. The typical
ODR cases involve small dollar amounts,
distant parties, and often relatively obscure issues. ODR will be limited to such
small dollar “online disputes” until the
government drives the process by moving its court activities online. If technology is the “fourth party” in such disputes,
the court can act as a “fifth party” and
provide much needed legitimacy to
ODR. Small claims courts, with smaller
dollar amounts and less complex issues,
are ideally situated to transition their

operations online. In Part I, this paper
defines and discusses the rise and fall of
ODR, including the more recent Second
Life phenomenon. ODR’s benefits are
discussed, along with an analysis of why
ODR has not expanded to encompass.

I. THE STATE OF ODR

ODR involves the application of dispute resolution techniques over the
internet. Generally, ODR is used to resolve internet-related disputes such as
e-commerce, but it also can be used for
more traditional off-line disputes. ODR
is the online utilization of arbitration,
mediation, and negotiation techniques,
and can even include formal judicial proceedings. On a more basic level, ODR can
be anything from e-mailing documents
and evidence to using videoconferencing. It differs from ADR in one important
respect, as ADR typically refers to processes outside governmental jurisdiction.
ODR had its beginnings near the end
of the last century. In 1999, eBay began a
pilot ODR program that at first handled a
few hundred cases. Today, the company
handles millions of disputes each year in
partnership with third-party resolution
company SquareTrade. Colin Rule, ODR
director for eBay and Paypal, states that
at that time “we thought this would be
huge; [and] every court would have a Kiosk out front for ODR.” After the dot-com
bust, ODR seemingly disappeared overnight. Now, ODR is making a comeback,
only this time it is finding more acceptance from within the legal profession.
For example, Dan Rainey, director of the
office of alternative dispute resolution
services for the National Mediation
Board, hopes to soon handle 10 percent
of its arbitration cases online.
Fueling the rise in interest in ODR
is the rising influence of virtual online
worlds. Second Life is an online virtual
world in which 8 million registered “residents” can hold jobs, date other users,
and own real estate, among an array of
unlimited possibilities. Companies have
set-up virtual stores, leading to virtual
internet commerce and a new type of
relationship dispute. Second Life thus
appears to be the new frontier of ODR.
From a legal and sociological standpoint,
Second Life takes dispute resolution in a
completely new direction. First, virtual
items in Second Life, purchased with virtual linden dollars, now have real value.
In a federal district court in Brooklyn,
New York, six Second Life merchants filed
suit in October 2007 for the theft of their
“adult-themed virtual objects.” Disputes
over virtual items have thus become a
reality. Second, virtual worlds provide an
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Consiliul Național de Mediere, speră să se
ocupe în curând de 10 la sută dintre cazurile sale de arbitraj online. Creșterea interesului pentru ODR este alimentată de
influența tot mai mare a lumilor virtuale
online. Second Life este o lume virtuală
online, în care 8 milioane de „locuitori”
înregistraţi pot avea locuri de muncă, se
pot întâlni cu alți utilizatori și pot deţine
bunuri imobiliare, printre o serie de posibilităţi nelimitate. Companiile au înfiinţat magazine virtuale, ceea ce duce la
un comerț virtual pe internet și un nou
tip de relație a unei dispute. Second Life
pare astfel a fi noua frontieră a ODR. Din
punct de vedere juridic și sociologic,
Second Life duce soluționarea litigiilor
într-o direcție cu totul nouă. În primul
rând, obiectele virtuale din Second Life,
achiziționate cu dolari virtuali, au acum
o valoare reală. Într-un tribunal districtual federal din Brooklyn, New York, șase
comercianți Second Life an intentat în
octombrie 2007 un proces pentru furtul
“obiectelor lor virtuale dedicate adulţilor”. Disputele privind obiecte virtuale au
devenit astfel o realitate. În al doilea rând,
lumile virtuale oferă un mediu complet
nou, în care pot apărea conflicte. O astfel
de dispută a apărut când un participant
a plasat o imagine nud într-un loc în care
un alt utilizator era obligat să o vadă. Disputa a fost rezolvată prin mediere Web.
Din punct de vedere sociologic, lumile
virtuale schimbă mijloacele noastre de a
interacționa și conduce la o creștere a cererii pentru ODR. Ric Hoogestraat, un fost
profesor de grafică, în vărstă de 53 de ani,
căsătorit, a început să-şi petreacă orice
secundă liberă pe Second Life, după ce a
fost diagnosticat cu diabet zaharat și lipsa vezicii biliare la începutul anului 2007.
În viața reală, Ric este plătit cu 14 dolari pe oră pentru a lucra ca operator callcenter pentru Vangent, Inc, o corporație
care externalizează apeluri telefonice
pentru guvern și companii private. În
viața sa virtuală, Ric este un antreprenor
de succes, cu o avere netă de 1,5 milioane de dolari Linden, care este moneda
folisită în Second Life şi pe care utilizatorii o pot achiziționa la un schimb de un
dolar US pentru aproximativ 250 Linden.
El deţine un mall, un club privat pe plajă,
un club de dans și un club de striptease,
unde angajează 25 de persoane online,
cunoscute sub numele de avatar, care
sunt operate de alți participanți din
Second Life. În plus, el este casatorit cu
unul dintre participanți, o femeie pe care
a cunoscut-o pe Second Life, iar cei doi
jucători au împreună doi câini virtuali,
platesc un credit ipotecar și petrec ore
împreună în lumea lor virtuală. Soția legală a lui Ric, Sue, este agent de export
şi s-a căsătorit cu Ric cu doar șapte luni
înainte. Sue nu este amuzată și a afirmat
“oricâţ ai încerca să vorbeşti cu cineva
sau să-i aduci o băutură, acesta va face
sex cu un desen animat”. Sue s-a alăturat
unui grup de sprijin pentru soțiile jucătorilor obsesiv şi se teme că vor trece mulţi
ani înainte ca soțul ei să își dea seama că
şi-a vândut viața reală pentru o fantezie
şi și-a pierdut familia în proces. Conform

unui sondaj pe 30.000 de jucători, aproape 40% dintre bărbați și 53% dintre femeile care joacă jocuri virtuale online, au
declarat că prietenii lor virtuali erau egali
sau mai buni decât prietenii lor din viața
reală. În plus, mai mult de 25% dintre
participanţi au identificat o experiență
on-line ca punctul culminant emoțional
al săptămânii. Noua realitate a jocurilor
virtuale creează un potențial infinit de
dispute, dar, în acelaşi timp, şi de ODR.
În plus față de jocurile virtuale, progresele din tehnologia web încep încetîncet să impacteze soluționarea litigiilor
care anterior erau tratate în persoană.
Cybersettle a semnat recent un contract
pe trei ani cu orașul New York să se ocupe
de acţiunile ce implică diverse aspecte,
de la trotuare, școli până la vătămările
corporale. Cybersettle, una dintre cele
mai mari companii ODR, utilizeaza un
software special, în cazurile în care există puține dezbateri faptice și singura
problemă este legată de condițiile acordului. Pentru o taxă, părţile utilizează
sistemul Cybersettle pe internet. În timp
ce principala sursă de venit a companiei
provine industria de asigurări, per ansamblu compania a rezolvat cereri totale
ce însumează mai mult de 1 miliard de
dolari. În timp ce ODR rămâne o mică
parte din industria soluționării litigiilor
în Statele Unite, există o acceptare mult
mai mare a acestei practici dincolo de
ocean. Acordurile de micro-credite sunt
mediate prin intermediul web în Kenya și
Nigeria, în timp ce facțiunile din Sri Lanka
au convenit să-şi medieze disputele online. La un nivel mai de bază, țările în curs
de dezvoltare care poate că nu dispun de
infrastructura telecomunicațiilor împământate se pot adapta mult mai rapid și
ușor unei culturi a informaţiilor și comunicării wireless. Organizația Națiunilor
Unite a sponsorizat recent o conferință în
Liverpool, Anglia pentru ca reprezentanți
ai 29 de națiuni să aibă un forum dedicat
creării de protocoale de comunicare online pentru soluționarea litigiilor.
În plus, The Mediation Room, un furnizor de servicii ODR din Anglia, în prezent
acceptă recomandări ale mediatorilor de
instanță englezi pentru mediere on-line
pe platforma lor de internet. Astfel de
activități internaționale și implicare în
ODR pot influența SUA să adopte practici
similare. Există mai multe avantaje care
fac metodele ODR deosebit de atractive.
Acestea includ economii de costuri, rapiditatea soluţionării, confort și procese
adaptate individual. În ceea ce priveşte
banii, ODR este cea mai utilă în cazurile în
care onorariile avocaților ar depăși suma
despăgubirii posibile. ODR este mai rapid decât un proces obişnuit sau chiar
decât ADR, deoarece tehnologia poate
scurta distanțele, pe care părțile altfel ar
trebui să le parcurgă. În plus, ODR nu depinde de eliberarea calendarului vreunui
mediator sau judecător.
Prin e-mail, grupuri de discuții și site-uri web, acordurile pot fi scrise și
modificate atunci când este cazul. Mai
mult, fiecare proces al disputei poate fi
adaptat pentru a se potrivi nevoilor indi-

entirely new environment in which disputes can occur. One such dispute arose
because one participant placed a nude
image where another user would be
forced to see it. The dispute was resolved
through Web mediation.
From a sociological standpoint, virtual
worlds shift our means of interacting and
lead to an increasing demand for ODR.
Ric Hoogestraat, a 53-year-old, married,
former college computer graphics teacher, began spending every free second
on Second Life after being diagnosed
with diabetes and a failing gallbladder in
early 2007. In his real life, Ric is paid $14
an hour to work as a call-center operator for Vangent, Inc., a corporation that
outsources calls for the government and
private companies. In his virtual life, Ric
is a successful entrepreneur with a net
worth of $1.5 million lindens, which is
the currency of Second Life that users
can purchase at a rate of one U.S. dollar
for roughly 250 lindens. He owns a mall,
a private beach club, a dance club, and
a strip club where he employs 25 online
persons known as avatars who are operated by other Second Life participants.
Additionally, he is married to one of the
participants, a woman he met on Sec-

from sidewalks to schools to personal
injuries. Cybersettle, one of the largest
ODR companies, utilizes double-blind
bidding software in cases where there is
little factual debate and the sole issue is
the terms of settlement. For a fee, parties
utilize Cybersettle’s system over the internet. While the company’s main source
of revenue is from the insurance industry, overall the company has resolved total claims of more than $1 billion.
While ODR remains a small part of
dispute resolution in the United States,
there is much greater acceptance of the
practice overseas. Microloan agreements
are mediated via the Web in Kenya and
Nigeria, while Sri Lankan factions have
agreed to mediate their disputes online. On a more basic level, developing
countries that may lack the grounded
telecommunications infrastructure may
more quickly and easily adapt to a culture of wireless information and communication. The United Nations recently
sponsored a conference in Liverpool,
England for representatives of 29 nations
to have a forum to create online communication protocols in dispute resolution.Additionally, The Mediation Room,
an ODR service provider in England, is
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ond Life, and the two players together
own two virtual dogs, pay a mortgage
, and spend hours together in their virtual world. Ric’s legal wife, Sue, is an export agent who married Ric just seven
months ago. Sue is not amused and
claimed, “You try to talk to someone or
bring them a drink, and they’ll be having
sex with a cartoon.” Sue joined a support
group for spouses of obsessive gamers,
and worries it will be years before her
husband realizes that he’s traded his real
life for a fantasy, and lost his family in the
process. In a survey of 30,000 gamers,
nearly 40% of men and 53% of women
who play online virtual games stated
that their virtual friends were equal or
better than their real life friends. Further,
more than 25% of participants identified
an online experience as the emotional
highlight of the week.The new reality of
virtual gaming creates infinite potential
for disputes, and thus also for ODR.
In addition to virtual gaming, advances in web technology are slowly starting
to impact the resolution of disputes that
had previously been handled in person.
Cybersettle recently signed a three-year
contract with the City of New York to
handle claims involving issues ranging

currently accepting referrals by English
court mediators for online mediation
on their internet platform. Such international activities and involvement in ODR
may influence the U.S. to adopt similar
practices.
There are several benefits which
make ODR especially attractive. These
include cost savings, the speed of resolution, convenience, and individually
tailored processes. In terms of money,
ODR is most useful in cases where the
attorneys’ fees would exceed the likely
award amount. ODR is faster than a typical trial or even ADR because technology
can shorten the distances parties might
otherwise need to travel. Further, ODR
does not depend on clearing time on
a mediator’s or a judge’s calendar. Using e-mail, discussion groups, and web
sites, agreements can be written and
amended when convenient. Further, instead of a cookie cutter approach, each
dispute process can be tailored to fit the
disputants’ individualized needs. One
additional benefit is ODR’s potential for
growth as a means of dispute resolution.
Despite signs that ODR is on the rise,
there remain few financially viable ODR
efforts in the commercial sector. ODR
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vidualizate ale celor aflaţi în dispută. Un
beneficiu suplimentar este potențialul
ODR de creștere ca mijloc de soluționare
a litigiilor. În ciuda semnelor că ODR este
în creștere, rămân puține eforturile ODR
viabile financiar în sectorul comercial.
Disputele ODR sunt încă în principal, deși
nu exclusiv, litigiile e-commerce business-to-consumer (“B2C”). Mai precis, ODR
este de obicei cea mai eficientă metodă
în cazul litigiilor la distanţă, care implică
probleme legate de tehnologie. Există
mai multe motive pentru care ODR nu
a cucerit ca o metodă de soluționare a
litigiilor pentru disputele din afara internetului. Cea mai simplă explicație de
ce ODR nu este utilizat pe scară largă
este faptul că publicul larg și avocații, în
special, s-ar putea să nu fie conștienți de
faptul că există astfel de oportunități. Așa
cum este descris mai jos, avocații tind să
fie paznicii ADR şi, de asemenea, tind
să fie mai rezistenţi decât publicul larg
la acceptarea schimbărilor tehnologice.
În plus, ODR poate fi pur și simplu mai
scump decât alte metode de soluționare
a litigiilor în persoană. Rod Davis, Vice
Preşedinte pe soluționarea litigiilor la
Better Business Bureau, știe că oamenilor
le place să spună că economisesc milioane, dar, când începi să cumperi servere,
software de securitate și să angajezi personal IT, vei cheltui mai mulți bani și tot
trebuie să mai faci lucruri în stilul vechi.
Un alt factor care limitează profitabilitatea ODR este faptul că generația babyboomer nu a crescut on-line și mulţi,
dacă nu majoritatea, încă preferă să-şi

soluționeze litigiile în persoană. Este adesea greu să-i înveți pe “câinii bătrâni” trucuri noi, iar unele litigii pot fi chiar înrăutăţite dacă sunt mutate online. În cazul
în care una dintre părți este un fan mai
mare al utilizării tehnologiei, sau în cazul
în care este nevoie de scuze personal, soluţionarea online poate fi mult mai dificil
de realizat. Adesea, este important să ai
posibilitatea de a vedea limbajul corpului pentru a ști cum reacționează oamenii, iar dacă nu sunt gestionate corect,
metodele ODR pot îndepărta utilizatorii.
O lipsă a legăturii personale între părți
face dificilă construirea încrederii online.
Un alt factor care limitează utilizarea pe
scară largă a ODR este lipsa de legitimitate, care este afectată de preocupări în
ceea ce privește fiabilitatea și calitatea.
Criticii ODR menţionează problemele
de calitate și să se concentrează pe lipsa
unor standarde comunitare. Un motiv
pentru lipsa standardelor este încercarea comunităţii on-line de a se elibera de
reguli și reglementări tradiționale. Un al
doilea motiv posibil este lipsa cererii de
pe piață pentru reguli și reglementări
care să reglementeze soluționarea online a litigiilor.
Square Trade, un mare furnizor de
ODR, a adoptat orientări etice pentru
mediatorii săi derivate din cele ale Societăţii pentru Profesionişti în soluționarea
litigiilor. În plus, mediatorii pot fi obligaţi
de legile de stat și regulile de judecată
care cer mediatorilor dintr-o jurisdicție
să respecte codurile de conduită. Mai pe
larg, lipsa de încredere a consumatorilor

disputes are still mainly, although not
exclusively, disputes involving businessto-consumer (“B2C”) e-commerce. More
specifically, ODR is typically most effective in long-distance disputes involving technology issues. There are several
reasons why ODR has not taken hold as
a dispute resolution method for noninternet based disputes.
The easiest explanation for why ODR
is not widely used is that the public at
large and lawyers in particular may not
be aware that such opportunities exist.
As described below, attorneys tend to be
the gatekeepers of ADR processes and
also tend to be more resistant than the
general public to embracing technological change. Further, ODR may simply be
more expensive than other in-person
dispute resolution methods. Rod Davis,
the Vice President of dispute resolution
at the Better Business Bureau, knows
that people like to say it saves millions,
“but by the time you buy servers, security software and hire an IT staff, you’re
spending more money and still have to
do things the old-fashioned way.”
Another factor limiting ODR’s profitability is the fact that the baby-boomer
generation did not grow up online and
many if not most still prefer to settle
their disputes in person. It is often hard
to teach “old dogs” new tricks, and some
disputes may even be harmed by moving
them online. If one party is more adept at
using technology, or if a personal apology is needed, resolution online may be
more difficult to accomplish. Often it is

