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AVEM NEVOIE DE EA!...
DAR NU NE TREBUIE…

n actualul raport al Comisiei Europene privind sistemul judiciar
al României observăm că statul
român a avut prea puţine soluţii pentru fluidizarea actului de justiţie.
Tabloul de bord al UE din 2014
privind justiţia utilizează aceeași
parametri ca cel din 2013, inclusiv
perioada de timp necesară pentru
soluţionarea cauzelor în instanţă,
procentul de cauze soluţionate faţă
de cauzele noi, numărul de cauze
pendinte, utilizarea de mijloace electronice pentru gestionarea cauzelor,
utilizarea mecanismelor de soluţionare alternativă a litigiilor.
Corupţia și sufocarea justiţiei
reprezintă două dintre problemele
majore ce afectează actul de justiţie
în România.
Lupta împotriva corupţiei cât și găsirea unor soluţii la problema generată de volumul de lucru sunt încă subiecte dezbătute în raportul comisiei
europene, cu toate ca în anul 2010,
în Comunicarea Comisiei Europene
către Parlamentul European de la
Bruxelles se solicita: utilizarea sporită a căilor alternative de soluţionare
a litigiilor, masură ce poate contribui
la administrarea eficientă a justiţiei.
Fara prea mare efort se observă că
una dintre recomandările comisiei
este ca România să accelereze găsirea
unei soluţii la problemele generate de
volumul de lucru și să adopte măsuri
legislative necesare pentru
restructurarea sistemului de
instanţe.
Dar nu a facut România
acest lucru? Ba da. A aparut un
nou concept – medierea. Acum
un an citeam articole ce aveau
ca subiect medierea, una dintre alternativele de soluţionare a litigiilor, iar
ele sunau astfel: ”Odată cu începutul
anului viitor, instanţele de judecată
vor avea mai puţine dosare pe rol. În
schimb, cabinetele mediatorilor se
vor confrunta cu un val de clienţi”,
Preşedintele CSM, Florica Bejinaru:
”Sperăm că apelarea la mediere să
devină prioritate.” ”Consiliul Superior al Magistraturii din România
pledează pentru reglementarea într-o
formă care să permită prioritizarea
apelării la procedura medierii, astfel
încât să reuşim degrevarea judecătorului român de dosare. Numărul
dosarelor înregistrate pe rolul instanţelor sporesc proporţional cu diversificarea legislaţiei şi modificarea
succesivă a normelor juridice iar găsirea de către legiuitorul român a unor
soluţii alternative de genul medierii,
reprezintă o necesitate.”
Se cerea o armată, o armată de
mediatori ce venea să salveze judecătorii de la sufocare pe de o parte,
iar de altă parte salva cetăţenii de

neplăcerile întampinate cu un proces
în instanţă.
S-a format și antrenat armata de
mediatori, dar ce crezi? Surpriză!!!!
Curtea Constituţională a României
a descoperit brusc, prevalându-se
până la absurd de prevederile CEDO,
ca informarea obligatorie îngrădește
cetăţeanului român accesul la justiţie. Curţile Constituţionale ale celorlalte state membre, semnatare ale
Conventiei, n-au apreciat Medierea ca
pe o încălcare ori îngrădire a vreunui
drept al cetăţenilor.
În majoritatea legilor europene,
medierea este obligatorie în anumite
cauze/domenii și cuprind sancţiuni împotriva părţii care nu respectă procedura obligatorie.
Cetăţenii acestor state au înteles că : „Întârzierea actului
de justiţie înseamnă refuzul
de a face justiţie. Tabloul
de bord al UE privind
justiţia este un instrument esenţial în strategia economică a
UE, care contribuie
la creșterea gradului de eficienţă
a justiţiei în
beneficiul
cetăţenilor
și al întreprinderilor.
E s t e

esenţial – pentru a câștiga încrederea cetăţenilor și a investitorilor – și
indispensabil – pentru încrederea reciprocă în spaţiul european. ”
Legea medierii în România prezintă nenumărate lacune legislative
care, coroborate cu diverși factori
externi nocivi, fac ca medierea românească să sufere un eșec, cu toate că
avem atâta nevoie de ea.
Avem nevoie de o noua lege a medierii!•
Teodora Şerbănescu
Mediator S.T.A.R.S.
Societate Civila de Mediatori
Str. Teodor Speranţia, nr. 100,
bl. S27, sc. 3 ap. 64, sector 3
București
tel: 0721.033.061; 0729.809.749;
0726.260.028; 0722.511418.
email: office@mediere-pro.ro
web: www.mediere-pro.ro
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WE NEED IT!...
BUT WE HAVE NO USE FOR IT...