important to be able to see body language to know how people are reacting,
and if not handled well, ODR can alienate
users. A lack of personal connections between parties makes it difficult to build
trust online.
Another factor limiting the widespread use of ODR is the lack of legitimacy, which is affected by concerns regarding reliability and quality. Critics of ODR
cite quality issues and focus on the lack
of community standards. One reason
for a lack of standards is the online community’s attempt to be free of traditional
rules and regulations. A second possible
reason is the lack of market demand
for rules and regulations to govern online dispute resolution. Square Trade, a
large ODR provider, has adopted ethical
guidelines for its mediators derived from
those of the Society for Professionals in
Dispute Resolution. Further, mediators
may be bound by state laws and court
rules requiring mediators within a jurisdiction to abide by proscribed codes of
conduct.
More broadly, consumers’ lack of confidence in the reliability of ODR may also
impact the legitimacy of ODR. According to Thomas Schultz, “ODR needs an
architecture of confidence,” something
that will create tangible features, social
contexts, and predictable remedies in
case a problem occurs.” An architecture
of known indicators and points of reference provides a framework for mutual
trust between parties. Such indicators
are readily present in the physical world
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cu privire la fiabilitatea ODR poate avea
un impact şi asupra legitimiăţii ODR. Potrivit lui Thomas Schultz, “ODR are nevoie
de o arhitectură a încrederii,” ceva care
va crea caracteristici tangibile, contexte
sociale și căi de remediere previzibile
în cazul în care apare o problemă. “O
arhitectură a indicatorilor cunoscuţi și
a punctelor de referință oferă un cadru
de încredere reciprocă între părți. Astfel
de indicatori sunt prezenţi ușor în lumea
fizică, unde suntem capabili să intrăm
într-un magazin și să atingem marfa, sau
să stăm în holul de pluş al unui avocat.
În timp ce astfel de indicii nu pot fi întotdeauna de încredere, totuşi ele oferă
îndrumare. Încrederea socială este ceva
care apare într-o comunitate unde există
un comportament obișnuit, onest și de
cooperare. Potențialii utilizatori ai ODR
nu au nici unul dintre acești indicatori
normali pentru a sugera că ODR este de
încredere sau legitim. În timp ce primul
val de ODR nu a cucerit în mod ferm,
tehnologia a avansat până la un punct în
care nu mai are sens să nu foloseşti webul pentru a-ţi rezolva disputele. Pentru a
oferi o “arhitectură a încrederii” pentru
ODR, mutarea unor activități judiciare
online poate oferi legitimitate atât de
necesară.
Instanțele dedicatee cererilor minore,
cu sume mai mici și probleme mai puţin
complexe, sunt ideale pentru tranziția
operațiunilor online. Partea a V a va
discuta în continuare despre instanțele
online și rolul lor potențial în creșterea
gradului de utilizare a ODR. Următoarea
parte descrie eforturile anterioare creării
unei instanțe online funcțională și numeroasele provocări de a muta operaţiunile
judiciare online.
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Instanţa urma să opereze în spațiul
as we are able to enter a store and touch
cibernetic prin e-mail, depunere electrothe merchandise, or sit in a lawyer’s
nică, videoconferințe și înregistrare Web
plush lobby. While such cues may not
pentru a testa limitele inovațiilor tehnice
always be trustworthy, they still provide
dincolo de limitele actuale ale sălilor de
guidance. Social trust is something that
judecată fizice. H.B. 4140 a împuternicit
arises within a community where there
Curtea Supremă din Michigan să adopte
is regular, honest, and cooperative bereguli de aplicare pentru funcționarea
havior. The potential users of ODR have
instanței, inclusiv numirea acelor judecănone of these normal indicators to sugtori aleși care doresc să participe la progest that ODR is reliable or legitimate.
gramul de Instanţă cibernetică. Aceasta
While the first wave of ODR did not firmly
urma să fie plasată în cel puțin un district,
take hold, technology has advanced to
echipată cu facilități tehnologice, iar proa point where it no longer makes sense
cedurile de la instanţele selectate urmau
not to use the web to resolve disputes. In
să fie deschise pentru public. Procedurile
order to provide an “architecture of conCurții cibernetice aveau să aibă loc în orifidence” for ODR, moving certain court
ce moment, efectuate prin mijloace elecactivities online can provide much needtronice și difuzate, atunci când era posied legitimacy. Small claims courts, with
bil, pe Internet. Jurisdicția Curții includea
smaller dollar amounts and less complex
toate cazurile de afaceri și comerciale de
issues, are ideally situated to transition
peste 25.000 dolari, cu excepția cazurilor
their operations online. Part V will further
proprietar-chiriaș, prejudiciile, ocuparea
discuss online courts and their potential
forței de muncă, agenția administrativă,
role in increasing the use of ODR. The
penal şi punerea în aplicare a problemenext part describes the prior efforts to
lor de judecată. Este important de reţinut
create a functioning online court and the
că programul nu a fost conceput pentru
many challenges to moving court operaa fi obligatoriu, iar în cazul în care un retions online.
clamant selecta Curtea Cyber ca forum,
II. THE CHALLENGE OF
un inculpat putea muta cazul spre Curtea
CREATING AN ONLINE COURT
de Circuit în termen de paisprezece zile
The idea of creating a fully functional
de la termenul limită pentru a răspunvirtual court is not a new one. Over the
de plângerii. Hotărârile și deciziile Curții
past fifteen years, legal education proCyber erau contestate la Curţile standard
grams have introduced cutting edge
de apel. Până în 2003, Curtea Cyber din
courtroom technologies, from CourtMichigan nu era altceva decât o notă de
room 21 at William and Mary College of
subsol, deoarece lipsa finanţării ţinea
Law to the National Advocacy Center at
Curtea Cyber offline.
the University of South Carolina, ColumErau multe alte provocări inerente
bia. Such programs, while set in a parfuncționării cu succes a unei instanțe onticular physical location, are designed to
line. Preocupările variau de la reticența
increase the use of technology, improve
părţilor și avocațiilor lor de a risca cu un
court efficiency, and advance the sophissistem netestat, la incertitudine cu priviticated presentation of evidence. They
re la costuri și utilizarea noilor tehnologii
II. Provocarea creării
comprise one type of partially virtual
în pregătirea cazului și prezentarea lui,
unei instanțe online
cyber court. Another type of cyber court
la o neîncredere generală privind tehIdeea de a crea o instanță virtuală nologia. Alte preocupări se refereau la
is one which does decide and resolve
complet funcțională nu este una nouă.
În ultimii cincisprezece ani, programele
de educație juridică au introdus tehnologii de ultimă oră în sala de judecată,
de la sala de judecată 21 de la Colegiul
de Drept William și Mary la Centrul Naţional de Avocatură de la Universitatea
din Carolina de Sud, Columbia. Astfel
de programe, amplasate într-o anumită
locație fizică, sunt concepute pentru a
spori gradul de utilizare a tehnologiei, a îmbunătăți eficiența instanței și
a promova prezentarea sofisticată de
dovezi. Acestea cuprind parţial un tip
de instanță cibernetică. Un alt tip de
instanță cibernetică este una care decide
și soluționează cazurile, dar într-un cadru
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ADR. La mijlocul anilor 1990, Universitacases, but within an ADR framework. In
tea Villanova a stabilit un mecanism ODR grija părților și martorilor că intimitatea
the mid¬1990’s, Villanova University esnumit Magistratul Virtual. Oferind arbi- lor ar putea fi amenințată din cauza potablished an ODR mechanism called the
traj online litigiilor cu furnizorii de servicii sibilei difuzări a informațiilor personale
Virtual Magistrate. Providing online arbide Internet, obiectivul programului a fost online. În urma eşecului Curţii Cyber
tration for disputes with Internet service
de a evalua fezabilitatea ODR. Din păca- Michigan, există o serie de alte probleproviders, the program’s goal was to aste, singura opinie a magistratului virtual me logistice care prezintă o provocare
sess the feasibility of ODR. Unfortunately,
a fost o judecată implicită neaplicabilă pentru lansarea unui tribunal on-line,
the Virtual Magistrate’s only opinion was
împotriva unei părţi neparticipante. În inclusiv asigurarea identităţii, problean unenforceable default judgment
2001, Michigan a adoptat o lege (HB me legate de un proces echitabil și un
against a non-participating party.
4140), pentru înfiinţarea primei instanțe decalaj digital între diferitele segmente
In 2001, Michigan passed legislation
publice și complet virtuale.
ale societății. În ceea ce privește asigura-

(H.B. 4140) to establish the nation’s first
public and fully virtual court. The court
was to operate in cyberspace using email, electronic filing, videoconferencing, and Web broadcasts to test the
limits of technical innovations beyond
the current bounds of physical courtrooms. H.B. 4140 charged the Michigan
Supreme Court with adopting rules to
fully implement the court’s operations,
including appointing those elected
judges who wish to participate in the
Cyber Court program. The Cyber Court
was to be located in at least one county
with technologically-equipped facilities,
and proceedings at the selected courthouses were to be open to the public.
The proceedings of the Cyber Court
were to be held at any time, conducted
electronically, and broadcast, when
feasible, over the Internet. The Court’s
jurisdiction included all business and
commercial cases in excess of $25,000
except landlord-tenant, tort, employment, administrative agency, criminal,
and enforcement of judgment matters.
It is important to note that the program
was not designed to be mandatory, and
if a plaintiff selected the Cyber Court as
its forum, a defendant could remove
the case to circuit court within fourteen
days of the deadline for answering the
complaint. Judgments and rulings of
the Cyber Court were appealable to the
standard court of appeals.
By 2003, the Michigan Cyber Court
was all but a footnote as a lack of funding kept the cyber-court offline. There
were many other challenges inherent in
running a successful online court. Concerns ranged from the reluctance of parties and their lawyers to gamble on an
untested system, to uncertainty about
the costs and use of new technologies in
their case preparation and presentation,
to a general distrust of technology. Other
concerns included the worry by parties
and witnesses that their privacy could be
threatened due to the potential broadcast of their personal information online.
In the wake of the failed Michigan
Cyber Court, there are several other logistical issues that present a challenge
to the launch of an online court, including ensuring valid court appearances,
issues with due process, and a digital
divide between different segments of
society. In terms of ensuring valid court
appearances, it is important to develop
some means of verifying online identities so that someone’s virtual presence
matches their real-world identity. There
are also significant due process considerations. The United States Constitution
guarantees individuals both substantive and procedural due process rights.
The Fifth Amendment’s substantive due
process right involves the ability to review legislation or government action
to determine whether it is substantively
compatible with the constitution. Procedural due process “imposes constraints
on governmental decisions which deprive individuals of ‘liberty’ or ‘property’
interests within the meaning of the Due
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rea înfăţişărilor valabile, este important
să se dezvolte un mijloc de verificare a
identității online, astfel încât prezența
virtuală a cuiva se potrivește cu identitatea lui din lumea reală. Există, de asemenea, aspecte semnificative privind
procesul echitabil. Constituția Statelor
Unite garantează persoanelor drepturi
atât de fond cât și de procedură într-un
proces echitabil. Drepturile de fond cuprinse în Al Cincelea Amendament se referă la posibilitatea de a revizui legislația
sau acțiunea guvernului pentru a stabili
dacă acesta este substanțial compatibil cu Constituția. Procesul procedural
echitabil “impune constrângeri asupra
deciziilor guvernamentale care privează persoanele fizice de interese legate
de proprietate sau libertate, în sensul
clauzei unui proces echitabil cuprinsă în
Al Cincelea sau Al Paisprăzecelea Amendament.
Al Paispăzecelea Amendament extinde această protecție asupra statelor.
Procesul echitabil urmărește să asigure
luarea deciziilor în mod cinstit, inclusiv
posibilitatea de a fi audiat. O întrebarecheie este dacă utilizarea de mijloace
tehnice ar lipsi o parte de echitatea procedurală fundamentală. În cadrul unui
proces echitabil, instanțele judecătorești
examinează în primul rând interesul
privat afectat, apoi dacă există un risc
de privare și valoarea oricăror garanții
procedurale suplimentare sau diferite, și
în cele din urmă ceea care ar fi interesul
guvernului în cazul unor cerințe procedurale de înlocuire. Date fiind evoluțiile
tehnologiei, videoconferințele și chiar
holografia sunt mecanismele posibile de
comunicare care reflectă foarte strâns
comunicațiile în-persoană. O regulă generală care necesită egalitate tehnică
ar fi incompatibilă deoarece nu există
nici o cerinţă ca părților să li se ofere
egalitatea reprezentării juridice. În mod
evident, o instanță nu poate permite sau
impune utilizarea unui anumit ajutor
tehnologic, dacă ar fi să priveze o parte
de echitatea fundamentală a procedurii.
O atenție suplimentară în crearea unui
tribunal online viabil este existența unui
decalaj tehnologic între segmente ale
populației Statelor Unite. În 2003, 34,3
la sută din gospodăriile din SUA accesau
Internetul folosind conexiunile dial-up.
Acest lucru este important deoarece utilizatorii de broadband (internet de mare
viteză) au tendința de a folosi Internetul
mai frecvent și pentru un număr mai
mare de scopuri. Din punct de vedere
geografic, mai puține gospodării au conexiuni de bandă largă în zonele rurale
(24,7 la sută) decât în mediul urban (40,4
la sută).
Decalajului digital nu este limitat
numai geografic, deoarece 65,1% dintre americanii albi folosesc Internetul,
în timp ce doar 45,6% dintre americanii
negri și 37,2% dintre americanii hispanici folosesc Internetul. Atunci când se
analizează utilizarea internetului de bandă largă, 25,7% dintre americanii albi,
14,2% dintre americanii negri şi 12,6%
dintre americanii hispanici folosesc o

astfel de conexiune. Există, de asemenea,
diferențe de utilizare a Internetului în
funcție de venit, deoarece 45,4% dintre
gospodăriile care au un venit de 75.000
dolari sau mai mult pe an, au acces la internet prin bandă largă, însă doar 16,8%
dintre gospodăriile care au un venit mai
mic de 25.000 de dolari utilizează banda largă. Principalele motive invocate
pentru lipsa internetului de mare viteză
la domiciliu includ lipsa de nevoie sau
de interes (44,1%), urmată de costuri
(38,9%). Un segment considerabil al
populației nu dispune de tehnologia
necesară pentru a accesa și utiliza o
instanța de judecată on-line. În partea următoare, se discută despre tehnologie ca
“a patra parte”, împreună cu progresele
tehnologice care adresează multe dintre
preocupările de mai sus.

Process Clause of the Fifth or Fourteenth
Amendments.” The Fourteenth Amendment extends this protection to the
states. Procedural due process seeks to
assure a fair decision making process,
including the opportunity to be heard.
A key question is whether the use of
technical aids would deprive a party of
fundamental procedural fairness. In procedural due process cases, courts first examine the private interest affected, then
whether there is a risk of deprivation and
the value of any additional or different
procedural safeguards, and finally what
the government’s interest would be in

broadband. The main reasons cited for
not having high-speed internet at home
include a lack of need or interest (44.1%)
followed by the cost (38.9%). A sizable
segment of the population lacks the necessary technology to access and utilize
an online court. In the next part, technology as a “fourth party” is discussed, along
with technological advances which address many of the above concerns.

III. THE ROLE
OF TECHNOLOGY

Ethan Katsh, Director of the Center
for Information Technology and Dispute

III. Rolul tehnologiei

Ethan Katsh, director al Centrului pentru Tehnologia Informației și
Soluționarea Litigiilor de la Universitatea
din Massachusetts, Amherst, vede ODR
nu ca pe o metodă de soluționare a litigiilor, ci ca pe o modalitate de a construi
încrederea. În loc de a găsi dispute bine
adaptate pentru ADR, provocarea este
de a găsi instrumente care vor oferi expertiza, încrederea şi confortul pentru o
varietate de dispute.
Tehnologia poate lua apoi rolul „părţii
a patra” într-un litigiu, devenind un vehicul (cum ar fi software-ul), care ajută
părțile să creeze un acord, fie independent sau în colaborare cu a treia parte.
O astfel de tehnologie ajută de obicei
a treia parte să administreze fluxului
de informații. Progresele din tehnologie pot ajuta la abordarea a numeroase
probleme inerente în dezvoltarea unui
tribunal online, inclusiv decalajul tehnologic, validarea identităţii online, servicii
de proces, tratamentul de probe și chiar
lipsa conexiunilor personale. În plus, tehnologia poate ajuta la crearea unei “arhitecturi a încrederii” și poate oferi judecare online cuprinzătoare și capabilități
ODR. Decalajului digital este în scădere,
iar utilizarea concurenței private și crearea de rețele publice duc la diminuarea
decalajului mai departe. Din 2001 până
în 2003, procentul gospodariilor din SUA
cu conexiuni la internet de bandă largă a
crescut de la 9,1 la sută la 19,9 la sută. Ca
una dintre cele mai rapide creșteri tehnologice din istoria Statelor Unite, rata de
difuzie a bandei largi depăşeşte tehnologii din trecut, cum ar fi VCR, Internetul
și calculatoarele personale. Concurența
este în creștere ca urmare a dereglementării și atât Verizon, cât şi AT & T speră să
concureze cu furnizorii de televiziune
prin cablu, cheltuind miliarde de dolari
pentru instalarea liniilor de fibră optică
de mare viteză. Creșterea concurenței și
instalarea de rețele municipale WiFi în
peste 400 de comunități din SUA va duce
la un procent de 70 la suta dintre gospodăriile din SUA care folosesc accesul la
internet de bandă largă până în 2012. În
ciuda creșterii astronomice, nu toată lumea va putea accesa tehnologia.
continuare în pag. 23
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any substitute procedural requirements.
With further developments in technology, videoconferencing and even holography are potential communications
mechanisms which very closely mirror
in-person communications. A general
rule requiring technical equality would
be inconsistent as there is no requirement that the parties be afforded equality of legal representation. Clearly, a court
could not permit or require the use of a
particular technological aid if it were to
deprive a party of fundamental procedural fairness.
An additional consideration in the
creation of a viable online court is the
existence of a technological divide between segments of the U.S. population.
In 2003, 34.3 percent of U.S. households
accessed the Internet using dial-up connections. This is important as broadband
(high speed Internet) users tend to use
the Internet more frequently and for
a wider number of purposes. In terms
of geography, fewer households have
broadband connections in rural areas
(24.7 percent) than in urban areas (40.4
percent). The digital divide is not only
limited to geography, as 65.1% of White
Americans use the Internet, whereas
only 45.6% of Black
Americans and 37.2% of Hispanic
Americans use the Internet. When considering broadband usage, 25.7% of
White Americans, 14.2% of Black Americans, and 12.6% of Hispanic Americans
use such a connection. There are also
internet usage disparities by income, as
45.4% of households earning $75,000 or
more per year access the internet using
broadband, but only 16.8% of households earning less than $25,000 use

Resolution at the University of Massachusetts, Amherst, sees ODR not as a
method for resolving disputes as much
as a way to build trust. Instead of finding disputes well-tailored for ADR, the
challenge is to find tools that will deliver expertise, trust, and convenience
for a variety of disputes. Technology can
then take the role of a “fourth party” in
a dispute, becoming a vehicle (such as
software) that helps parties create an
agreement either independently or in
collaboration with the third party. Such
technology typically aids the third party
in managing the stream of information.
Advances in technology can help to
address many of the challenges inherent
in developing an online court, including
the technology gap, the validation of online identity, service of process, the treatment of evidence, and even the lack of
personal connections. Further, technology is capable of aiding in the creation
of an “architecture of confidence” and to
provide comprehensive online adjudication and ODR capabilities.
The digital divide is shrinking and
the use of private competition and the
creation of public networks are lessening the gap even further. From 2001 to
2003, the proportion of U.S. households
with broadband internet connections
rose from 9.1 percent to 19.9 percent. As
one of the fastest-growing technologies
in the history of the United States, broadband’s rate of diffusion is outpacing past
technologies such as VCRs, the Internet,
and personal computers. Competition is
on the rise due to deregulation, and both
Verizon and AT&T are hoping to compete
with cable TV providers by spending billions of dollars installing high-speed fibto be continued in pag. 23
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Certificare internaţională

Curs de tehnici avansate.
Co-medierea

Curs sustinut la Regent’s College, Londra, U.K.
Un curs avansat pentru mediatorii autorizaţi
Bucureşti, str. Delea Veche, nr. 35, sect. 2
23 iunie 2013, 09.00– 18.00
Detalii si inscriere la: office@fmmm.ro
Curs bazat pe cartea “Co-medierea: Utilizarea unei abordãri psihologice duale
în rezolvarea conflictului”, ce urmeaza a fi tradusa si lansata in Romania pe 24
iunie 2013, parte a Colectiei FMMM.RO

Cursul oferã participanţilor şansa:

• sã-şi dezvolte competențele de mediere existente
• sã exploreze beneficiile și provocările co-medierii
• sã înţeleagã cum să citească și să
lucreze cu propriile emoții, emoțiile
partenerilor și cele ale părților aflate
în disputã
• sã înțeleagă rolul co-medierii ca
instrument de reflecție și de supervizare
• sã identifice competențele-cheie și
experiența necesare într-o co-mediere
• sã lucreze sub supravegherea
îndrumãtorilor pentru a-şi exersa
aptitudinile de co-mediere
• sã intre în contact cu un alt mediator pentru a desfãşura practica în
co-mediere
• sã afle cum sã stabileascã o practicã
a co-medierii.
Va permite cursantului de succes:
• sã lucreze cu succes într-un parteneriat al co-medierii, în cadrul
disputelor comerciale, industriale,
la locul de muncã, domestice şi juridice, fãrã a fi nevoie sã recurgã la
instanţã

Programul cursului

9.00 – 9.20
Prezentare
9.20 – 10.45
La ce ne referim când vorbim despre co-mediere?
Înţelegere filozoficã şi psihologicã
Stiluri ale co-medierii
10.45-11.00
Pauzã

Lectorii cursului
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Monica Hanaway este mediator
acreditat, psihoterapeut, supervizor,
coach de afaceri, consultant în managementul stresului şi trainer de management şi leadership. Este asistent de
curs în Coaching-ul Existenţial, la Academia Existențială și lector și supervizor pe programe de doctorat la Noua
Facultate de Psihoterapie și Consiliere
(NSPC), supervizor academic la programele de Masterat în Psihoterapie de la
Oxford University, lector senior în cadrul cursurilor de mediere la Facultatea
de Psihoterapie și Consiliere în Psiholo-

11 – 11.20
Aspecte relaţionale ale co-medierii
Abilitãţile necesare pentru a construi relaţia dintre mediator şi client şi
dintre mediator şi co-mediator
11.20 – 11.50
Primul joc de roluri
11.50 – 12.00
Adunarea tuturor participanţilor
12.00 – 13.00
Jocul de roluri nr. 2
13.00 – 13.30
Prânz
13.30 – 13.45
Avantajele şi dezavantajele modelului
13.45 – 14.30
Jocul de roluri nr. 3
14.30 – 14.40
Adunarea tuturor participanţilor
14.40 – 15.00
Importanţa psihologiei în lucrul în
parteneriat
• Înţelegerea co-mediatorului – a citi
limbajul trupului, indiciile verbale
etc
• Furnizarea unui model de urmat
privind modul de gestionare a diferenţelor de opinie, grija pentru
respectul de sine al celuilalt
15.00-15.15
Pauzã
15.15 – 16.00
Jocul de roluri nr. 4
16.00 – 16.30
Stabilirea unui parteneriat al co-medierii
Aspectele practice ale lucrului întrun parteneriat
16.30-18.00
Adunarea tuturor participanţilor,
Întrebãri şi Raspunsuri şi închidere.

International certification

Advanced mediation
techniques. Co-Mediation

Course provided at Regent’s College, London. U.K.
An Advanced Course for trained mediators
Bucharest, 35 Delea Veche Str., 2nd District
23rd June 2013, 9.am – 6 pm
Details and registration at office@fmmm.ro
Course based on the book ‘Co-Mediation: Using a paired psychological approach
to resolving conflict’ (2012). A book which has been translated into Romanian
and which will be launched on 24th June 2013, part of Collection FMMM.RO.

The course provides an
opportunity for
participants to:

• Build on their existing mediation skills
• Explore the benefits and challenges
of Co-Mediation
• Understand how to read and work
with their own emotions, their partners’ emotions and those of the parties in dispute.
• Understand the role of Co-Mediation as a tool for reflection and supervision
• Identify the key skills and experience required in a co-mediation
• Work under supervision of the tutors to practice co-mediation skills
• Contract with another mediator to
run a co-mediation practice
• Learn how to set up a Co-Mediation
Practice
It will enable successful students to:
• Work successfully in a co-mediation
partnership in commercial, industrial, workplace, domestic and legal
disputes without the need to resort
to the Courts
• Co-Mediation Course

Course programme
outline

9 – 9.20
1.Introductions
9.20 – 10.45
2.What do we mean by Co-Mediation?
Philosophical and psychological understanding
Styles of co-mediation
10.45-11
Break

Course Tutors

Monica Hanaway is an accredited mediator, psychotherapist, supervisor, business coach, stress management consultant and management
and leadership trainer. She is deputy
course leader for the Diploma in Existential Coaching at the Existential
Academy and lecturer and supervisor
on doctorate programmes at the New
School of Psychotherapy and Counselling Psychology (NSPC), Academic
supervisor for Oxford University MSc
Psychotherapy programes, Senior
Lecturer on Mediation Courses at the

11 – 11.20
Relational aspects of co-mediation
Skills needed in building the relationship between mediator and client
and mediator and co-mediator
11.20 – 11. 50
First Role Play
11.50 – 12.00
Plenary
12.00 – 1.00
Role Play 2
1.00 – 1.30
Lunch
1.30 – 1.45
Advantages and disadvantages of
the model
1.45 – 2.30
Role Play 3
2.30 – 2.40
Plenary
2.40 – 3.00
Importance of psychology in working as a partnership
Understanding our co-mediator –
reading body language, verbal cues
etc
Providing a role model in how to
handle differences of opinion, care for
the other’s self-esteem
3.00-3.15
Break
3.15 – 4.00
Role Play 4
4.00 – 4.30
Setting up a Co-Mediation partnership
The practicalities of working in copartnership
4.30-6.00
Plenary, Q&A and wrap up.
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gie (SPCP) și Webster Graduate School
Business de la Colegiul Regent, Londra,
lector invitat la cursurile de mediere la
Facultatea de Drept din Riga şi la cursurile de Psihologie Organizaţionalã
din cadrul Colegiul King, Londra.
Aceasta a lucrat mulți ani în calitate
de coach și consultant pentru personalul de conducere din sectorul public și
privat și are o experiență de peste 20
de ani ca Senior Manager, strateg și
producãtor de politici.
A mediat într-o mare varietate de
dispute în domeniul comercial, ocuparea forței de muncă, precum și dispute
la locul de muncă, conflicte de familie, dispute dintre tineri, inclusiv între
diferite bande, dar a fost implicatã şi
în Justiția Restaurativă cu victimele și
făptuitorii infracțiunilor. De asemenea,
lucreazã cu corporaţii mondiale, în calitate de consultant şi coach în abilități
de leadership şi managementul conflictelor.
Monica este co-director al CH
Group. Compania oferã coaching, mediere și formare pentru un grup divers
de clienţi atât în sectorul public cât
şi în cel privat, dar și în comunitate și
deține contracte pentru furnizarea medierii cu unele companii EAP de nivel
mondial.
Lucrează în prezent la o carte intitulată “De ce spun oamenii nu – Întrebarea pentru deblocarea conflictelor
și găsirea unei soluţii”. Aceasta este
editorul cãrţii intitulate ‘Co-medierea:
Utilizarea unei abordãri psihologice
duale în rezolvarea conflictului’ (martie 2012) și co-editor, alãturi de Emmy
van Deurzen, al cãrţii “Perspective
existențiale asupra coachingului”, publicat de Palgrave în mai 2012.
Diana Mitchell este psihoterapeut înregistrat la UKCP, supervizor

clinic şi mediator acreditat. Ţine în
mod regulat cursuri privind aspecte
ale psihoterapiei şi faciliteazã supervizarea clinicã.
Diana este un mediator experimentat, munca sa în mediere fiind
reprezentatã în special de medieri limitate în timp la locul de muncã, unde
ori mediazã singurã, ori împreunã cu

alt mediator. Ca membru al CH Group,
aceasta a participat la medieri şi workshop-uri împreunã cu directorii Monica Hanaway şi Jamie Reed.
Este lector la Şcoala de Psihoterapie
şi Consiliere în Psihologie, unde ţine
un curs intensiv de ADR de cinci zile la
Regent’s College din Londra şi seminarii privind medierea la Webster Graduate School la Regent’s College.
Este foarte publicatã și activitatea
acesteia pe supervizare s-a dovedit a
fi foarte influentã. A contribuit la scrierea unui capitol în cartea Co-medierea:
Utilizarea unei abordãri psihologice
duale în rezolvarea conflictului’ (martie
2012) cu privire la rolul co-medierii ca
funcție de supervizare.
■

School of Psychotherapy and Counselling Psychology (SPCP) and Webster
Graduate Business School at Regent’s
College, London, visiting lecturer in
mediation at Riga Graduate School of
Law, and in Organisational Psychology
at King’s College, London.
She has worked for many years as a
coach and consultant to senior staff in
the public and private sectors and has
over 20 years’ experience as a Senior
Manager, strategist and policy maker.
She has mediated in a wide variety of disputes involving Commercial,
Employment and Workplace disputes,
Family conflicts, disputes between
young people, including gangs, as
well as Restorative Justice work with
victims and perpetrators of crime. She
also works with global corporate companies as a consultant and coach in
leadership skills and conflict management.
She is Co-Director of The CH Group.
The company provides coaching, mediation and training to a diverse client
group in both private and public sectors, and in the community and holds
contracts for providing mediation to
some global EAP companies.
She is currently working on a book
entitled ‘Why people say No – THE
question for Unlocking Conflict and
Finding Resolution’. She is editor of
‘Co-Mediation: Using a psychological
paired approach to resolving conflict’
(March 2012) and co-editor with Emmy
van Deurzen of ‘Existential Perspectives on Coaching’, published by Palgrave in May 2012
Diana Mitchell is a UKCP registered psychotherapist, a clinical
supervisor and accredited mediator.
She lectures regularly on aspects of
psychotherapy and facilitates clinical

supervisor.
She is experienced mediator with
most of her mediation work being
time-limited workplace mediations
where she either mediates on her
own or with another mediator. As a
member of The CH Group she has participated in mediations and workshops
with the directors Monica Hanaway

and Jamie Reed.
She is a lecturer on the School of
Psychotherapy and Counselling Psychology five-day intensive ADR mediation course at Regent’s College in London and also gives regular seminars on
mediation for the Webster Graduate
School at Regent’s College.
She is widely published and her
work on supervision has proved very
influential. She has contributed a chapter to ‘Co-Mediation: Using a psychological paired approach to resolving
conflict’ (March 2012) on the role of comediation as a supervisory function.■
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Lansare de carte

„Co-medierea:

utilizarea unei abordări psihologice duale
în soluţionarea conflictelor”
Editor UK: Monica Hanaway
Luni 24 iunie 2013, ora 12.00, Librăria Mihai Eminescu, bd. Elisabeta, nr. 16, Bucureşti

Luni 24 iunie 2013, ora 12,00, Libraria Mihai Eminescu din Bucuresti gazduieste lansarea cartii „Co-medierea: utilizarea unei abordări psihologice
duale în soluţionarea conflictelor”.
„Unii mediatorii nu iau în considerare funcţiile psihologice atunci
când mediază o dispută. Scopul acestora este să rezolve problema şi să
găsească o soluţie. Pentru mediatorii care adoptă o abordare transformativă, această înţelegere psihologică se află în centrul activităţii lor
şi le guvernează abordarea. Mediatorii care au cunoştinţe psihologice
pleacă de la convingerea că fiecare individ este unic, iar comunicarea între indivizi este din naştere complexă, multi-dimensională şi imprevizibilă.”
„Într-o perioadă de schimbări drastice, cei care se dezvaţă sunt cei care
vor moșteni viitorul. Cei învăţaţi descoperă că sunt echipaţi pentru a trăi într-o
lume care nu mai există” – Eric Hoffer
„Rezultatul acestor adaptări de sens și comportament discutate mai sus poate
atenua tensiunea conflictului. În schimb, același spațiu care a fost co-creat de mediatori la un nivel intrapsihic al părţilor poate exista acum în relația dintre părți. Acesta
este un spaţiu deschis, colaborativ şi în care nu se emit judecăţi.”
Această carte este întemeiată pe experienţa mai multor mediatori britanici experimentaţi, care aleg să co-medieze în majoritatea, dacă nu cumva în toate, cazurile de
mediere. Pentru începătorii în domeniul medierii, cartea descrie procesul medierii, apoi se
concentrează pe avantajele şi dezavantajele modelului co-medierii.
Monica Hanaway, editoarea britanică, este o experimentată mediatoare şi lector în metode
alternative de soluţionare a disputelor, fiind, alături de Jamie Reed, co-director al The CH Group
(care include Community Harmony şi Corporate Harmony).
Alături de „Medierea – o perspectivă psihologică asupra soluționării conflictelor” a autorilor
britanici Paul Randolph şi Freddie Straser (publicată în limba română în 2012), noul volum de specialitate se încadrează în suita de materiale editate sub denumirea „COLECŢIA FMMM.RO” care își propune să
aducă în profesia românească experiența şi bagajul informațional al specialiștilor cu ani de muncă în domeniul managementului şi soluționării conflictelor, ridicând standardul de pregătire intern. (…).
Mugur Bogdan Mitroi
Parteneri:

LIBRĂRIA
MIHAI
EMINESCU

mediereatehnicăşiartă.ro

portalmediere.ro

Book Launch

“Co-mediation:

Using a psychological, paired approach
to resolving conflict”
Editor UK: Monica Hanaway
Monday 24 June 2013, 12:00 a.m. Book Store Mihai Eminescu, 16 Elisabeta Ave Bucharest

Monday, 24 June 2013, at 12:00 a.m., the Mihai Eminescu Book Store in Bucharest is the host of the
book „Co-mediation: Using a psychological, paired approach to resolving conflict”.
„Some mediators do not consider these psychological functions when mediating a dispute. They are intent
on solving the problem and finding a solution. For mediators taking a transformational approach, this
psychological understanding lies at the heart of their work and governs their approach. Psychologically
informed mediators start with the belief that every individual is unique and intercommunication
between individuals is innately complex, multi-dimensional and unpredictable.”
“In a time of drastic change, it is the unlearners who inherit the future. The learned find
themselves equipped to live in a world that no longer exists” – Eric Hoffer
“The outcome of these adaptations of meaning and behavior discussed above
can alleviate the tension of the conflict. Instead the same space that was cocreated by the mediators at an intrapsychic level within the parties can now
exist in the relationship between the parties. This is a space that is open,
collaborative and non-judgemental.”
This book draws on the knowlwdge of a number of experienced British mediators all of whom choose to co-mediate in many, if not all, of their mediations. For those new
to mediation, it describes the mediation process, then
focuses on the advantages and disadvantages of the comediation model.
Monica Hanaway, the British editor, is an experienced
mediator and lecturer in alternative Dispute Resolution,
who is Co-Director, with Jamie Reed of the CH Group (comprising Community Harmony and Corporate Harmony Ltd.)
Following „Mediation, a Psychological Insight into Conflict Resolution”, by
British authors Freddie Strasser and Paul Randolph (published in Romanian in 2012),
the new book is part of the suite of professional materials edited under the logo „COLLECTION
FMMM.RO”, aiming to bring to Romania the experience and informational baggage of professionals with
years of experience in the fields of managament and conflict resolution, raising the internal training (…).
Mugur Bogdan Mitroi
Partners:

LIBRĂRIA
MIHAI
EMINESCU

mediereatehnicăşiartă.ro

portalmediere.ro
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FMMM.RO şi STARSEU.EU –
parteneri ai Congresului
naţional de dreptul muncii
şi securităţii sociale

FMMM.RO and STARS.EU –
partners of The National
Congress on labor law and
social security

Editia I
28 iunie 2013 Ora: 08:00 – 18:00
Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza
(Adresa: Aleea Privighetorilor, Nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti)

1st Edition
June 28, 2013 Hours: 08:00 – 18:00
Alexandru Ioan Cuza Police Academy
(Address: 1-3 Aleea Privighetorilor, District 1, Bucharest)

Î

n Aula Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza, de vorbă cu
profesori universitari, academicieni si profesionisti din dreptul muncii!
Informații aplicative, interpretări și
soluții ancorate în realitate!
Un congres dinamic şi interactiv, in
care vor fi prezentate cele mai importante schimbări şi noile soluţii legislative in domeniul dreptului muncii.
Pentru ca acest eveniment să fie cu
adevărat util pentru dumneavoastră,
va invităm să propuneti teme pe care
le considerati de interes.
Așteptăm propunerile dvs., până pe
data de 15 iunie 2013 pe adresa de email:
mailto:cristina.bounegru@costelgilca.ro
În cadrul conferinţei, participanţii
pot adresa întrebări direct lectorilor
prezenti din toata tara.
Va invitam sa accesati: http://www.costelgilca.ro/evenimente/index/21/congresulnational-de-dreptul-muncii-editia-i.html,
pentru a viziona lectorii si invitatii speciali
ai Congresului National de dreptul muncii.
Nu în ultimul rând, controversatul avocat
Costel Gilca, va avea şi o sesiune ”deschisă”, în
care va răspunde, ”în direct”întrebărilor dvs.

Tematica:

țin de persoana lor
• Impozitarea veniturilor obtinute de
administratori, directori, manageri.
• Expert legislatia muncii. Importanta,
competente profesionale specific
• Atribuțiile inspecției muncii în verificarea respectării legislației muncii.
• Concedierea pentru motive economice in dreptul comparat.
• Obligatia de a oferi un alt loc de
munca in cazul concedierii pentru
motive care nu tin de persoana salariatului – conexiuni intre dreptul
muncii roman si cel francez.
• Aspecte practice privind reprezentativitatea sindicatelor
• Aspecte practice privind aplicarea
unor prevederi legale de protecție a
salariatelor gravide

Taxa de participare:
150 lei

Pentru inscrieri rapide
va sta la dispozitie:

Cristina Bounegru
Project Manager
Telefon: +40 (771) 155 338
Email: cristina.bounegru@costelgilca.ro

• Eșecul politicilor Uniunii Europene Organizatori:
în materia dreptului muncii din ul- Clubul de drept social – Costel Gilca
Academia de politie Alexandru Ioan
timii 20 de ani
Cuza
• Negocierea colectivă
• Medierea conflictelor de muncă
• Aspecte practice legate de concedi- Parteneri:
SCPA Costel Gilca & Razvan Vasiliu
erea salariaților pentru motive care

Organizatori / Organizers:
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I

n the Entrance Hall of the Alexandru Ioan Cuza Police Academy
talk to professors, academicians
and professionals in labor law!
Applied information, interpretations and solutions rooted in reality!
A dynamic and interactive congress,
which will present the most important
changes and new legislative solutions
in the field of labor law.
For this event to be really useful to
you, please propose new topics you
consider to be of interest. We wait for
your proposals until June 15, 2013 on
email to: cristina.bounegru@costelgilca.
Within the conference, participants
can address questions directly to lectors attending from all over the country.
Please access: http://www.costelgilca.ro/evenimente/index/21/congresul-national-de-dreptul-muncii-editiai.html , to view the lectors and special
guests of the National Congress on
labor law.
Nevertheless, controversial lawyer
Costel Gilca will hold an “open” session,
to “directly” answer your questions.

Topics:

nistrators, executives, managers.
• Labor laws expert. Importance, specific professional competence
• Powers of labor inspection officers
to verify compliance with employment legislation.
• Dismissal for economic reasons in
comparative law.
• The obligation to offer another job
in case of dismissal for reasons not
related to the employee – connection between the Romanian and the
French labor law.
• Practical aspects of union representation
• Practical aspects related to the enforcement of legal provisions for
the protection of pregnant female
employees.

Participation fee :
150 lei

For quick registration,
you can turn to:

Cristina Bounegru
Project Manager
Phone: +40 (771) 155 338
Email: cristina.bounegru@costelgilca.ro

• The failure of European Union policies in labor law in the last 20 years Organizers:
Social law club – Costel Gilca
• Collective bargaining
Alexandru Ioan Cuza Police Aca• Mediation of labor conflicts
• Practical aspects related to the demy
dismissal of employees for reasons
Partners:
related to employees
• Taxation of income earned by admi- SCPA Costel Gilca & Razvan Vasiliu