n the current report of the European Commission regarding the
Romanian judicial system we can
observe that the Romanian state had
little pending solutions for unblocking the act of justice.
The European 2014 Scoreboard of
the Justice uses the same parameters
as the one in 2013 , including the period of time required to resolve cases
in court, the percentage of old cases
to new cases, the number of pending
cases, the use of electronic means for
case management, use of alternative
dispute resolution mechanisms.
Corruption and justice suffocation are two of the major
problems that affect the
justice act in Romania.
The fight against corruption as well as finding solutions to the
problem supposed by
the volume of work,
are still topics discussed in the report
of the European
Commission,

although in 2010, the Communication of the European Commission to
the European Parliament in Brussels
was asking for the increase usage of
alternative methods of dispute resolution, which can also contribute to
the efficient administration of justice.
Without much effort it is noted that
one of the committee's recommendations for Romania is to accelerate
the process in finding a solution to
the problems generated by the work
volume and to adopt legal means
necessary for restructuring the court
system.
But hasn’t Romania already done
this? Oh yes. Therefore it emerged a
new concept mediation. About a year
ago I read articles that had as subject
mediation, as being one of the alternative dispute resolution, and they
sounded like this: "With the beginning of next year, the courts will have
a lot less pending cases. Opposite,
mediators offices will have to face a
wave of customers. "CSM President
Florica Bejinaru:" We hope that re-

course to mediation will become a
priority”. “The Superior Council of
Magistracy of Romania pleas for such
a regulation that will allow the system
to be relieved of a large number of
cases. The number of registered cases in courts proportional increases as
an effect of legal diversification and
changing of successive legal norms
and the Romanian legislator needs
to find alternative dispute resolution
methods such as mediation”.
It required an army, an army of mediators that came to save the judges
from choking on one side and on the
other side to save citizens from the
hard and uncomfortable procedure
that followed traditional litigation.
The army of mediators was trained,
but what do you think? Surprise! The
Romanian Constitutional Court discovered, interpreting with great absurdity the provisions of European
Convention on Human Rights, that
the mandatory information regarding
the mediation procedure is fencing
the free right of access to justice of
the citizen. The Constitutional Courts
of othe State Members of the Convention did not consider mediation as infringement or limitation of citizens rights.
In most European legislation, mediation is mandatory
in certain causes/domains and
great sanctions are enforced
for those who don’t use it as
a first method of sorting out
their disputes. Citizens of these
countries have understood that
the "The delay of justice means
a refusal to do justice. Scoreboard EU justice is an essential
tool in the EU's economic strategy,
which contributes to increasing efficiency of justice for citizens and
businesses. It is essential – to win the
confidence of citizens and investors –
and indispensable – for mutual trust
in Europe. "
Mediation law in Romania has innumerable loopholes that, in corroboration with various external factors
will lead to the failure of Romanian
mediation, although we desperately
need it.
We need a new mediation law! •
Teodora Serbanescu
Mediator S.T.A.R.S.
Civil Society of Mediators
Str. Teodor Sperantia, nr. 100,
bl. S27, sc. 3 ap. 64, sector 3
București
tel: 0721.033.061; 0729.809.749;
0726.260.028; 0722.511418.
email: office@mediere-pro.ro
web: www.mediere-pro.ro

MEDIATION, TECHNIQUE AND ART » JUNE 2014

Uniunea Centrelor
de Mediere din România

FMMM Romania

„MENTOR MEDIARE" –
EDIŢIA A II-A

Centrul de Mediere
Ploieşti

Uniunea Centrelor
de Mediere din România

FMMM Romania

“MENTOR MEDIARE” –
2ND EDITION

FORMARE CONTINUĂ GRATUITĂ PENTRU MEDIATORI

FREE CONTINUOUS TRAINING FOR MEDIATORS

Un eveniment in cadrul caruia mediatorii cu experienta impartasesc din practica lor
Docendo discimus – Învătând pe altii, învătăm si noi
28.08.2014 – 31.08.2014, Hotel Mara, Sinaia

An event whereby experienced mediators share their practice
Docendo discimus – By teaching we learn
28.08.2014 – 31.08.2014, Hotel Mara, Sinaia

Stimati colegi,
În perioada 28.08.2014 – 31.08.2014,
CENTRUL DE MEDIERE PLOIEȘTI si Scoala
de Formare FMMM Romania, în parteneriat
cu UNIUNEA CENTRELOR DE MEDIERE DIN
ROMÂNIA, organizează evenimentul „MENTOR MEDIARE” – EDIŢIA A II-A, Docendo
discimus – Învătând pe altii, învătăm si noi.
Evenimentul este adresat profesionistilor din domeniu si este destinat
exclusiv aplicatiilor practice.
Evenimentul va cuprinde 2 parti
28-29.08.2014
28-29.08.2014
28-29.08.2014
28-29.08.2014
28-29.08.2014