Parteneri / Partners:
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continuare din pag. 17
Utilizarea chioșcurilor și terminalelor publice în clădiri guvernamentale și
tribunale va asigura un acces mai mare
la instanţele on-line și metodele ODR.
Progresele tehnologice, de asemenea,
pot garanta faptul că participanții la
procedurile unui tribunal online sunt
cine pretind a fi. În prezent, identificarea
online este, în general, realizată prin parolă și în plus este adesea securizată prin
trimiterea parolei prin sistemul poștal.
Un alt sistem de identificare este cel biometric, o metodă care identifică persoanele biologic, prin amprentă digitală sau
scanarea retinei. Îngrijorări suplimentare
se referă la valabilitatea documentelor
semnate electronic. În prezent, părțile
pot semna digital documente folosind
software-ul de genul Adobe Acrobat 8.
În plus, utilizarea semnăturilor electronice și a documentelor a fost validată
de Legea federală E-Sign (formal Legea privind Semnăturile electronice în
Comerțul Global și Național) din 2000. În
plus, serviciul procesului poate fi finalizat
într-o varietate de moduri, inclusiv pur și
simplu prin confirmarea cititrii e-mailului. Managementul probelor este încă un
alt domeniu mult simplificat prin tehnologie. Chiar şi mâzgăliturile şi schiţele, de
multe ori folositoare pentru compararea
cifrelor sau ca diagrame a accidentelor
auto, pot fi acum împărtăşite pe Web folosind tehnologia de tabel digital. Pentru
schimbul de documente non-digitale,
servicii gratuite cum ar fi ScanR creează
PDF-uri din imagini foto. În timp ce publicul larg și o majoritate a avocaților nu
se simt confortabil folosind tehnologia
(descris mai jos), tehnologia există pentru a permite instanțelor să își desfășoare
activitatea în întregime on-line. Progresele tehnologice au, de asemenea, un rol
esențial în efortul continuu de a păstra în
privat informațiile confidențiale.
Trecerea de la hârtie la înregistrările
electronice cere ca informațiile utilizatorilor să rămână sigure și confidențiale. În
secțiunea 205 din Legea E-guvernare din
2002, Congresul a făcut instanţa responsabilă de gestionarea și supravegherea
evidenţelor proprii. Când înregistrările
sunt accesibile fără motiv, există un risc
de încălcare a vieții private sau abuz de
informații. Tehnologia trebuie să continue să se adapteze la un mediu în care
provocările legate de viaţa privată și
securitatea informațiilor sunt frecvente.
Soluționarea litigiilor on-line poate prezenta noi provocări pentru securitatea
informațiilor confidențiale. Unul dintre
cele mai mari obstacole tehnologice de

depășit este lipsa legăturii personale
inerente în desfășurarea unui proces în
instanță sau ODR electronic. Susținătorii
ODR indică prevalenţa camerelor web ca
dovadă că soluționarea litigiilor și chiar
procedurile judiciare se pot face pe web
și implică o interacțiune umană asemănătoare ca de la persoană la persoană.
Cu servicii precum Skype și LiveOffice,
teleconferința este aproape gratuită și
oferă control pentru mai multe părţi.
Martorii pot evita atunci costurile ridicate de călătorie și este mult mai comun
pentru instanțe să permită mărturia prin
intermediul video-conferinței. Deoarece
instrumente mai sofisticate devin disponibile, oamenii devin treptat mai confortabili cu tehnologia. Totuşi, comparativ

continued from pag. 17
er-optic lines. Increased competition and
the installation of Municipal WiFi networks in over 400 U.S. communities will
result in 70 percent of U.S. households
using broadband to access the internet
by 2012. Despite astronomic growth, not
everyone will be able to access the technology. Using public sector kiosks and
terminals in government buildings and
courthouses will ensure greater access to
online courts and ODR methods.
Technological advances also can aid
in ensuring that participants in an online
court proceeding are who they claim to
be. Currently, most online identification
is generally accomplished by password,
and is often further secured by mailing
a password of the individual’s choos-
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cu îmbunătățirea tehnologiei, eforturile
de a îmbunătăți încredere on-line au
fost cu mult mai puține și mult mai puțin
semnificative. Contribuind la crearea
“arhitecturii încrederii,” tehnologia oferă
caracteristici tangibile, contexte sociale și reputație. Caracteristicile tangibile
includ semnături digitale și mărcile care
oferă identificarea comercianților web.
În ceea ce privește contextele sociale
și reputația, o modalitate logică de a
construi încrederea este de a conecta
cumpărătorii și vânzătorii la un sistem
care ține istoricul tranzacțiilor. În timp,
se va dezvolta o listă completă pe care
noii clienți o pot consulta înainte de a
decide să facă afaceri cu acel cumpărător sau vânzător. eBay utilizează aceste mărci pentru a indica satisfacția și
nemulțumirea clienților, fiecare comentariu pozitiv fiind numărat, oferind unele
indicaţii despre numărul tranzacţiilor pe
care fiecare persoană le-a realizat.
Tehnologia poate ajuta la gestionarea
informațiilor într-un mod care dezvoltă indicatorii de fiabilitate și încredere.
Dar tehnologia, sub nicio formă, nu

ing through the postal system. Another
identification system is biometrics, a
method which identifies individuals biologically by a finger print or retinal scan.
Additional concerns surround the validity of electronically signed documents.
Currently, parties can digitally sign documents using software like Adobe Acrobat 8. Further, the use of electronic signatures and documents was validated with
the federal E-sign Act (formally the Electronic Signatures in Global and National
Commerce Act) of 2000. Additionally, the
treatment of evidence is yet another area
greatly simplified by technology. Even
doodles and sketches, often useful for
comparing figures or diagramming car
crashes, can now be shared over the Web
using digital whiteboard technology. For
the sharing of non-digital documents,
free services like ScanR create PDFs out
of photo images. While the general public and a majority of attorneys may not
be comfortable using the technology
(something described below), the technology exists to allow for courts to conduct business entirely online.

Technological advances are also instrumental in the continued effort to
keep confidential information private.
The shift from paper to electronic court
records demands that users’ information remain secure and confidential. In
Section 205 of the E-Government Act of
2002, Congress made the court responsible for the management and oversight
of its own records. When records are
wantonly accessible, there is a risk of
invasion of privacy or misuse of information. Technology must continue to adapt
to an environment in which challenges
to privacy and the security of information are commonplace. The resolution of
disputes online may present new challenges to the security of confidential
information.
One of the biggest technological
obstacles to overcome is the lack of
personal connection inherent in conducting a court or ODR proceeding
electronically. ODR proponents point
to the prevalence of Web cameras as
evidence that dispute resolution and
even court proceedings can be done
over the web and involve similar human interaction as a live person to
person meeting. With services like
Skype and LiveOffice, teleconferencing is nearly free and offers controls for
multiple parties. Witnesses can then
avoid the high costs of travel and it is
more common for courts to allow testimony via video conferencing. As more
sophisticated tools become available,
people gradually become more comfortable with technology. Compared
to the improvements in technology,
however, efforts to improve online
trust have been far fewer and far less
significant.
Aiding in the creation of “architectures of confidence,” technology provides tangible features, social contexts,
and reputation. Tangible features include
digital signatures and marks providing
identifications of web traders. In terms of
social contexts and reputation, a logical
way to build trust is to connect buyers
and seller to a system that keeps track
of their transaction history. Over time
a comprehensive history develops that
new customers can consult before deciding to do business with that buyer or
seller. eBay uses such marks to indicate
customer satisfaction and dissatisfaction, with each positive comment being
counted-providing some indication of
the amount of business each person has
transacted.

SC GHAL ACTIV BUSINESS SRL
Telefon: (021) 316.24.06
Mobil: 0769.0769.11 / 0746.643.612
Email: office@fabrica-de-firme.ro
Website: www.fabrica-de-firme.ro
www.sediu-social.ro
ÎNFIINţARE SOCIETăţI COMERCIALE | îNFIINţARE PFA | GăZDUIRE SEDII SOCIALE | MENţIUNI LA REGISTRUL COMERţULUI
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poate fi un substitut pentru încredere.
Capacitatea tehnologică este un aspect
important în mutarea activităților de
soluționare a litigiilor online, dar dorința
și disponibilitatea de a face astfel devine
legătura esențială care lipseşte. ODR nu
va înflori ca un mecanism de soluționare
a litigiilor fără legitimitate, ceva ce
instanțele pot și ar trebui să ofere. Partea
a IV a discută de ce instanțele de judecată ar trebui să ia acest rol și modul în care
instanțele pot oferi legitimitate conceptului de ODR.

IV. Instanţele sunt
„a cincea parte”

24

Dacă tehnologia servește ca „a patra parte”, instanțele judecătorești au o
oportunitate unică de a servi ca „a cincea
parte”. Tehnologia este esențială în gestionarea informațiilor și crearea capacității
de rezoluție și, de asemenea, instanțele
de judecată pot juca un rol esențial în
asigurarea legitimităţii prin control. Sunt
de fapt mai multe avantaje ale utilizării
unui proces de instanță online (judecare
tradițională facilitată de tehnologie) în
comparaţie cu un proces ODR mai informal. În primul rând, instanțele online dispun de soluţii mai previzibile, deoarecee
deciziile sunt contestabile și executorii.
Rezoluţiile mediate juridic sunt mult mai
ușor de aplicat, deoarece acestea pot
califica drept “decizii de încuviinţare” sau
altă formă a instrumentelor executorii.
De asemenea, instanțele pot beneficia
de responsabilitatea democratică a judecătorilor. Ca instituție, judecătorii au un
important capital simbolic în domeniul
soluționării litigiilor. În plus, instanțele
online, ca un braț al statului, au autoritate mult mai mare de a solicita responsabilizarea pe care părţile o doresc de
multe ori de la persoana juridică decât
o fac furnizorii privați de soluționare a
litigiilor.
Chiar și cu beneficiile unui tribunal online, progresele tehnologice și
creșterea lumilor virtuale de tipul Second Life sugerează că ODR, chiar și fără
asistența unui tribunal online, în cele
din urmă va deveni o practică obişnuită în soluţionarea disputelor. Mai mult,
unii cred că viitorul soluționării litigiilor
se află în absența statului și ar trebui să
se bazeze doar pe auto-reglementare.
Alții simt exact opusul și consideră că
ODR necesită intervenția guvernului
pentru a se dezvolta pe deplin. Dincolo de intervenția guvernului, de ce ar
trebui să fie tribunalul dedicat cazurilor
miore, în special, cea mai bună opțiune
pentru înființarea și operarea unui tribunal online? Criticii cred că instanțele
judecătorești nu sunt susceptibile de a
soluționa disputele mici și mijlocii pe internet (majoritatea litigiilor e-commerce
existente), deoarece instanțele sunt prea
lente și costisitoare. Instanțele cazurilor
minore au tendința de a implica probleme și cereri mai puţin complicate și
sunt, astfel, tipul ideal de instanțe care
să testeze apeluri judiciare on-line. Mai
mult, tribunalele cazurilor minore şi
ODR au sens în cazurile în care onorari-

ile avocaților ar depăși ceea ce ar putea
fi recuperat. Există multe alte avantaje
ale utilizării unui tribunal online pentru
a crea încredere, inclusiv faptul că ADR
este deja utilizat de obicei în combinație
cu acțiunile cu valoare redusă. Un sistem
ODR obligatoriu, legat la un tribunal
dedicat cererilor minore online (unde
cererile sunt mai întâi deferite ODR)
ar oferi legitimitatea pe care ODR nu o
are în prezent. În plus, asocierea ODR cu
instanțele online dedicate cazurilor minore permite ODR să fie utilizat ca bun
public, mai degrabă decât un bun privat.
Prețurile pentru tehnologia Web necesară sunt în scădere ca urmare a creșterii
concurenței și licențele costă acum
în jur de 500 dolari sau mai puțin. Alte
stimulente de cost ar putea include reducerea sau renunțarea la taxele de depunere pentru judecarea online, costuri
subvenționate pentru scanarea documentelor, pregătirea depoziţiilor video,
sau dezvoltarea unor clipuri animate sau
filme pentru proces.
În plus, seminariile gratuite de tehnologie și de formare pot fi furnizate
părților și avocaților care folosesc serviciile instanței online. În plus față de avantajele de cost, avocații și părțile devin mai
familiarizați cu tehnologia și mai dispuși
să utilizeze procesul online. Utilizarea online a instanțelor dedicate cererile minore va ajuta să dezvolte următoarele cele
mai bune practici ale ODR:
i. Transparență– Programele de ODR
ar trebui să ofere informații ușor accesibile cu privire la toate aspectele
serviciilor lor.
ii. Independență – Programele de ODR
ar trebui să funcționeze independent
de interesele afacerii.
iii. Imparțialitate – Programele ODR ar
trebui să funcționeze fără a favoriza
interesele afacerii. Potrivit lui Colin
Rule, “guvernul este gazda ideală
pentru soluționarea litigiilor ... pentru că de obicei, nu are un interes
legitim în rezultatul celor mai multe
dintre problemele pe care acesta
este responsabil să le decidă”
iv. Eficacitate – Eficacitatea necesită
mecanisme pentru a asigura respectarea afacerii cu rezultatele ODR.
Instanțele pot oferi legitimitatea
necesară, deoarece acestea sunt
mult mai în măsură să execute hotărârile decât sunt furnizorii privați
de servicii ODR. Eficacitatea, într-o
anumită măsură, este un rezultat al
certitudinii. Instanțele sunt capabilile să-şi sporească predictibilitatea și
încrederea datorită capacității lor de
a crea reguli, o caracteristică pe care
ODR nu o are.
v. Corectitudine și integritate – programele ODR trebuie să respecte
standardele unui proces echitabil
pentru a se asigura că toate părțile
au oportunități egale de a-și exprima
punctele de vedere. Instanțele sunt
mai experimentate cu privire la problemele unui un proces echitabil.
vi. Accesibilitate – programele ODR ar
trebui să faciliteze o utilizare ușoară

Technology can help to manage information in a way that develops the
indicators of reliability and trust. But
technology in no way can be a substitute
for trust. Technological capacity is an important aspect of moving dispute resolution activities online, but the desire and
willingness to do so become the essential missing link. ODR will not flourish as
a dispute resolution mechanism without
legitimacy, something that the courts
can and should provide. Part IV discusses
why the courts should take this role, and
how the courts can provide ODR with
legitimacy.

IV. THE COURTS AS THE
“FIFTH PARTY.”

If technology serves as the “fourth
party,” the courts have a unique opportunity to serve as a “fifth party.” Technology is essential in managing information
and creating the capacity for resolution,
and likewise, the courts can play an instrumental role in providing legitimacy
through control. There are actually many
advantages to utilizing an online court

why would a small claims court, in particular, be the best option for founding and operating a small claims online
court? Critics believe that courts are not
likely to resolve most small and mediumsized internet disputes (the majority of
existing e-commerce disputes) as courts
are too slow and expensive. Small claims
courts tend to involve less complicated
issues and claims and are thus the ideal
types of courts with which to initially test
the online court waters. Further, small
claims courts and ODR both make the
most sense in cases in which attorneys’
fees would exceed what could be recouped.
There are many other advantages of
utilizing an online court to create trust,
including the fact that ADR is already
commonly used in conjunction with
small claims actions. A mandatory ODR
system linked to an online small claims
court (where claims are first referred to
ODR) provides the legitimacy ODR currently lacks. Further, pairing ODR with
online small claims courts allows ODR
to be employed as a public good rather
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process (more traditional adjudication facilitated with technology) over a
more informal ODR process. First, online
courts have more predictable remedies
in that the decisions are appealable and
enforceable. Judicially mediated settlements are much easier to enforce as
they can qualify as “consent judgments”
or as another form of enforceable instruments. Also, courts can benefit from the
democratic accountability of judges.
As an institution, judges have great
symbolic capital in the field of dispute
resolution. Additionally, online courts, as
an arm of the state, have much greater
authority to demand the accountability
parties often desire from businesses than
do private dispute resolution providers.
Even with the benefits of an online
court, technological advances and the
rise of virtual Second Life worlds suggests that ODR will, even without the
assistance of an online court, eventually
take hold as a commonly used dispute
resolution practice. Further, some believe that the future of dispute resolution lies in the absence of the state and
should only rely on self-regulation. Others feel just the opposite, and believe
that ODR requires the intervention of
government to develop fully.
Beyond government intervention,

than a private commodity, making the
economics of seeking redress as a business less of a concern. The prices for
necessary Web technology are declining due to increased competition and
licenses now costing in the range of
$500 or less. Other cost incentives might
include reduced or waived filing fees for
online adjudication, subsidized costs for
scanning documents, preparing video
depositions or developing computer animated or video clips for trial. Further, free
technology seminars and training can
be provided to parties and lawyers who
utilize the online court’s services. In addition to providing cost benefits, lawyers
and parties become more familiar with
technology and more willing to utilize
online processes.
The use of online small claims courts
will also help to develop the following
best practices of ODR:
i. Transparency—ODR
programs
should provide readily-accessible
information about all aspects of their
services.
ii. Independence—ODR
programs
should operate independently of
business interests.
iii. Impartiality—ODR programs should
operate without bias favoring business interests. According to Colin
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de către consumatori. Numeroase
organizații mari, cum ar fi companiile
de asigurări și municipalitățile, descoperă că ODR le permite să economisească bani, deoarece o problemă
poate fi rezolvată mult mai repede.
Este imperios necesar ca instanțele
pentru soluţionarea cazurilor minore
să fie dedicate unei rezolvări rapidea
a cazurilor din portofoliu.
Crearea unor instanțe pentru soluţionarea cazurilor minore care utilizează
procese ODR ar trebui să conducă la o
metodă de soluționare a litigiilor care
combină credibilitatea unei instanțe cu
avantajele tehnologice ale ODR. În plus,
accesul la informații sporeşte accesul la
justiție, dar numai dacă toate segmentele populației sunt capabile să acceseze
internetul prin intermediul conexiunilor
de mare viteză.
vii. Flexibilitate –programele ODR
ar trebui să permită adaptarea
procedurilor pentru a se potrivi
circumstanțelor respectivului litigiu
În plus, există trei modele de bază
prin care o instanță dedicată cazurilor
minore ar putea construi legitimitatea
și ar stabili cadrul nu numai pentru utilizarea viitoare a ODR, dar, de asemenea,
pentru judecarea online a unor cazuri
mai complicate. Primul este acreditarea, în cazul în care un organism central
oferă informații cu privire la furnizorii de
ODR, care pot enumera detalii de contact, informații mai complete, sau care să
evalueze sau să certifice furnizorii listaţi.
Un centralizator este al doilea cadru, ce
implică controlul accesului la furnizorii
de ODR acționând ca un du-te-vino pentru utilizatorii și furnizorii de ODR. Un
centralizator, similar cu eBay, furnizează
informații, formularele necesare și oferă
un istoric al activităților unui furnizor. Un
al treilea cadru implică un proces de apel
online controlat de la caz la caz. Un sistem ODR obligatoriu legat de un tribunal
online pentru cazurile cu valoare redusă
oferă un proces de apel automat.
Fiecare dintre factorii de mai sus reprezintă elemente ale formulei pentru
legitimitate socială. În timp ce sistemul
nostru judiciar este adesea criticat pentru probleme de eficiență și eficacitate,
legitimitatea sistemului nu este în general pusă la îndoială.
Capitalul simbolic și finanțarea sunt
cele două surse principale pentru legitimitatea guvernului nostru. Capitalul
simbolic este bogăția acumulată în
urma ataşării de simboluri de încredere. Ca exemplu, companiile cu branduri
recunoscute nu au de obicei probleme
de încredere în magazinele lor web.
Capitalul simbolic, de asemenea, joacă un rol în soluționarea litigiilor. În
studiul lor privind Arbitrajul Comercial
Internațional, Dezalay și Garth au arătat
că recunoașterea socială a unui arbitru
este unul dintre factorii cruciali pentru
alegerea sa ca arbitru. Judecătorii au un
capital simbolic în domeniul soluționării
litigiilor și primesc astfel încrederea oamenilor pentru a-i ajuta să-şi rezolva disputele. Deoarece guvernele nu trebuie

să genereze profit economic, acestea pot
reglementa avocații și practica juridică,
chiar dacă o astfel de reglementare nu
este profitabilă. Guvernele pot sprijini
dezvoltarea în continuare a judecării pe
internet, prin utilizarea fondurilor judiciare în investiţii în instanţele dedicate cazurilor minore, care includ componente

Rule, “government is the ideal host
for dispute resolution…because it
usually has no vested interest in the
outcome of most of the matters it is
in charge of deciding.”
Effectiveness—Effectiveness requires
mechanisms to ensure business compliance with ODR outcomes. The courts

Congresul al VII-lea al UCMR • 10 ani de mediere • Sinaia, 17-19 Mai 2013

ODR. În general, legitimitatea curţii este
cheia pentru ca părţile să utilizeze tehnologia online pentru rezolvarea disputelor.
Pentru ca instanțele să înceapă efectuarea procedurilor de soluționare a litigiilor
online, acestea trebuie să utilizeze expertiza și exuberanța comunității ODR,
legând soluționare litigiilor pe internet
de instanțele online dedicate cazurilor
minore. O astfel de mutare va presupune
utilizarea tehnologiei și va proteja împotriva dificultăților neprevăzute inerente
într-o procedură mai complexă.

V. IMPLICAŢIILE PENTRU
AVOCAŢI ŞI PENTRU EDUCAŢIA JURIDICA

Nu este un secret faptul că avocații
sunt lenţi când vine vorba să se adapteze
la tehnologiile în schimbare. În anii 1990,
avocații au început să lucreze online în
activitățile de cercetare juridică. Acum, a
fi online este complet integrat în rutina
de zi cu zi a avocaţilor, de la comunicare la
cercetarea şi marketing. Pe măsură ce tehnologia continuă să impacteze activitatea
juridică, creșterea accesului public cu
ușurință la informații va face practica mai
vulnerabilă. În loc de a solicita consiliere
juridică, persoanele fizice pot merge online și pot găsi informații cu privire la depunerea fiscală on-ine, testamente DIY, contracte de căsătorie, software pentru divorț
și programe computerizate de căutare
pentru domeniul real estate şi ipotecar.
Noua tehnologie creează noi dificultăți,
dar şi noi oportunități legate de legea
privind respectarea vieții private, dispute
privind numele de domeniu, protecția
consumatorilor, alegerea forumului și alegerea problemelor de drept și ODR.
În parte din cauza unei temeri privind o cerere crescută în programul
lor, avocații văd tehnologia în schimbare ca o barieră în calea profesionalismului, în loc să fie o punte de succes.
Personalitățile avocaților diferă de cele

can provide the necessary legitimacy,
as they are much more able to enforce
judgments than are private ODR service
providers. Effectiveness to some degree
is a result of certainty. Courts are able to
increase predictability and confidence
due to their ability to create rules, a feature that ODR does not have.
Fairness and Integrity—ODR programs must observe due process standards to ensure that all parties have equal
opportunities to express their viewpoints. Courts are more experienced in
dealing with issues of due process.
iv. Accessibility--ODR programs should
facilitate easy use by consumers.
Many large organizations, such as
insurance companies and municipalities, find that ODR saves them
money because a matter can be
handled much faster. It is imperative that online small claims courts
be dedicated to a swift resolution of
the cases on their dockets. Creating
small claims courts that utilize ODR
processes should result in a dispute
resolution method that combines a
court’s credibility with the technological benefits of ODR. Additionally, providing access to information
increases access to justice, but only
if all segments of the population are
able to access the internet via highspeed connections.
v. Flexibility—ODR Programs should
permit adaptation of their procedures to suit the circumstances of the
particular dispute at hand.
Further, there are three basic models
of how an online small claims court can
build legitimacy and lay the framework
for not only future use of ODR, but also
the online adjudication of more complicated cases. The first is accreditation,
where a central body provides information regarding ODR providers that may
list contact details, provide more com-

plete information, or assess or certify
listed providers. A clearinghouse is the
second framework; It involves controlling access to the ODR providers by acting as a go-between for ODR users and
providers. A clearinghouse, similar to
eBay, provides information, the necessary forms, and provides a history of a
provider’s activities. A third framework
involves an online appeals process controlled on a case-by-case basis. A mandatory ODR system linked to an online
small claims court provides an automatic
appeals process.
Each of the above factors is an element in the formula for social legitimacy.
While our judicial system is often criticized on issues of efficiency and effectiveness, the system’s legitimacy is generally not questioned. Symbolic capital
and funding are the two main sources of
our government’s legitimacy. Symbolic
capital is the wealth gained by being attached to symbols of trustworthiness. As
an example, companies with recognized
brands do not typically have confidence
problems in their Web stores. Symbolic
capital also plays a role in dispute resolution. In their study of international commercial arbitration, Dezalay and Garth
showed that the social recognition of an
arbitrator is one of the crucial factors for
his selection as an arbitrator. Judges have
symbolic capital in the field of dispute
resolution, and they thus receive people’s trust to help them resolve disputes.
As governments do not need to generate economic profit, they can regulate
lawyers and legal practice even though
such regulation is not profitable. Governments can support the further development of internet-based adjudication by
using judicial funds to invest in online
small claims courts that include ODR
components. Overall, court legitimacy
is the key to parties utilizing online technology to resolve their disputes. In order
for courts to begin conducting litigation
proceedings online, they must use the
expertise and exuberance of the ODR
community by linking internet dispute
resolution to online small claims courts.
Such a move will begin to phase in the
use of technology, and safeguard against
unforeseen difficulties inherent in more
complex proceedings.

V. IMPLICATIONS FOR
LAWYERS AND FOR LEGAL
EDUCATION

It is no secret that lawyers are slow to
adapt to changing technologies. In the
1990’s, lawyers began working online to
conduct legal research. Now being online is fully integrated into lawyers’ daily
routines—from communication to research to marketing. As technology continues to impact legal work, the public’s
increasing ease of access to information
will make the practice more vulnerable.
Instead of seeking legal counsel, individuals can go online and find information
relating to online tax filing, do-it-yourself
wills, marriage contracts, divorce software, and computerized real estate and
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ale publicului larg în trei direcţii principale, care eventual explică rezistența la noile forme ale tehnologiei. În primul rând,
89% dintre avocați au un grad ridicat al
trăsăturii autonomie față de numai 50%
din populația generală. Avocațiilor le place să fie lăsaţi în pace să își facă treaba,
rezistă interferențelor și de obicei nu doresc să li se spună cum să-şi facă munca.
În al doilea rând, 71% din avocați au trasatura urgenței, comparativ cu doar 50%
a publicului larg.
Acest lucru se traduce într-o “conduită
profesională”, care este adesea percepută ca fiind rece, calculată și nepăsătoare,
dar provine în principal din dorința de a
obține închidere, claritate şi informaţii ordonate. În al treilea rând, doar 7% dintre
avocați au trăsătura sociabilităţii, comparativ cu 50% s publicului larg. Acest
lucru are sens, deoarece avocații preferă
de obicei fapte obiective compasiunii.
Mulți avocați care sunt atrași de ADR și
ODR nu se încadrează în categoriile tipice de “avocaţi” descrise mai sus, și caută
soluționarea litigiilor tocmai pentru acest
motiv. Astfel, avocatul care este în mod
natural atras de ADR este cel care poate
naviga cel mai bine printre obstacolele
schimbării tehnologiei. Principalul obstacol în transformarea internetului dintr-o
amenințare într-o oportunitate de afaceri
este lipsa de imaginație. Acest lucru se
datorează faptului că tendința de a rezista
schimbării este foarte adânc înrădăcinată
în profesia de avocat. Un alt obstacol în
calea acceptării oportunităţilor oferite de
Internet este tendința în rândul avocaților
de a rezista la schimbul de informații cu
colegii lor. Indiferent dacă este rezultatul unei concurenței percepute sau a
nesiguranței profesionale, rezistența la
colaborare este un obstacol în calea continuării strategiilor online eficiente. Dreptul, ca orice altă afacere, nu va supraviețui
fără o strategie eficientă de Internet.
Avocații trebuie să se întrebe cum pot
folosi internetul pentru a servi mai bine
clienților lor. Avocații, ca şi cumpărători
tradiționali a soluționării litigiilor, ar putea fi obligaţi de cererea clientului să-şi
adapteze practicile de drept la un mediu
mai tehnologic. Există, totuși, modalități
de a angaja avocați şi în același timp promovând ODR ca o formă valoroasă de
soluționare a litigiilor. În primul rând, este
important să se angajeze avocați a căror
rezistență la tehnologie este mai mică sau
chiar inexistentă. Aceasta poate include
avocaţi tineri, dar si acei avocați care sunt
conștienți de propria lor rezistenţă, dar
care simt că este mai bine să lase în urmă
acea paradigmă, pentru a accepta un nou
punct de vedere.
Organizații cum ar fi InternetBar.
org depun eforturi pentru a crea noi
oportunități de interacțiune între
avocați. Mulți avocați se luptă să înţeleagă tehnologia în schimbare și modul în
care interacționează atât cu instanță, cât
și cu practicile de soluționare a litigiilor.
Deoarece consumatorii învaţă să solicite
și să utilizeze ODR și procesele judiciare
online, avocații vor fi influenţaţi de necesitate din domeniu. Tendința tot mai

mare de a utiliza ADR și percepția publică
neplăcută la adresa avocaților, în plus față
de cantitatea tot mai mare de informații
juridice disponibile pe internet, indică
influența în scădere a profesiei de avocat
tradițional. Consilierul juridic tradițional
va fi întotdeauna într-o anumită măsură
căutat și necesar, dar numărul și domeniul de aplicare al acestor cazuri sunt, de
multe ori, înlocuite cu alte opțiuni. La un
nivel mai de bază, profesia trebuie să găsească o nouă misiune în lume, care este
mai mare decât simpla creștere a afacerii. În urmă cu o sută cincizeci de ani,
Abraham Lincoln a cerut avocaților să
fie vindecători ai conflictului, pentru că
astfel nu s-ar crea numai comunități mai
implinite, dar ar genera, de asemenea,
fondul comercial pe termen lung, care ar
putea duce la mai mult de afaceri. În plus,
avocații trebuie să reconsidere modul în

mortgage search programs. New technology creates new hardships, but also
new opportunities in the form of privacy
law compliance, domain name disputes,
consumer protection, choice of forum
and choice of law issues, and ODR.
In part due to a fear of increased demands on their time, lawyers see the
changing technology as a barrier to professionalism instead of as a bridge to success. Lawyers’ personalities differ from
those of the general public in three main
areas, possibly explaining the resistance
to new forms of technology. First, 89% of
lawyers have a high degree of the trait of
autonomy compared to only 50% of the
general population. Lawyers like to be
left alone to do their work, resist input or
interference, and typically do not want to
be told how to do their work.
Second, 71% of lawyers have the trait
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care se tratează reciproc, deoarece tehnologia trebuie să fie un ajutor și nu un
mijloc de ne afecta colegii
Educație juridică poate juca un rolcheie în formarea profesioniștilor de
mâine din domeniul soluţionării conflictelor. Avocații trebuie să fie recalificaţi
pentru a utiliza în mod corespunzător
tehnologia, o tranziție care va dura ceva
timp. În prezent, tehnologiile din sala de
judecată oferă o imagine amestecată cu
privire la economiile de timp și costuri.
În mare parte, acest lucru se datorează
faptului că beneficiile stocării electronicr și regăsirea documentelor nu se
realizează în termen scurt. Judecătorii,
avocații și administratori judecătorești,
rezistând formatului schimbat, listează
documentele depuse electronic pentru a le citi. În plus, mulți avocați nu
recunosc valoarea procesul de învățare
și utilizare a instrumentelor de videoconferinţă. Facultățile de drept trebuie
să promoveze în mod activ integrarea
de tehnologiilor din sala de judecată în
educația școlară. Avocații care cel mai
probabil vor utiliza ODR urmează încă
să fie instruiți în calitate de avocați. Mai
mult, consumatorii online trebuie să se
educe pentru a solicita o formare specializată uniformă pentru practicienii
ODR. Trebuie să existe o supraveghere a
standardelor furnizorilor de ODR, fie sub
forma unui corp de auto-reglementare
pe internet, fie sub forma unei singure

of urgency as compared to only 50% of
the general public. This translates into a
“bedside manner” that is often perceived
as cold, calculating, and uncaring, but
stems mainly out of a desire to get closure, clarity, and uncluttered information. Third, only 7% of lawyers have the
trait of sociability compared to 50% of
the general public. This makes sense as
lawyers typically prefer objective facts
over compassion. Many attorneys who
are attracted to ADR and ODR do not
fall into the typical “lawyer” categories
described above, and sought dispute
resolution for that very reason.
It is thus the attorney who is naturally
attracted to ADR who can best navigate
the obstacles of changing technology.
The main obstacle in transforming the
Internet from a threat into a business opportunity is a lack of imagination. This is
largely because the tendency to resist
change is very deeply embedded within
the legal profession. Another obstacle
to embracing Internet opportunities is a
tendency among lawyers to resist sharing
information with their colleagues. Whether as a result of perceived competition
or professional insecurity, resistance to
collaboration is an obstacle to pursuing
effective online strategies. Law, like any
other business, will not survive without
an effective Internet strategy. Lawyers
need to ask themselves how they can use
the Internet to better serve their clients.

Lawyers, as the traditional buyers of
dispute resolution, may be forced by client
demand to adapt their law practices to a
more technological environment. There
are, however, ways to engage lawyers
while at the same time promoting ODR as
a valuable form of dispute resolution. First,
it is important to engage lawyers whose
resistance to technology is lower or even
non-existent. This may include young lawyers, but also those lawyers who are aware
of their own resistance but can sense
a greater purpose in moving past that
paradigm to embrace a new viewpoint.
Organizations such as the InternetBar.org
strive to create new opportunities for interaction between attorneys.
Many attorneys are struggling to
make sense of the changing technology
and how it interacts with both court and
dispute resolution practices. As consumers learn to demand and utilize ODR and
online court processes, attorneys will be
drawn by necessity into the field. Until
the , the growing trend towards ADR and
the lousy public perception of lawyers, in
addition to the ever growing amount of
legal information available on the web,
points to the lessening influence of the
traditional legal profession. Traditional
legal counsel will always to some degree
be sought and needed, but the number
and scope of those instances is in many
cases being replaced with other options.
On a more basic level, the profession
must find a new mission in the world
that is greater than simply business
growth. One hundred and fifty years
ago, Abraham Lincoln urged lawyers to
be healers of conflict because it would
not only create more fulfilling communities, but would also generate long-term
goodwill that would lead to more business. Further, lawyers must reconsider
how they treat one another as technology must be an aid and not a means of
harming our peers.
Legal education can play a key role
in training tomorrow’s conflict resolution professionals. Lawyers need to be
retrained to properly use technology, a
transition that will take time. Currently,
courtroom technologies provide a mixed
picture regarding time and cost savings.
Much of this is due to the fact that the
benefits of electronic storage and retrieval of documents is not being realized in the short term. Judges, lawyers,
and court administrators, in their resistance to the changed format, print out
the electronically filed documents to
read them.
Further, many lawyers do not recognize the value in learning and utilizing
videoconferencing tools. Law schools
must actively promote the integration
of courtroom technologies into law
school education. The lawyers most
likely to use ODR have yet to be trained
as lawyers. Further, online consumers
need to educate themselves to demand
uniform specialized training for ODR
practitioners. There needs to be oversight of ODR provider standards, either
in the form of a self-regulating internet

mediation, technique and art » june 2013

entităţi în fiecare jurisdicție. Prin aceste
eforturi educaționale, avocații de astăzi
pot concura și prospera în ciuda impactului tot mai mare al tehnologiei asupra
practicii judiciare.

CONCLUZIE

Per total, este nevoie de o mai mare
sensibilizare a opiniei publice pentru a
crea schimbări pe partea cererii în domeniul ODR. ADR și ODR împărtăşesc o
lipsă de sensibilizare a opiniei publice și
de înțelegere cu privire la metodele ADR.
O inițiativă care se va extinde înțelegerea
și încrederea publicului în ADR și ODR

este utilizarea instanţelor online dedicate cazurilor minore, prin care publicul
va fi expus şi la ADR şi la ODR. Instanțele
pot acționa astfel ca “a cincea parye” și
pot ajuta să aducă ODR ca şi curent principal în soluționarea conflictelor, oferind
mult dorita legitimitate. Instanțele dedicate cazurillor minore, cu sume de bani
mai mici și probleme mai puţin complexe, sunt situate ideal pentru tranziția
operațiunilor lor online. Fără un efort
concertat, ODR va continua să existe “la
marginea conștiinței web”.
■
Brian A. Pappas

CHINA: A rezolva întrebarea
cine este responsabil pentru
soluţionarea ciorovăielilor

body or a single government entity
within each jurisdiction. Through such
educational efforts, today’s lawyers can
compete and thrive despite the ever-increasing impact of technology on legal
practice.

CONCLUSION

Overall, greater public awareness is
needed to create demand-side changes
to the field of ODR. ADR and ODR both
share a lack of public awareness and
understanding about ADR methods.
One initiative that will broaden public
understanding and confidence in ADR

Brian A. Pappas

CHINA: Settling the question
of who is responsible
for settling spats

The Straits Times/Asia News Network continue. Dacã un nou tribunal guvernaThe Straits Times/Asia News Network
May 18, 2013, 12:00 am TWN
May 18, 2013, 12:00 am TWN
mental pentru medierea obligatorie este
configurat, acesta ar trebui să aibă puteri
ugestia medierii obligatorii pen- suficiente pentru a-l face o autoritate
he suggestion of compulsory
tru vecinii în disputã care se aflã viabilã. Poate va juca, de asemenea, un
mediation for warring neighbors
în imposibilitatea de a-şi rezolva rol în formularea și codificarea normelor
unable to resolve their differences
diferențele semnalează dificultatea cu de conduită susținute de singaporenii
signals the difficulty faced by community
care se confruntă comunitatea făcători- imparțiali pentru a modera un comporpeacemakers caught between a rock and
lor de pace prinşi între ciocan şi nicovalã. tament indecent. Cu toate acestea, dacã
a hard place. When neighbors are overCând vecinii sunt copleșiţi de nevoia de a tribunalul este privit ca o arenă potrivitã
whelmed by a need to put someone in
pune pe cineva la locul lor, resursele juridi- de a te lupta şi a face de rușine pe altcinetheir place, legal and administrative rece și administrative, de timp și de bani sunt va, atunci parada de cazuri enervante va
sources, time and money are consumed
consumate fără discriminare în urmărirea reprezenta un spectacol jalnic.
indiscriminately in pursuit of a victory, no
unei victorii, indiferent cât de minoră este. Succesul măsurilor propuse va depinmatter how minor it is. That approach to
Această abordare privind soluționarea de de modul în care cartierele se preocuconflict resolution creates a social atmosconflictelor creează o atmosferă socială în pe de “interesele comunității ghidate de
phere where relationships are vitiated by
care relațiile sunt viciate de atitudini inuti- valori de solidaritate și simpatie și preozero-sum attitudes born of distrust and
le, nãscute din neîncredere și animozitate. cupare pentru alții”, dupã cum a gândit
animosity.
Desigur, este logic să încurajezi părțile
rivale sã-şi rezolve ciorovãiala de cartier Congresul al VII-lea al UCMR • 10 ani de mediere • Sinaia, 17-19 Mai 2013
singure, şi în cazul în care ar eşua, acestea ar putea fi rugate să se adreseze unui
Centru de Mediere comunitară. Dar din
moment ce acest pas este voluntar, oamenii pot alege să nu facă acest lucru,
slăbind astfel cadrul soluționãrii litigiilor.
Numerele cauzeazã confuzie: 30 la sutã
dintre cazurile gestionate de centru nu
au fost rezolvate cu succes.
Aici este momentul în care elementul
de constrângere prevăzut în sistemul
propus va avea un efect de descurajare. Cei care nu ascultă ordinele date
în urma medierii pot fi urmăriţi penal.
Desigur, urmărirea penală ar trebui să
fie ultima soluție, pentru că va lăsa un
gust ce va continua să amărascã relațiile
dintre părțile care se ceartă. Într-adevăr,
mecanismul în sine ar trebui să fie utiliCertainly, it makes good sense to enzat cu moderație și numai după ce alte filozoful Noam Chomsky. Apoi, toate
courage contending parties to resolve
modalități au fost epuizate. Dacă nu, un ciorovãielile dintre locuitori vor fi privite
neighborhood spats by themselves,
vecin sâcâitor ar putea abuza de proces cu regret și vor genera eforturi ca liderii
failing which they could be asked to
şi i-ar aduce pe unii la sesiunile obligato- de bazã sã soluționeze problemele întrapproach a Community Mediation
rii fãrã niciun rost. Baroul ar trebui să fie un mod prietenos pentru binele tuturor.
Centre. But since this step is voluntary,
aşezat la un nivel superior, iar trimiterea Cu cât tribunalul are mai puţine cazuri,
people can choose not to do so, weakla medierea obligatorie să fie rezervată cu atât mai bine.
■
ening the dispute resolution framepentru cazurile greu de rezolvat. În cazul
work. The numbers cause discomfiture:
în care comportamentul abuziv strident
Sursa: http://www.chinapost.com.
30 percent of cases handled by the
al unei pãrţi atrage o reacție de la celălalt tw/commentary/the-china-post/specialcenter have not been resolved successși duce la o escaladare care corodează
to-the-china-post/2013/05/18/378890/
fully.
mediul social, nu ar fi înțelept să-l laşi să
Settling-the.htm

S

and ODR is the use of online small claims
courts to begin to expose the public to
both dispute resolution and ODR. The
courts can thus act as a “5th party” and
aid in bringing ODR to the mainstream
of conflict resolution by providing much
needed legitimacy. Small claims courts,
with smaller dollar amounts and less
complex issues, are ideally situated
to transition their operations online.
Without a concerted effort, ODR will
continue to exist “on the fringes of Web
consciousness.”
■

T

This is where the element of compulsion envisaged in the proposed scheme
will possess a deterrent effect. Those
who disobey orders given after mediation may be prosecuted. Of course,
prosecution should be the last resort
because it will leave an aftertaste that
will continue to embitter relations between the quarrelling parties. Indeed,
the mechanism itself should be used
sparingly and only after other avenues
have been exhausted. If not, a vexatious
neighbor might abuse the process to
haul others up needlessly for mandatory
sessions. The bar should be set high,
with referral to compulsory mediation
being reserved for intractable cases. If
egregiously abusive behavior by one
side attracts a backlash from the other
and leads to an escalation that corrodes
the social environment, it would be unwise to let it continue.
If a new government tribunal for
mandatory mediation is set up, it should
have sufficient powers to make it a viable
authority. Perhaps it can also play a part
in articulating and codifying evolving
norms of conduct supported by fairminded Singaporeans to moderate unseemly behavior. However, if the tribunal
is viewed as an opportune arena to do
battle and shame someone else, then
the parade of irksome cases will make a
sorry spectacle.
The success of the proposed measures will hinge on how neighborhoods
concern themselves with “community
interests guided by values of solidarity
and sympathy and concern for others”,
as philosopher Noam Chomsky put it.
Then, all spats between residents will
be viewed with regret and generate the
best efforts of grassroots leaders to settle matters in a friendly way for the good
of everyone. The less work for the tribunal, the better.
■
Source: http://www.chinapost.com.
tw/commentary/the-china-post/specialto-the-china-post/2013/05/18/378890/
Settling-the.htm
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Centrul de mediere din Hong
Kong doreşte să pună capăt
durerii investitorilor
în titluri Lehman