I. Prima parte a evenimentului se va
desfasura pe parcursul a 2 zile, respectiv
28-29 august 2014 si va consta in formare
profesionala continua gratuita asigurata
de formatorii Scolii de Formare in Mediere Mugur Mitroi, in urma careia mediatorii participanti vor beneficia de 16 de
puncte de formare profesionala continua.
Evenimentul MENTOR MEDIARE isi
propune anul acesta, dupa modelul primei editii, desfășurarea, în mod gratuit,
a următoarelor cursuri:

Tehnici de analiză a conflictului – formator Mugur Bogdan
Mitroi (FMMM Romania)
Structura comunicării, tipuri și tehnici de comunicare – formator Valentin Dragoș Biro (FMMM Romania)
Noţiuni esenţiale de drept necesare mediatorului – formator
Lucian Marian Enache (FMMM Romania)
Acordul de medierea si faptele penale – formator Marina
Alexandru (FMMM Romania)
Teorie și practică în medierea disputelor succesorale și a celor
privind transferul dreptului de proprietate – formator Anca
Iacob (FMMM România)

Fiecare grupa va fi formata din maxim
20 cursanti, total locuri disponibile 100.
II. In a doua parte a evenimentului, respectiv pe parcursul zilei de sambata 30
august 2014, se vor desfasura lucrarile
Conferintei “Practica unitara in mediere – plus de valoare” pentru care se vor
acorda 4 puncte profesionale.

less, aer condiţionat, sonorizare, etc.)
Suma se achita cu ocazia inscrierii participantilor in contul Centrului de Mediere
Ploiesti RO08BTRL03001205W89571XX,
deschis la Banca Transilvania, Suc. Ploiesti, CIF 30339999 sau numerar la sediul Centrului de Mediere ploiesti, din
Ploiesti, str. Ghe. Doja, nr. 70

AGENDA COMPLETA SI PROGRA- PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA
MUL DE DESFASURARE VOR FI
EVENIMENT:
ANUNTATE ULTERIOR
Se completeaza și se transmite la

Costurile privind participarea la
eveniment/ participant:
»» 400 lei costuri privind cazarea 3 nopti/4 zile in regim de pensiune completa la hotel Mara 3* (loc în cameră dublă) sau 520 lei, loc în cameră simplă.
Pachetul include: pensiune completa
(mic dejun, pranz cina si masa festiva –
sambata), piscina, sauna, jacuzzi, internet, wi-fi , biliard, parcare gratuita, etc.
Rezervarea camerei se face direct la
hotel pe adresa hotelmara@apps.ro,
plata costurilor pachetului de servicii
hoteliere urmand a se face de asemenea
direct in contul hotelului, personal de
catre fiecare participant, cu mentiunea
“pentru evenimentul Mentor Mediare”
»» 200 lei costuri logistice (mapele de
curs şi conferinţă, coffee break joi si
vineri, închirierea sălii de conferinţă
şi a sălilor de curs având următoarele
dotări: videoproiector, ecran proiecţie, flipchart, markere, internet wire-

adresa de e-mail: mentormediare.cmp@
gmail.com formularul de înscriere, însoţit de dovada plăţilor costurilor cu
serviciile hoteliere și a costurilor logistice (nu se vor lua in considerare formularele de inscriere transmise fara confirmarea platii costurilor mentionate)
ATENTIE! Locurile fiind limitate, confirmarea inscrierii se face numai dupa
transmiterea dovezii platii sumelor
mentionate mai sus, la adresa de e-mail
mentormediare.cmp@gmail.com
TERMEN LIMITA DE INSCRIERE: 15
IULIE 2014
•
Centrul de Mediere Ploiești
Str. Gh.Doja nr.70, Birou 1, etaj 1,
interfon 1
Website: www.centruldemediereploiesti.ro
Email: mentormediare.cmp@gmail.com
Persoane de contact:
0745767060 – Rodica Cociu-Anghel
0724896369 – Caisîn Elena

Dear colleagues,
Between 28.08.2014 – 31.08.2014,
PLOIEȘTI MEDIATION CENTER and FMMM
Romania Training School, in partnership
with the UNION OF MEDIATION CENTERS
OF ROMANIA, organize the event „MENTOR MEDIARE” – The 2nd edition, Docendo discimus – By teaching we learn.
The event is dedicated to the professionals in the field and is exclusively intended to practical applications.
The event will have two parts:
28-29.08.2014
28-29.08.2014
28-29.08.2014
28-29.08.2014
28-29.08.2014