M

28

icii investitori pot adresa cazul
împotriva băncilor şi brokerilor
Centrului de Soluţionare a Disputelor Financiare pentru o soluţie mai
rapidă.
Deși Centrul de Soluţionare a Disputelor Financiare, finanţat de contribuabili, s-a ocupat cu mult mai puține cazuri
decât se aștepta în primele 10 luni de
funcționare, jucătorii din industrie spun că
a determinat băncile și brokerii să se ocupe de plângerile clienților mai în serios.
FDRC, care şi-a început activitatea în
luna iunie a anului trecut, a fost înființat în
urma fiascoului cu titluri Lehman Brothers
la sfârșitul anului 2008, în care mai mult
de 20.000 de investitori s-au plâns că au
fost induși în eroare de către bănci și brokeri pentru a cumpăra produse legate
de Lehman. Aceştia au intrat pe pierdere
peste noapte, după ce banca de investiţii
din SUA s-a prăbușit în septembrie 2008.
Numeroşi clienți s-au plâns că băncile și brokerii lor îi trataseră ca pe
așa-numiţii investitori profesioniști – o
denumire dată celor cu experiență
substanțială în investiții și având un
portofoliu cu valoare mai mare de 8
milioane HKD. Unele produse complexe
și riscante pot fi vândute numai unor
astfel de investitori, și nu investitorilor
retail normali.
Unii investitori retail s-au plâns că au
fost tratați ca investitori profesioniști
pentru a putea să le fie vândute produse riscante, cum ar fi acumulatori, bilete
legate de capitaluri proprii și obligațiuni
cu randament ridicat. Aceştia au suferit
pierderi uriașe atunci când criza financiară globală a lovit în 2008 și 2009.
În trecut, investitorii care îşi permiteau,
angajau avocați pentru a da în judecată
băncile, dar nu toți cei care considerau că
fuseseră înșelați aveau resursele financiare să facă acest lucru. Acest lucru a determinat guvernul să înființeze centrul de
soluționare a litigiilor pentru a oferi servicii de mediere și arbitraj clienților care
pretindeau sume până la 500.000 HKD de
la băncile sau brokerii lor.
FDRC, care a costat 15 milioane HKD
pentru înfiinţare și necesită 55 de milioane de HKD pe an pentru a funcţiona, va
fi finanțat de guvern, Comisia Valorilor
Mobiliare și Futures și Autoritatea Monetară din Hong Kong pentru primii trei ani,
și de către instituțiile financiare, ulterior.
Teresa Cheng Yeuk-wah, președintele
FDRC și avocat cu multe cazuri de mediere la activ, a declarat că medierea
sau arbitrajul reprezintă un mod ieftin
și mai rapid pentru investitori de a-şi rezolva disputele cu băncile sau brokerii, în
comparație cu acţiunea în justiţie.
“Există o mulţime de beneficii ale
soluționării disputelor prin mediere sau

S

Hong Kong
mediation centre
aims to end Lehman
minibonds investor pain

mall investors can take their cases
against banks and brokers to the
Financial Dispute Resolution Centre for quicker settlement
Although the taxpayer-funded Financial Dispute Resolution Centre has
handled far fewer cases than expected
in its first 10 months of operation, industry players say it has made banks and
brokers handle client complaints more
seriously.
The FDRC, which started operations in
June last year, was set up in the wake of the
Lehman Brothers minibond fiasco in late
2008 in which more than 20,000 investors

mission and the Hong Kong Monetary
Authority for the first three years, and by
financial institutions thereafter.
Teresa Cheng Yeuk-wah, the chairman of the FDRC and a lawyer who has
handled many mediation cases, said mediation or arbitration was a cheaper and
quicker way for investors to resolve their
disputes with banks or brokers, compared with going to court.
“There are a lot of benefits to settling
disputes by way of mediation or arbitration.
We are not trying to decide who is guilty or
wrong. We find a solution that the financial
firms are willing to offer and the customers
are willing to accept,” Cheng said.
Congresul al VII-lea al UCMR • 10 ani de mediere • Sinaia, 17-19 Mai 2013
The mediation
can be completed
in a standard
four-hour session.
The bigger cases
cost HK$12,000,
of which the
customer pays
HK$2,000 and the
financial institution HK$10,000.
If the mediation
process fails, investors can apply
for an arbitration
complained that they had been misled by ruling on whether the financial institucate în instanța de judecată.
banks and brokers into buying products tion in question must pay compensation.
Dar se pare că existenţa Centrului
linked to Lehman. They were left out of The results of these arbitrations can
nu este foarte cunoscută. În primele 10
pocket overnight after the US investment be appealed in court.
luni de funcționare, aceasta a luat doar
bank collapsed in September 2008.
130 de cazuri. Dintre acestea, doar 28 de
But the existence of the centre is apMany customers complained their parently not widely known. In the first 10
plângeri s-au dus către mediere, din care
banks and brokers had treated them as months of its operation, it took up only
12 finalizându-se cu un acord și două
so-called professional investors – a des- 130 cases. Of these, only 28 complaints
mergând la arbitraj. Restul sunt încă în
ignation given to those with substantial went to mediation, with 12 of these endcurs de procesare.
investment experience and having a ing with agreement and two needing to
Cifrele nu susţin speranța ca Centrul
portfolio worth more than HK$8 million. go to arbitration. The rest are still being
să se ocupe de aproximativ 1.000 de caSome complex and risky products may processed.
zuri pe an.
only be sold to such investors, and not to The numbers fall short of the expectaCheng a spus acest lucru ar putea fi
normal retail investors.
cauzat de un nivel scăzut de cunoaştere
tion that the centre would handle about
Some retail investors complained they 1,000 cases a year.
a FDRC.
were treated as professional investors to Cheng said this might be because of a
“Noi avem o mulțime de acţiuni penallow them to be sold risky products such low level of awareness of the FDRC.
tru promovarea beneficiilor medierii și
as accumulators, equity-linked notes and “We are doing a lot of promoting of
arbitrajului”, a spus ea.
high-yield bond products. They suffered the benefits of mediation and arbitraDupă o campanie recentă de publicihuge losses when the global financial tion,” she said.
tate televizată, numărul de cereri a crescrisis hit in 2008 and 2009.
cut cu 30 la sută într-o lună.
After a recent television advertising
In the past, investors who could af- campaign, the number of inquiries inCheng a spus că Centrul a primit 1.540
ford to would hire lawyers to sue banks creased by 30 per cent in one month.
de cereri, aproximativ jumătate dintre
in court, but not all who felt they had Cheng said the centre had received
acestea în afara jurisdicției sale. FDRC se
been cheated had the financial resources 1,540 inquiries, with about half of them
ocupă de medieri pentru litigiile financiare
to do so. That prompted the government out of its jurisdiction. The FDRC handles
între clienți și licențiații de HKMA, care into set up the dispute resolution centre mediation for financial disputes between
clud bănci, brokeri si manageri de fonduri.
to provide mediation and arbitration customers and the licensees of the SFC
Aceasta nu acoperă agenții de asigurări.
services for customers claiming up to and the HKMA, which include banks,
De asemenea Centrul nu se poaHK$500,000 from their banks or brokers. brokers and fund managers. It does not
te ocupa decât de litigiile încadrate în
The FDRC, which cost HK$15 million cover insurance agents.
termen de un an de la plângere. Broketo set up and requires HK$55 million a The centre can also only handle disrii susţin că plafonul de 500.000 HKD
year to run, will be funded by the govern- putes within a year of the complaint.
este motivul pentru care centrul atrage
ment, the Securities and Futures Com- Brokers cite the HK$500,000 maximum
puțină atenție.

arbitraj. Noi nu încercăm să decidem
cine are dreptate şi cine nu. Noi găsim
o soluție pe care firmele financiare sunt
dispuse să o ofere și clienții sunt dispuși
să o accepte”, a spus Cheng.
Medierea poate fi finalizată într-o sesiune standard de patru ore. Cazurile mai
mari costa 12.000 HKD, din care clientul
plătește 2.000 HKD și instituția financiară
10.000 HKD. În cazul în care procesul de
mediere eșuează, investitorii pot aplica pentru o decizie de arbitraj pentru a
vedea dacă instituția financiară în cauză
trebuie să plătească despăgubiri.
Rezultatele acestor arbitraje pot fi ata-
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“Este o sumă mult prea mică pentru
mulţi investitori”, a declarat Joseph Tong
Tang, director executiv al Sun Hung Kai
Financial. “Chiar dacă limita ar crește de 10
ori, tot nu ar acoperi clienții mari ai multor
bănci și brokeri”.
Tong a afirmat că Centrul ar trebui să
crească plafonul, o sugestie care ar putea
fi luată în considerare, potrivit lui Cheng.
Un broker, care nu a vrut să fie identificat, spunea că deşi Centrul nu s-a ocupat
de prea multe cazuri, acesta a avut totuşi
un impact. “Multe bănci și brokeri acordă acum mai multă atenție plângerilor
clienților. Ei tind să se ocupe mai serios
de cazuri “, a spus brokerul.
FDRC păstrează cazurile individuale
confidențiale, dar informează autoritățile
de reglementare în cazul în care constată
incompetențe sau greșeli pe scară largă.

Cheng doreşte ca Centrul să ajute la
rezolvarea problemelor consumatorilor
și la consolidarea încrederii investitorilor
internaționali în oraș.
“Vrem să ne asigurăm că tot mai mulți
investitori de peste mări au încredere
în piață”, a spus ea. “Acesta este motivul
pentru care ar trebui să oferim FDRC
ca mod accesibil de a soluționa litigiile
financiare între clienți și bancherii sau
brokerii acestora”.
Acest articol a apărut pentru prima
dată în ediţia printată a South China
Morning Post pe 20 mai, 2013 în Rubrica
dedicată medierii.
■
Sursă: http://www.scmp.com/business/
banking-finance/article/1241441/hongkong-mediation-centre-aims-end-lehman-minibonds

STARS prezentă la
Seminarul „Despre mediere
şi arbitraj – necesitate,
procedură, costuri,
eficienţă”

î

n data de 16 Mai 2013, la Hotel
Capital Plaza, s-a desfasurat seminarul „Despre mediere si arbitraj –
necesitate, procedura, costuri, eficienta”
organizat de www.trainyourbrain.ro.
Asociatia S.T.A.R.S. – Social Training
and Antreprenorial Research Society a
fost prezenta la acest eveniment prin
doamna Marina-Ioana Alexandru – avocat, mediator si formator, prezentand
participantilor rolul avocatului in mediere si informarea obligatorie in mediere.
Organizat in contextul implementarii Noilor Coduri in sistemul juridic
romanesc, evenimentul si-a propus
sa aduca in dezbaterea participantilor
– oameni de afaceri, profesionisti din
domeniul legal – necesitatea medierii
si arbitrajului ca metode alternative de
solutionare a disputelor si avantajele
acestora fata de instanta de judecata.
Seminarul a incercat sa contureze
un raspuns la intrebarea daca medierea reprezinta o cerinta de modernizare a sistemului juridic care vine in
intampinarea necesitatilor practice sau
o obligatie suplimentara impovaratoare. Participantii au putut concluziona

ca medierea si arbitrajul reprezinta un
plus pentru mediul de afaceri care are
nevoie de un mecanism modern si rapid de interventie, care sa ii protejeze
imaginea si interesele.
STARS – asociatie afiliata Uniunii
Centrelor de Mediere din Romania – a
fost infiintata cu scopul de a promova
pacea sociala prin incurajarea metodelor alternative de solutionare a disputelor, dar si prin promovarea initiativei
antreprenoriale, ca o metodă de evolutie individuala si sociala. Organizatie
puternica prin experienta relevanta si
dedicarea membrilor sai, mediatori de
profil inalt, profesionisti in domeniul
juridic, antreprenori, arhitecti sociali,
profesori, reprezentanti ai societatii civile, STARS isi propune sa ofere consultanta si training pentru diferite grupuri
(organizate sau nu) de cetateni, antreprenori si alte componente sociale sau
pentru societatea civila, care au nevoie
de experienta unei echipe diverse de
profesionisti.
■
Birou de presa S.T.A.R.S.
www.starseu.eu

claim as the reason why the centre attracts little attention.
“It is far too small an amount for many
investors,” said Joseph Tong Tang, an executive director of Sun Hung Kai Financial. “Even if the limit were to increase 10
times, it would still not cover the major
clients of many banks and brokers.”
Tong said the centre should increase
the ceiling, a suggestion that Cheng said
could be considered.
A broker, who did not want to be
identified, however, said the centre
might not have handled many cases
but had made an impact. “Many banks
and brokers now pay more attention
to complaints by customers. They tend
to handle the cases more seriously,” the
broker said.
The FDRC keeps individual cases confi-

dential but informs the regulators if it finds
large-scale malpractice or misconduct.
Cheng wants the centre to help
solve the problems of consumers and
strengthen international investors’ confidence in the city.
“We want to make sure more overseas
investors have confidence in the market,”
she said. “This is why we should offer the
FDRC as an affordable way to solve financial disputes between customers and
their bankers or brokers.”
This article first appeared in the South
China Morning Post print edition on May
20, 2013 as Mediation corner.
■
Source: http://www.scmp.com/business/banking-finance/article/1241441/
hong-kong-mediation-centre-aims-endlehman-minibonds

STARS attending the
seminar „About mediation
and arbitration –
necessity, procedure,
costs, efficiency”

O

n May 16, 2013, the Capital
Plaza Hotel hosted the seminar
“About mediation and arbitration – necessity, procedure, costs, efficiency” organized by www.trainyourbrain.ro.
S.T.A.R.S. Association – Social Training and Antreprenorial Research Society was represented at this event
by Mrs. Marina-Ioana Alexandru – a
lawyer, mediator and trainer, presenting the participants a lawyer’s role in
mediation and mandatory information
meeting on mediation.
Organized in the context of implementing the new Codes in Romanian
legal system, the event aimed to put
forward for debate of participants
– businessmen, legal professionals
– the need for mediation and arbitration as alternative dispute resolution
and their advantages compared to
court.
The seminar sought to outline an
answer to the question of whether mediation is a requirement to modernize
the legal system, that meets the practical needs or an additional burdensome

obligation. Participants were able to
conclude that mediation and arbitration is a plus for business environment,
which needs a modern and quick intervention mechanism, to protect its image and interests.
STARS – association affiliated to
the Union of Mediation Centers in
Romania – was founded with the aim
of promoting social peace by encouraging alternative methods of dispute
resolution, but also by promoting entrepreneurship, as a means of individual and social development. A strong
organization with relevant experience
and dedication of its members, high
profile legal professionals, contractors,
social architects, teachers, civil society
representatives, STARS’ objective is to
provide consultancy and training for
different groups of citizens (organized
or not), entrepreneurs and other social
components or for the civil society,
who need the experience of a diverse
team of professionals.
■
S.T.A.R.S. press office
www.starseu.eu
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CENTRUL DE MEDIERE BACăU
CO-ORGANIZATOR
AL CONFERINţEI „MEDIEREA –
INTERESE, PREJUDECăţI”

Î

n data de 28 Mai 2013, incepand
cu ora 17:00, a avut loc Conferinta
“Medierea – interese, prejudecati”,
organizata de Primaria Municipiului
Onesti, Biblioteca Municipala “Radu
Rosetti”, Consiliul de Mediere din Romania, Birou de Mediator Doinita Ionet,
Camera Mediatorilor din Romania in
parteneriat cu Asociatia Centrul de Mediere Bacau, asociatie afiliata la Uniunea Centrelor de Mediere din Romania.
Evenimentul s-a desfasurat la
Onesti, in Aula Bibliotecii Municipale
“Radu Rosetti” si a avut ca invitati pe
dl. Mugur Bogdan Mitroi – presedinte
U.C.M.R. si dl Coste Stefan – membru in
Consiliul de Mediere.
Cu ocazia acestui eveniment, a avut
loc prezentarea cartii “Ghidul Mediatorului Profesionist. Mediere si Conflict”
(ed. rev. 2013) – autor dl. Mugur Bogdan Mitroi. Cartea, parte a Colectiei
editate de Şcoala de Formare în Mediere F.M.M.M. Romania, ofera raspuns
unei probleme curente a societatii: severa lipsa de comunicare, provocata in
primul rand de abundenta de informa-

tii care ne bombardeaza; daca nu suntem capabili sa identificam codul de
decriptare si valoarea adaugata reala
a unei informatii, factorul liber-arbitru,
insarcinat cu procesul de selectie, va
face aceasta selectie intr-un mod deficitar. Stabilind procedura medierii ca
limbaj comun in solutionarea conflictelor, incercam in realitate sa identificam
un cod de decriptare universal care nu
mai ridica problema compatibilizarii.
Fondata in anul 2006, Asociatia Centrul de Mediere Bacau, asociatie afiliata
U.C.M.R., isi propune sa ajute bacauanii
sa-si rezolve conflictele in afara salii de
judecata, reducand costurile de bani,
timp si stres, intr-un cadru confidential
si profesionist.
Uniunea Centrelor de Mediere din
Romania (U.C.M.R.) este federatia nationala infiintata in 2005 care reuneste
asociatii profesionale ale mediatorilor
din fiecare judet al Romaniei.
■
Biroul de presa al U.C.M.R.
Florentina Stănescu
Purtator de cuvant

Medierea, răspunsul
socialului la ineficienţa
şi inerţia sistemului macro
Concept/Institutie

C
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onceptul de ADR reprezinta raspunsul pietii la monopolul asigurat de instanta de judecata in
solutionarea disputelor.
Societatea prin instrumentele de autoreglare incearca sa-si optimizeze fluxul informational aplicand la nivel macro principiul din fizica al vaselor comunicante.
Trebuie privit dintr-o alta perspectiva
sistemul „dispute” relationat la sistemul
social.
Astfel disputele se pot considera
produse care la acest moment sunt „co-

mercializate” de un singur „gestionar” si
anume instanta de judecata.
Plecand de la premiza ca instanta de
judecata reprezinta singurul instrument
de gestionare al disputelor, iar conflictele reprezinta un produs care constituie
piata, putem concluziona ca avem o
politica monopolista bazata pe un singur „vanzator” – instanta de judecata si
foarte multe „produse” cu preturi diferite
– conflictul.
Politica monopolista atrage toate
dezavantajele care la acest moment se
traduc in realitatile sociale si anume ne-

BACAU MEDIATION CENTER
CO-ORGANISER OF THE
CONFERENCE “MEDIATION –
INTERESTS, BIAS”

O

n May 28, 2013, starting 17:00
hours, the Conference “Mediation – interests, bias” was
organized by the Onesti City Hall, the
County Library “Radu Rosetti”, the Mediation Council of Romania, the Mediator Office Doinita Ionet, the Chamber
of Mediators in Romania in partnership with the Bacau Mediation Center
Association, affiliated to the Union of
Mediation Centers in Romania.
The event was held in Onesti, at the
Hall of the County Library “Radu Rosetti” and guests were Mr. Mugur Bogdan
Mitroi – Chairman of the U.C.M.R. and
Mr. Coste Stefan – Member in the Mediation Council.
The event sheltered the presentation
of the “Guidebook of the Professional
Mediator. Mediation and Conflict”(rev
ed. 2013) – written by Mr. Mugur Bogdan Mitroi. The book, part of the collection edited by Şcoala de Formare
în Mediere F.M.M.M. Romania, offers a
response to one of the society’s current
problems: severe lack of communication caused first of all by the flow of

information that bombards us; if we are
not able to identify the decryption code
and the real added value of a piece of
information, the freewill factor, tasked
with the selection process, will make
this selection in an poor manner. mediation By establishing mediation as a common language in conflict resolution, in
reality we are trying to identify a universal decryption code which no longer
raise the issue of compatibilization.
Established in 2006, the Bacau Mediation Centre Association, affiliated to
UCMR, aims to help Bacau citizens resolve conflicts outside the courtroom,
thus reducing costs of money, time
and stress, in a confidential and professional setting.
The Union of Mediation Centers in
Romania (UCMR) is the national federation founded in 2005, which brings together associations of mediators from
each county of Romania.
■
U.C.M.R. press office.
Florentina Stănescu
Spokesperson

Mediation – the social
response to inefficiency and
inertia of the macro system
Concept/Institution

T

he concept of ADR represents
the market response to the court
monopoly in resolving disputes.
A society, through self-regulations tools, tries to optimize its information flow
by applying at macro level the principle
of communicating vessels in physics.
System “dispute” related to social system
needs to be seen from another perspective. Hence, disputes can be considered
products which, at this point, are “sold”
by one “manager”, namely the court.
Starting from the premise that the court

is the only management tool of disputes
and conflicts is a product that represents
the market, we conclude that we have a
monopolistic policy based on one “seller” – the court and many “products” with
different prices – conflict. Monopolistic
policy attracts all disadvantages, which
at this stage, translate into social realities,
namely distrust, suspicion, poor quality,
lack of efficiency. As long as the conflict
market is managed on these coordinates,
social tension will keep its well-known
sizes. ADR was born in response to monopolistic policy and marks “competiti-
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incredere, suspiciuni, calitate scazuta,
lipsa de eficienta.
Cat timp piata conflictelor este gestionata pe aceste coordonate tensiunile sociale vor pastra dimensiunile cunoscute.
ADR s-a nascut ca raspuns la politica
monopolista si constituie „concurenta” la
singurul manager si anume instanta de
judecata.
Sunt evidente avantajele pietii concurentiale, o prima consecinta fiind ieftinirea produsului urmata de o crestere
a calitatii acestuia, beneficiarul direct,
societatea, scapand de tensiunile sociale.
Daca gestionatorul unic se dovedeste
inertial prin caracterul sau fundamental
arhaic caracterizat de un formalism excesiv, ADR reprezinta raspunsul optim
caracterizat de flexibilitate maxima si
adaptabilitate optima, mecanismele
interne de autoreglare fiind exclusiv neomoderniste, caracterizate de dinamica
si empatie fiind guvernate de principii
private.
Putem compara piata conflictelor cu
piata economica iar cele doua institutii
pot fi asimilate marilor companii in cazul
instantei de judecata si micilor companii
in cazul metodelor ADR.
Economia este sustinuta de companiile mici in proportie de 90%, acestea fiind
caracterizate de eficienta prin adaptare,
restul de 10% fiind asigurate de companiile mari lipsite de modularitate.
Dinamica economica este data de
cele 90%, iar cresterea calitatii produselor se realizeaza prin dezvoltarea activitatilor de nisa.
Astfel ADR reprezinta raspunsul socialului la ineficienta si inertia sistemului
macro fiind solutia optima de diminuare
a tensiunilor sociale.
Conceptul presupune aparitia de metode alternative de solutionare a disputelor, aparitie dictata de necesitatile de
stingere a disputelor in conditii optime si
cu o calitate crescuta a rezultatului.
Se identifica o problema care va genera aparitia unei noi profesii.
La ce metoda se poate apela pentru o
stingere eficienta a disputei avand in vedere ca in interiorul conceptului regasim
negocierea, arbitrajul, medierea, concilierea si mixaje ale acestora.
Astfel apare un nou concept si anume
„continuumul solutionarii disputelor”,
concept care presupune o miscare permanenta a disputei intre metodele expuse anterior, miscare dictata de eficienta
solutiei raportata la doua coordonate ale
sistemului si anume controlul partilor din
disputa asupra solutiei si costuri.
Pentru o alegere eficienta este necesara aparitia consultantului ADR care
intr-o faza incipienta identifica parghiile
care au actionat in nasterea „produsului” denumit disputa si raportat la acestea consiliaza partile catre metodele
optime.
Persoana care indeplineste acest rol
reprezinta primul filtru in selectionarea tipurilor de dispute si directionarea
acestora catre metodele pretabile de
stingere.
Societatea a dovedit permanent prag-

matism prezent atat pentru progres cat si
pentru fenomenul dinamizator denumit
conflict.

De ce trebuie sa urmezi
cele 80 de ore de curs de
formare in mediere

Poate să încerc să răspund la o astfel
de întrebare tocmai eu care am calitatea de formator in domeniul medierii ar
suna ca o justificare ieftina si o încercare
deplasata de a promova aceste cursuri.
Cu riscul asumat a fi acuzat de cele menţionate anterior, încerc să prezint la ce
bun.
Nu vreau să fac o clasificare, dar aş
încerca să prioritizez oarecum argumentele ce determină o persoană să parcurgă
cursul.
Evident finalitatea majorităţii o reprezintă autorizarea ca mediator, dar sunt şi
persoane ce au absolvit acest curs doar
pentru o nevoie firească de a deveni un
mai bun comunicator, un mai bun negociator, un mai bun analist al fenomenului
conflict, un atent observator al reacţiilor
partenerilor de discuţii, un mai bun ascultător, empatic prin definţie, un transparent al stărilor emoţionale, dar si un

on” for the unique manager, which is the
court. Competitive market has obvious
advantages, the first consequence is a
cheaper product, followed by an increase
in its quality, the direct beneficiary, i.e. society, getting rid of social tensions. If the
single manager proves inertial given its
fundamentally archaic feature, characterized by excessive formalism, ADR represents optimal response characterized by
maximum flexibility and adaptability, internal mechanisms of self-regulation are
exclusively neo-modernist, characterized
by dynamic and empathy, being governed by private principles. If comparing
the market of conflicts with the economic
one, the two institutions are similar to
large companies, which is the court and
small companies, which is ADR methods.
Economy is 90% supported by small companies, characterized by efficiency by
adjustment, while the remaining 10% is
provided by large companies lacking modularity. Economic dynamics is given by
the 90% and increase in product quality is
achieved by developing niche activities.
Thus, ADR is the social response to
inefficiency and inertia of the macro
system, being the best solution to redu-

in the birth of “product” called dispute
and, given this, it advises the parties to
the best methods. The person who fulfils
this role is the first filter in selecting the
types of disputes and directing to suitable methods of settlement. Society has
permanently proved to have pragmatism both for progress and for stimulating phenomenon called conflict.

Why should you attend
the 80-hour course in
mediation?

Perhaps answering this question, in
my quality as trainer in mediation, might
sound like a cheap excuse and improper attempt to promote these courses.
Taking the risk of being charged with
what I mentioned above, I try to present
reasons to attend it.
I do not want to make a classification,
but I would try to prioritize somehow
the arguments that make a person attend the course. Most obvious purpose
is to become authorized as a mediator,
but there are people who have graduated from this course only for a natural
need to become a better communicator, a better negotiator, a better analyst
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personaj reflexiv.
Cursul foloseşte tehnici de comunicare aplicate, tehnici de negociere aplicate,
limbajul transformaţional, construcţii
verbale ce pozitiveaza mesajul si nu numai, foloseşte limbajul verbal, dar si cel
nonverbal, cât şi cel paraverbal.
Se dezvoltă abilităţi personale, se
construiesc discursuri motivaţionale, se
analizează atitudini comportamentale,
tipuri de răspuns la conflict, moduri de
răspuns.
Se identifică soluţii de compatibilizare
a relaţiilor conflictuale, se cuantifică consumul de resursă, indiferent de natură, in
vederea optimizării comportamentelor
subiecţilor parte in conflict.
Se analizează dinamica conflictului
dar si dinamica socială a grupului, se
identifica componenta emoţională, istoricul, identitatea, valorile personale dar şi
cele de grup, finalizându-se cu evidenţierea necesităţilor, mascate uneori de poziţii ce denaturează realitatea.

ce social tensions. The concept involves
the emergence of alternative dispute
resolution methods, an emergence dictated by the needs of ending disputes in
optimal conditions and with higher quality of outcomes.
There is being identified a problem
that will cause the materialization of a
new profession. What method can be
used for an effective end to a dispute,
considering that within the concept we
find negotiation, arbitration, mediation,
conciliation and mixes of above-mentioned. Thus a new concept emerges,
namely “dispute resolution continuum”,
involving a permanent move of the dispute between the methods above, move
dictated by solution effectiveness put
in relation with two parts of the system,
namely the conflicting parties’ control on
the outcome and costs. For an effective
choice, there is need for the appearance
of ADR consultant, which, at an early stage, identifies the levers that have acted

of phenomenon called conflict, a keen
observer of partners’ reactions, a better
listener, empathetic by definition, transparent of emotional states, but also a
reflective character. The course uses
communication techniques applied,
negotiation techniques applied, transformational language, verbal constructions that makes the message positive
and not only, it uses both the nonverbal
and verbal language, as well as the para-verbal one. It develops personal skills,
builds motivational speeches, analyzes
behavioural attitudes, types of response
to conflict, response modes. It identifies
solutions to make conflicting relations
compatible, it quantifies resource consumption, regardless of its nature, in order to optimize the behaviour of parties
in conflict. It analyzes the dynamics of
conflict, but also the social dynamics of
the group, identifying emotional component, history, identity, personal values
and those of the group, ending with hi-
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Cursul dezvoltă abilităţi proprii si
estompează neajunsurile caracteristice
fiecărui individ.
La ce bun?
Societatea prezentă se confruntă cu
o lipsă de comunicare acută datorată in
primul rând abundenţei de informaţii ce
o bombardează fără ca personal să poţi
stabilii atât codul de decriptare cât şi
valoarea efectivă ce o comportă această informaţie, liberul arbitru fiind cel ce
realizează selecţia si uneori acţionând in
detrimentul personal.
Cursul te ajută să-ti dezvolţi capacitatea de selecţie trasând trei coordonate de care te poţi folosi: temperament,
identitate, timp.
Un aflux puternic de informaţii poate
duce chiar la blocaj in comunicare.
Să încercăm să devenim experţi in selecţiile informaţionale.

Medierea – Concept/
Institutie

32

Societatea românească ca şi orice societate în ansamblu este datoare să privească noul într-o tendinţă ambivalentă.
Colectivităţile ce compun societatea
urmează acelaşi trend şi nu fac excepţie
în a analiza progresul prin poziţia dublă
de – pentru noi sau pentru alţii.
Rezultatul firesc al acestui raţionament duce la o scindare a societăţii înnoi sau noi-.
Consecinţa directă a atitudinii o reprezintă scindarea artificială a produsului ce
se doreste a fi implementat.
Asta se întampla şi în mediere şi asa
auzim de: medierea în domeniul asigurărilor prin instruirea
în cadrul societăţilor de asigurare a
unor persoane ce o
să constituie o comisie de mediatori,
medierea în domeniul medical şi va
lua naştere mediatorul ca rezultat
al creării de către
Colegiul Medicilor
a unor persoane ce
sunt pregătite să
practice, medierea
bancară cu aceeaşi
atitudine etc.
Uităm cu toţii ce reprezintă
medierea şi mediatorul sau nu ne
informăm, aspect
şi mai păgubos, iar
rezultatul este cel aşteptat şi anume o
confuzie totală în ceea ce priveşte conceptul-instituţie, mediere-mediator.
Cred că este momentul să încercam
să informăm aceste institutii ce îsi doresc propriii mediatori, ca există şcoli
autorizate ce au rolul de a creea şi de a
specializa mediatorii şi nu trebuie să faca
un efort suplimentar prin consum de resurse pentru a-şi crea propriii mediatori.
Interpretarea tendenţioasa a legii sau
chiar lipsa de interpretare duce la astfel
de anomalii profesionale ce au ca efect

final pierderea identităţii mediatorului.
Cu toţii (mediatorii) ştim ce înseamnă
a fi mediator şi lansez invitaţia de a informa toate instituţiile ce au identificat
nevoia existenţei unei persoane ce se intitulează mediator să colaboreze cu toate
organizaţiile profesionale ale mediatorilor pentru a-şi satisface aceasta nevoie.
Nu trebuie să uităm că a fi mediator
înseamna a-ţi păstra o poziţie neutră şi
imparţială, condiţii esenţiale pentru o
reuşită în mediere.
În condiţiile în care băncile îşi creează
propriii mediatori sau oricare altă instituţie, iar aceştia prestează o activitate de
acest gen în cadrul acestor instituţii, am
mari indoieli în ceea ce priveşte neutralitatea şi imparţialitatea procedurii sau a
mediatorului.
Am lăsat în mod intenţionat confidenţialitatea ca argument final în pledoaria
mea pentru păstrarea independenţei
mediatorului pentru ca în raporturile de
prepusenie (relaţia angajat-angajator),
confidenţialitatea este în mod obiectiv
unidirecţională, informaţia fiind stopată
de regulă la angajator.
Nu doresc să par că mă opun dezvoltării profesiei dar aş vrea să inţelegem că
mediatorul este mediator doar dacă îşi
păstrează rolul pentru care a fost creat şi
nu se încearcă o compilaţie ce în final va
demonstra că medierea este ineficientă.
Sunt un susţinător al procedurii în sine
şi acord un vot favorabil tendinţei de a se
implementa medierea în fiecare structură organizaţională, iar şcolile de formare
profesională din Romania au capacitatea
necesară pentru a specializa mediatorii

ghlighting needs, sometimes concealed
by positions distorting reality. The course
develops personal skills and blurs the
drawbacks specific to each individual.
What good?
Present society is facing a severe lack
of communication due primarily to the
abundance of information bombarding
it, without being personally able to establish both decrypting code and the actual value carried by a piece information,
free will is the one that makes selection
and sometimes acts at personnel expense. The course helps develop your ability
to select, drawing three coordinates that
you can use: temperament, identity,
time. A strong inflow of information may
even lead to blockage in communication. Let’s try to become experts in information selection.

Concept / Institution
mediation

Romanian society, as any society as a
whole, owes it to itself to see novelty in
an ambivalent trend. Communities that
make up society follow the same trend
and are no exception to analyze progress
in dual position – for us or for others.
The natural result of this reasoning leads to a split of society into in-us or us-.
The direct consequence of this attitude
is artificial split of product that is intended to be implemented. This happens
in mediation too, that is why we often
hear of: insurance mediation, as insurance companies provide in-house training
for different persons who will constitute
a committee of mediators, mediation in

ze mediators and they should not make
an extra effort by consuming resources
to create their own mediators. Biased
interpretations of the law or even lack of
interpretation leads to such professional
anomalies resulting in mediators’ losing
their identity. We all (mediators) know
what it means to be a mediator and I
invite you to inform all the institutions
that have identified the need for a person
who is called mediator to work with all
professional organizations of mediators
to meet this need. We must not forget
that being a mediator is keeping a neutral and impartial position for a successful
mediation. Given that banks or any other
institution create their own mediators,
and they provide an activity of this kind
in these institutions, I have great doubts
regarding the neutrality and impartiality
of the procedure or the mediator.
I deliberately left confidentiality as
final argument in my plea for keeping
a mediator’s independence, because
in subordination relations (employeeemployer), confidentiality is objectively
unidirectional, information is usually
stopped by the employer. I do not want
to be seen as opposing development of
a profession, but I want to make it clear
that a mediator is a mediator only if it
preserves the role for which it was created and not attempting a compilation
which will eventually demonstrates that
mediation is ineffective. I am a supporter
of the procedure itself and I give a vote
in favour to the trend implementing mediation in each organizational structure,
but training schools in Romania have the
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pe domenii de activitate
Există capacitate profesională ce se
poate compatibiliza cu nevoia firească a
societăţii în ansamblu pentru diminuarea tensiunilor create de dispute şi cred
că toate aceste aspecte semnalate sunt
datorate doar lipsei de informare şi dintrun exces de zel în ceea ce priveste dinamica socială.
■
Mugur Mitroi
Mediator, formator
Presedinte UCMR

medical field, by which the Doctors’ College will create people who are prepared
to practice it, banking mediation with
the same attitude etc.
We all forget what mediation and mediator is or we do not get informed, which is even more damaging, and the result
is as expected, ie total confusion regarding the concept – institution, mediation
– mediator. I think now is time to try inform those institutions which want their
own mediators that there are authorized
schools designed to create and speciali-

necessary capacity to specialize mediators depending on their fields of activity.
There is professional capacity that can be
made compatible with the natural need
of a society as a whole to reduce tensions
created by dispute and I believe that all
these issues raised are due only to lack
of information and overzealous excess
regarding social dynamics.
■
Mugur Mitroi
Mediator, trainer
Chairman U.C.M.R.
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Bruxelles, 12 martie 2013

Un pas înainte pentru
consumatorii din UE:
Întrebări și răspunsuri
privind soluționarea
alternativă a litigiilor
și soluționarea online a
litigiilor

I. INFORMAȚII DE BAZĂ

Ce este soluționarea alternativă a
litigiilor (SAL) și soluționarea online a
litigiilor (SOL)?
Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) îi ajută pe consumatori să
soluționeze litigii cu comercianții atunci
când se confruntă cu o problemă legată
de un produs sau un serviciu achiziționat,
de exemplu în cazul în care un comerciant refuză să repare un produs sau să
opereze o rambursare la care are dreptul
consumatorul.
Entitățile de SAL sunt entități extrajudiciare. Acestea implică o parte neutră
(de exemplu, un conciliator, un mediator,
avocatul poporului, o cameră de recurs
etc.) care propune sau impune o soluție
sau reunește părțile pentru a le ajuta să
găsească o soluție.
Unele dintre aceste entități operează integral online și se numesc entități
de soluționare online a litigiilor (SOL).
Această modalitate poate ajuta la
soluționarea litigiilor legate de achizițiile
online, în cazul în care consumatorul și
comerciantul se află la distanță unul de
celălalt.
SAL și SOL sunt de obicei proceduri
ieftine, simple și rapide și, prin urmare,
sunt avantajoase atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți, contribuind la evitarea cheltuielilor și a procedurilor în instanță.
SAL și SOL nu sunt servicii interne
pentru examinarea plângerilor clienților
gestionate de comercianți.
De ce promovează Uniunea Europeană SAL și SOL?
Procedurile de SAL funcționale la nivelul întregii UE vor încuraja consumatorii să caute soluții la problemele cu care
se confruntă când achiziționează produse și servicii pe piața unică. Astfel, vor
putea să economisească bani pe care să-i
investească mai bine.
În plus, procedurile de SOL eficiente
vor stimula achizițiile online, în special
de la comercianții stabiliți în alte țări
ale UE. Dezvoltarea comerțului online și
transfrontalier în UE va oferi consumato-

rilor mai multe posibilități
de a alege și îi va ajuta
să obțină cel mai bun
raport calitate-preț. De
asemenea, întreprinderile vor beneficia de noi
oportunități, contribuind
la stimularea creșterii
economice.
Toți consumatorii din
UE au dreptul la acces
egal la despăgubirea
consumatorilor.
Prin
urmare, ar trebui să fie
disponibile entități de
SAL de calitate pentru
toate tipurile de litigii
ale consumatorilor în
toate statele membre
ale UE. Consumatorii și
comercianții ar trebui să
fie și ei informați cu privire
la aceste posibilități.

II. NOUA
LEGISLAȚIE

Ce
schimbări
va aduce noua
legislație?
Directiva privind
SAL va oferi un domeniul de aplicare al
SAL la nivelul întregii
UE. Aceasta înseamnă
că va exista o procedură
SAL pentru toate litigiile
contractuale în fiecare
sector al pieței (de exemplu, călătorii, sectorul
bancar, serviciile de
curățare chimică) și
în fiecare stat membru.
Sectoarele sănătății și
al educației nu vor intra
sub incidența directivei
privind SAL. În plus, toate
entitățile SAL vor trebui să
îndeplinească criteriile de
calitate care să garanteze
că funcționează în mod
eficient, echitabil, inde-

MEMO
Brussels, 12 March 2013

A step forward for EU
consumers: Questions &
answers on Alternative
Dispute Resolution and
Online Dispute Resolution

I. THE BASICS

What is alternative dispute resolution (ADR) and online dispute resolution (ODR)?
Alternative dispute resolution (ADR)
helps consumers resolve disputes with
traders when they
have a problem with
a product or service
that they bought e.g.
when a trader refuses
to repair a product or
to make a refund to
which a consumer is
entitled.
ADR entities are
out-of-court (nonjudicial) entities. They
involve a neutral
party (e.g. a conciliator, mediator, arbitrator, ombudsman,
complaints
board
etc.) who proposes or
imposes a solution or
brings the parties together to help them
find a solution.
Some of these
entities operate fully
online and are called
online dispute resolution (ODR) entities.
This can help solve
disputes with online
purchases, when the
consumer and the
trader are located far
from each other.
ADR and ODR
are usually low-cost,
simple and fast procedures and are
therefore beneficial
to both consumers
and traders, who can
avoid court costs and
procedures.
ADR and ODR are
not internal customer
complaint services
ran by traders.
Why is the EU pro-

moting ADR and ODR?
Well-functioning ADR procedures
across the EU will encourage consumers
to seek solutions to the problems they
encounter when buying products and
services in the Single Market. This will
help them save money that they can invest in a better way.
In addition, efficient ODR procedures
will boost online purchases, in particular
from traders in other EU countries. More
online and cross-border trade in the EU
will give consumers more options to
choose from and will help them make
the best deal. It will also provide businesses with new opportunities and help
drive economic growth.
All EU consumers are entitled to equal
access to consumer redress. Therefore
quality ADR entities should be available
for all types of consumer disputes in all
EU Member States. Consumers and traders should also be aware of such opportunities.

II. THE NEW LEGISLATION

What changes will the new legislation bring?
The ADR Directive will provide for full
ADR coverage at EU level. This means
that there will be an ADR procedure
available for all contractual disputes in
every market sector (e.g. travel, banking,
dry cleaning) and in every Member State.
The sectors of health and education will
not be covered by the ADR Directive.
In addition, all ADR entities will have to
meet quality criteria which guarantee
that they operate in an effective, fair, independent and transparent way. Those
traders who commit or are obliged to
use ADR will need to inform consumers
about ADR on their websites and in their
general terms and conditions.. All traders will need to inform consumers about
ADR when a dispute cannot be settled
directly between the consumer and the
trader.
The ODR Regulation will enable EU
consumers and traders to submit disputes arising from online purchases
to ADR online, thanks to the EU-wide
dispute resolution platform (‘ODR platform’). The ODR platform will link all the
national ADR entities. This single entry
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pendent și transparent. Comercianții
care aderă la SAL sau sunt obligați să
utilizeze SAL vor trebui să informeze consumatorii cu privire la această procedură
pe site-urile lor internet și în termenii și
condițiile generale. Toți comercianții vor
trebui să-i informeze pe consumatori cu
privire la SAL atunci când un litigiu nu
poate fi soluționat direct între consumator și comerciant.
Regulamentul privind SOL le va permite consumatorilor și comercianților să
supună litigiile legate de achizițiile online procedurilor de soluționare a litigiilor
online, grație platformei de soluționare a
litigiilor la nivelul UE („platformă SOL”).
Platforma SOL va face legătura între toate entitățile SAL naționale. Acest punct
unic de intrare este conceput sub forma
unui site ușor de utilizat și interactiv, disponibil gratuit în toate limbile oficiale
ale UE. Comercianții online vor oferi de
asemenea pe site urile lor, pentru informarea consumatorilor, un link electronic
către platforma SOL.
Statele membre vor avea la dispoziție
24 de luni de la data intrării în vigoare a
directivei, adică până la mijlocul anului
2015, pentru a o transpune în legislațiile
lor naționale. Platforma SOL va deveni
operațională la șase luni după expirarea
termenului de transpunere.
Cum va funcționa în practică platforma SOL?
Consumatorii care se confruntă cu o
problemă legată de o achiziție făcută
online vor putea să înainteze o plângere prin intermediul platformei SOL
în orice limbă doresc. Platforma SOL va
notifica comerciantului plângerea înaintată împotriva lui. Consumatorul și
comerciantul vor conveni atunci asupra
entității SAL la care vor recurge pentru
soluționarea litigiului. În momentul în
care se ajunge la o înțelegere, entitatea SAL pentru care s-a optat va primi
informațiile privind litigiul prin intermediul platformei SOL.
Platforma SOL va fi conectată la
entitățile SAL naționale înființate și
notificate Comisiei, în conformitate cu
noile norme ale directivei privind SAL.
Platforma va contribui la accelerarea
soluționării litigiului în măsura în care
va permite entităților SAL să desfășoare
procedurile online și prin mijloace electronice. Un set de norme comune va
reglementa funcționarea platformei
SOL. Acestea vor viza și rolul punctelor
naționale de contact care acționează în
calitate de consilieri SOL în țările lor respective. Sarcina punctelor de contact
va fi să ofere informații generale privind
drepturile consumatorilor și despăgubirile în legătură cu achizițiile online, să
ofere asistență la depunerea plângerilor
și să faciliteze comunicarea între părți și
entitatea SAL competentă prin intermediul platformei SOL. În acest scop, consilierii SOL vor fi, de asemenea, conectați la
platformă pe cale electronică.
În plus, aceste norme noi vor obliga
entitățile SAL să soluționeze litigiile în
termen de 90 de zile.
Care vor fi avantajele noii legislații

pentru consumatori și comercianți?
În 2010, unul din cinci consumatori din UE a întâmpinat probleme la
achiziționarea de bunuri sau servicii pe
piața unică, ceea ce a dus la pierderi financiare estimate la 0,4 % din PIB-ul UE.
Doar o mică parte a consumatorilor a căutat și a obținut efectiv despăgubiri.
Se estimează că asigurarea unor proceduri SAL funcționale și transparente,
pe care consumatorii din UE să le poată
utiliza pentru soluționarea litigiilor lor, ar
putea duce la economii de aproximativ
22,5 miliarde de euro pe an, reprezentând 0,19% din PIB-ul UE.
Această cifră reprezintă doar economiile financiare directe și nu ia în calcul
factori mai puțin tangibili care sunt

point is designed to be a user-friendly
and interactive website, available in all
EU official languages and free of charge.
Online traders will also provide an electronic link to the ODR platform on their
websites to inform consumers.
Member States will have 24 months
after the entry into force of the Directive
to transpose it into their national legislation. That takes us to mid-2015. The ODR
platform will become operational six
months after the end of the transposition period.
How will the ODR platform work in
practice?
Consumers who encounter a problem
with an online purchase will be able to
submit a complaint online through the

For this purpose, ODR advisors will also
be linked electronically to the platform.
Furthermore, these new rules will provide for ADR entities to settle a dispute
within 90 days.
How will consumers and traders
benefit from the new legislation?
In 2010, one in five consumers in the
EU encountered problems when buying
goods or services in the Single Market,
leading to financial losses estimated at
0.4% of the EU’s GDP. Only a small fraction of consumers sought and secured
effective redress.
It is estimated that if EU consumers
can rely on well-functioning and transparent ADR for their disputes they could
save around €22.5 billion a year, corre-
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deopotrivă importanți pentru buna
funcționare a pieței, cum ar fi sporirea
încrederii, relațiile cu clienții și reputația
întreprinderilor.
Consumatorii și comercianții vor putea să-și soluționeze litigiile contractuale
online sau offline, la nivel local sau transfrontalier, prin intermediul entităților
extrajudiciare de soluționare a litigiilor
(SAL). Acest lucru le va permite să-și
soluționeze litigiile în mod simplu, rapid
și necostisitor, în afara instanțelor.
În plus, consumatorii și comercianții
vor putea să utilizeze platforma SOL pentru litigiile online și să depună plângeri
online în oricare dintre limbile oficiale ale
UE, facilitând astfel soluționarea litigiilor
transfrontaliere, în special atunci când se
află în diferite state membre și vorbesc
limbi diferite.
■
Pentru mai multe informații:
Site-ul DG SANCO dedicat SAL/SOL:
Solving your consumer disputes out of court (Soluționarea extrajudiciară a litigiilor
consumatorilor)
MEMO/13/192

ODR platform, in the language of their
choice. The ODR platform will notify the
trader that a complaint is lodged against
him. The consumer and the trader will
then agree on which ADR entity to use to
solve their dispute. When they agree, the
chosen ADR entity will receive the details
of the dispute via the ODR platform.
The ODR platform will be connected
to the national ADR entities set up and
notified to the Commission, in line with
the new rules of the ADR Directive. The
platform will help speed up the resolution of the dispute by allowing ADR entities to conduct the proceedings online
and through electronic means. A set of
common rules will govern the functioning of the ODR platform. These will include the role of national contact points
acting as ODR advisors in their respective
countries. Their task will be to provide
general information on consumer rights
and redress in relation to online purchases, assist with the submission of complaints and facilitate communication
between the parties and the competent
ADR entity through the ODR platform.

sponding to 0.19% of EU GDP.
This figure only includes direct financial savings, and does not account for
less tangible factors which are also important for a well-functioning market,
such as increased confidence, trust, customer relations and business reputation.
Consumers and traders will be able to
solve their contractual disputes online or
offline, and at local or cross-border levels,
through out-of-court dispute resolution
entities (ADR entities). This will enable
them to solve their disputes in a simple,
quick and inexpensive manner, away
from courts.
In addition, consumers and traders will
be able to use the ODR platform for online
disputes and submit online in any of the
EU official languages. This will help them
solve cross-border disputes, particularly
when the parties live in different Member
States and speak different languages. ■
More information:
DG SANCO webpage on ADR/ODR:
Solving your consumer disputes out of court
MEMO/13/192
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Kaiser Bridge, Benitses, 49084, Grecia
info@corfuhotelkaiser.com • www.corfuhotelkaiser.com
Kaiser Bridge este un hotel administrat de o familie, cu
vedere magnifică la Marea Ionică. Oferă şezlonguri gratuite
pe plaja aflată la doar 10 metri, un bar-restaurant şi acces
gratuit la Wi-Fi.
Camerele
hotelului
Kaiser Bridge
au balcon
privat cu
vedere la
mare sau la
munţi şi
grădină. Toate
sunt dotate cu
aer condiţionat, seif, TV
prin satelit şi
frigider. Baia
privată
include un
uscător de păr.

Kaiser Bridge is a family-run hotel enjoying breathtaking
views of the Ionian Sea. It provides free sun beds on the
beach located just 10 metres away and offers a bar-restaurant and free Wi-Fi access.
Hotel Kaiser
Bridge rooms
have a private
balcony with
sea, or
mountain and
garden views.
Each air-conditioned room
has a safe,
satellite TV
and fridge. A
hairdryer is
available in
the bathroom.

Oaspeţii pot
începe ziua cu un mic dejun bogat tip bufet, servit pe terasa
hotelului. Seara, restaurantul serveşte delicatese locale de
casă şi un meniu special al zilei, pe care oaspeţii îl pot
savura pe terasa hotelului, cu vedere la mare.

Guests can
start their day
with a rich
buffet breakfast, served at the hotel’s terrace. In the evening,
the restaurant serves local home-cooked delicacies and a
special Menu of the Day, which guests can enjoy at the
hotel’s sea-view terrace.

Palatul Achilleon este la 1,5 km. În faţa hotelului există o
staţie de autobuz cu servicii către oraşul Corfu şi Benitses în
fiecare oră. Oraşul Corfu este la 9 km. Hotelul oferă o parcare
privată gratuită.

The Achilleon Palace is 1.5 km away. A bus stop with hourly
services to Corfu town and Benitses is situated just outside
the hotel. Corfu town is 9 km away. Private on-site parking is
possible free of charge.

Societate Civilă de Mediatori „Radu, Şerbănescu, Stanciu şi Stoian”
Str. Teodor Speranția, nr. 100, bl. S27, sc. 3 ap. 64, sector 3 București
Tel: 0721.033.061; 0729.809.749; 0726.260.028; 0722.511.418
Email: office@mediere-pro.ro, Web: www.mediere-pro.ro
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COLECţIA FMMM.RO

FMMM.RO COLLECTION

Comenzi la office@fmmm.ro
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza.

Comenzi la office@fmmm.ro
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea
JavaScript-ului pentru a o vizualiza.

„GHIDUL MEDIATORULUI PROFESIONIST –
Mediere şi conflict” (ediţie revizuită şi adaugită)

„THE GUIDEBOOK OF PROFESSIONAL MEDIATOR –
Mediation and conflict” (revised and enlarged edition)

“Dorinte si nevoi, intotdeauna ierarhizate in functie de interesul nostru social, si anume de dorinta sau nevoia de a comunica.
Mediatorul, interactionand, genereaza si gestioneaza necesitatea identificarii nevoilor la actorii disputelor umane.
Ascultam ca sa invatam pe altii sa asculte si vorbim ca sa invatam pe altii sa vorbeasca. Comunicam în tot.”

“Desires and needs, always ranked depending on our social interest, namely the desire or need to communicate.
A mediator, by interacting, generates and manages the need to identify the need in the actors of human disputes.
We listen so we can teach others to listen and we speak so we can teach others to speak. We communicate in all”.

Autor: Mugur Bogdan Mitroi

Mediatorul este mediator doar daca isi pastreaza rolul pentru care a fost creat: managementul conflictului. Mediatorul este cel care controleaza procedura medierii, partile fiind cele care
trebuie sa gestioneze obiectul conflictului. Astfel, mediatorul profesionist in
adevaratul sens al cuvantului va aborda procedura prin prisma unei strategii care
analizeaza dinamica conflictului, dar si dinamica sociala a grupului; evidentiaza
componenta emotionala, istoricul, identitatea, valorile personale, dar si cele de
grup, finalizandu-se cu evidentierea necesitatilor, mascate uneori de pozitii care
denatureaza realitatea.
Cartea, parte a Colectiei editate de Şcoala de Formare în Mediere F.M.M.M. Romania, ofera raspuns unei probleme curente a societatii: severa lipsa de comunicare,
provocata in primul rand de abundenta de informatii care ne bombardeaza; daca
nu suntem capabili sa identificam codul de decriptare si valoarea adaugata reala
a unei informatii, factorul liber-arbitru, insarcinat cu procesul de selectie, va face
aceasta selectie intr-un mod deficitar. Stabilind procedura medierii ca limbaj comun
in solutionarea conflictelor, incercam in realitate sa identificam un cod de decriptare
universal care nu mai ridica problema compatibilizarii.
Medierea este un nou orizont de “intersectie” pe care lumea incepe sa il
descopere, iar cartea ne ajuta sa devenim experti in selectarea informatiilor utile.
Mugur Bogdan Mitroi, avocat, mediator si formator cu certificari din partea
mai multor organizatii ADR din Europa si S.U.A., detine un vast portofoliu de medieri
incepand din anul 2003, precum si de training in domeniul metodelor de solutionare
bazate pe nevoi/interese si in managementul conflictelor, in design-ul solutiilor pentru diversitatea culturala, conflictele generationale, comunicare, bune practici si relatii
la locul de munca.Editura: Consensus (2010)
Editura: FMMM.RO (2013)
ISBN: 978-973-0-14306-5
Limba: Romana
Număr de pagini: 133

Preţ: 50 Lei
Comenzi la: office@fmmm.ro sau
www.librariaeminescu.ro

„Medierea o perspectivă psihologică asupra
soluţionării conflictelor”

Autori: Paul Randolph si Freddie Strasser
Medierea este o carte în care „(...) accentul se pune pe aspectele psihologice esenţiale ale conflictului şi medierii, mai degrabă decât pe aspectele juridice. Toate acestea sunt de o importanţă mai mare în încercarea de
a face părţile, şi într-adevăr mediatorul, să înţeleagă importanţa de a se mişca spre acea
«platformă de alianţă care funcţionează», unde acordul «suficient de bun»
devine fezabil” (The Rt.Hon. Lord Slynn of Hadley).
„Cartea este ceea ce am numi un „thriller” în beletristică. (...) Autorii
ne poartă cu sufletul la gură prin labirintul filozofiei, psihologiei, sociologiei conflictului, pentru ca, în final, să ne dezvăluie câteva adevăruri
simple, dar fundamentale. Şi anume, conflictul este o stare naturală a
omului în trecerea sa prin lume (...)”. Anamaria Lucia Zaharia, judecător,
GEMME Secţiunea Română.
Modelul „psihoterapeutic” unic de mediere predat la cursul creat
de autori a câştigat o adevãratã recunoaştere şi le-a oferit o perspectivã
suplimentarã asupra psihologiei conflictului, permiţându-le sã fie eficienţi
în toate cazurile de soluţionare a conflictului.
Cartea, traducere editată de Şcoala de Formare în Mediere FMMM.RO,
este destinată profesioniştilor şi neprofesioniştilor, oamenilor de afaceri,
psihoterapeuţilor, studenţilor, dar şi persoanelor „casnice” în aceeaşi măsură – de fapt tuturor acelora care sunt implicaţi sau preocupaţi în mod
obişnuit de conflict şi rezolvarea lui.
Editura: FMMM.RO (2012)
ISBN: 973-0-12892-5
Limba: română
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Traducător: Elena Necula
Număr de pagini: 176
Preţ: 35 Lei

Comenzi la: office@fmmm.ro sau http://www.librariaeminescu.ro/
isbn/973-0-12892-5/Paul-Randolph__Medierea-O-perspectiva-psihologica-asupra-solutionarii-conflictelor
■

Author: Mugur Bogdan Mitroi

A mediator is a mediator only if he preserves the role for which he was created:
conflict management. The mediator is the one who controls mediation, the
parties are the ones that have to deal with the subject of conflict. Thus, a
truly professional mediator will address the procedure in terms of a strategy that analyzes conflict dynamics, but also social dynamics of the group,
highlights the emotional component, history, identity, personal, as well as
group values, ending with an emphasis on needs, sometimes concealed by
positions that distort reality.
The book, part of the Collection edited by FMMM Mediation Training
School of Romania, offers a response to the society’s current problems:
severe lack of communication, caused primarily by the abundance of information that bombards us; if we are not able to identify the decryption code
and real added value of a piece of information, the freewill factor, in charge
with the selection process, will make this selection in a deficient way. Setting
mediation as a common language in conflict resolution, we actually try to
identify a universal decryption code, which no longer raise the issue of compatibilization.
Mediation is a new„intersection” horizon that the world begins to discover
and the book helps us become experts in selecting useful information.
Mugur Bogdan Mitroi, lawyer, mediator and trainer with certifications
from several ADR organizations in Europe and the U.S., holds a broad portfolio
of mediations since 2003, as well as training in methods of resolution based on
needs / interests and in conflict management, in designing solutions for cultural
diversity, generational conflict, communication, best practices and workplace
relationships.
ISBN: 978-973-0-14306-5
Language: Romanian
Publishing House: FMMM.RO (2013) Number of pages: 133

Price: 50 Lei
Orders at: office@fmmm.ro or
www.librariaeminescu.ro

“Mediation,a psychological insight into conflict
resolution”

Authors: Paul Randolph and Freddie Strasser
Mediation is a book in which “(...) the focus is placed on the essential psychological aspects of
conflict and mediation, rather than on the legal aspects. All these are of a greater importance in the attempt to make the parties, and indeed the mediator, understand
the importance of moving towards that «working alliance platform», where
the «good enough» agreement becomes feasible” (The Rt.Hon. Lord Slynn of
Hadley).
„The book is what we would call a thriller in belletristic. (...) The authors
take us breathlessly through the labyrinth of philosophy, psychology, conflict
sociology, but in the end reveal some simple, yet fundamental truths. That
is, conflict is a natural state of a human passing throughout the world (...)”.
Anamaria Lucia Zaharia, judge, GEMME Romanian section.
The unique “psychotherapeutic” model of mediation, taught in the course
created by the authors, has gained a true recognition and offered them a supplementary outlook on conflict psychology, allowing them to be efficient in all
cases of conflict resolution.
The book, with a translation provided by Şcoala de Formare în Mediere
FMMM.RO, is dedicated to professionals and non-professionals, to businessmen, psychotherapists, students, but also to “domestic” people to the same
extent – in fact to all those involved or regularly preoccupied with conflict
and its resolution.
Publishing House: FMMM.RO (2012) Translator: Elena Necula
ISBN: 973-0-12892-5
Number of pages: 176
Language: Romana
Price: 35 Lei
Orders: office@fmmm.ro sau http://www.librariaeminescu.ro/isbn/9730-12892-5/Paul-Randolph__Medierea-O-perspectiva-psihologica-asuprasolutionarii-conflictelor
■

Birou de Mediator

Mădălina Calcan
Str. Delea Veche, nr. 35,
sector 2, Bucureşti
Tel.: +4 0722 239 261
Email: madalina.calcan@yahoo.com
Web: www.fmmm.ro
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