EVENIMENTE / EVENTS

Centrul de Mediere
Ploieşti

I. The first part of the event will take
2 days, namely August 28-29, 2014 and
will consist of free continuing professional training provided by the trainers with Şcoala de Formare in Mediere
Mugur Mitroi, by which attending mediators will gain 16 continuing professional training points.
The MENTOR MEDIARE event this
year, following the model of the first
edition, will freely provide the following
courses:

Conflict analysis techniques – trainer Mugur Bogdan Mitroi
(FMMM Romania)
Structure of communication, types and techniques of communication – trainer Valentin Dragoș Biro (FMMM Romania)
Essential notions of law necessary to a mediator – trainer
Lucian Marian Enache (FMMM Romania)
Mediation agreement and criminal acts – trainer Marina
Alexandru (FMMM Romania)
Theory and practice in mediation of succession disputes and
transfers of ownership right – trainer Anca Iacob (FMMM
Romania)

Each group will have a maximum of
20 participants, while the total number
of participants is 100.
II. In the second part of the event,
namely on Saturday, August 30, 2014,
there will be held the Conference “Unitary practice in mediation – added value”, for which 4 professional points will
be awarded.

tioning, sounding, etc.)
The amount is paid with the registration of participants in the account
of Ploiești Mediation Center RO08BTRL03001205W89571XX,
opened
with Banca Transilvania, Ploiești
Branch, CIF 30339999 or cash at the
Ploiești Mediation Center, 70 Ghe.
Doja street.

THE FULL AGENDA AND THE
SCHEDULE WILL BE ANNOUNCED SUBSEQUENTLY.

HOW TO REGISTER FOR THE EVENT:

You fill in and send to the email address: mentormediare.cmp@gmail.com
the registration form, proof you paid
the hotel services and logistic costs (registration forms without confirmation of
payment for services described above
will be disregarded).
ATTENTION! As the number of participants is limited, confirmation of registration is made only after you send the
proof of paying the amounts mentioned
above, to the email address mentormediare.cmp@gmail.com
REGISTRATION DEADLINE: JULY 15,
2014•

Costs for participation in event/
person:
»» 400 lei for accommodation 3
nights/4 days full board, at hotel
Mara 3* (bed in double room) or 520
lei, single room.
The package includes: full board
(breakfast, lunch and festive dinner
–Saturday), pool, sauna, jacuzzi, internet, wi-fi, billiard, free parking, etc.
Room reservation is made directly
with the hotel on hotelmara@apps.ro,
the payment of hotel services will be in
the hotel’s account, by each participant,
with the comment “for Mentor Mediare
Ploiești Mediation Center
event”.
70 Gh.Doja street, office 1, floor 1,
»» 200 lei logistic costs (course and coninterphone 1
ference file, coffee break Thursday and Website: www.centruldemediereploiesti.ro
Friday, rental of conference and course Email: mentormediare.cmp@gmail.com
rooms, which are equipped with: video
Contact persons:
projector, projection screen, flipchart, 0745767060 – Rodica Cociu-Anghel
markers, wireless internet, air condi0724896369 – Caisîn Elena
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Uniunea Centrelor de Mediere din România
www.ucmro.ro
27 Mai 2014

CONGRESUL AL VIII-LEA AL
U.C.M.R. A LANSAT CAMPANIA DE
STRÂNGERE DE SEMNĂTURI PENTRU
MODIFICAREA LEGII MEDIERII
București, 27 mai 2014 – Sâmbătă, 24 mai 2014, au avut loc lucrările Congresului al VIII-lea al Uniunii
Centrelor de Mediere din România
(U.C.M.R.), desfășurat sub tema
“Medierea, brand de ţară”.
În prima parte a evenimentului,
un panel mixt compus din mediatori
și invitaţi a discutat pe marginea
întrebării-cheie „Poate medierea
să fie un brand pentru România?”.
Concluzionând că medierea este,
în prezent, un răspuns la problemele societăţii românești, mediatorii au fost încurajaţi să valorifice
contextul actual din ţară, predominat de necesitatea intervenţiei
profesioniștilor neutri și imparţiali
în dialogul social la toate nivelele.
Moderatorul panelului a fost dl.
Ioan-Luca Vlad, mediator U.C.M.R.,
avocat, preşedintele Curţii de Arbitraj S.T.A.R.S. şi Consilier Privat
onorific al Familiei Regale a României. Acesta a discutat cu: Alexandra
Mihăilescu (Vice President Industries & Technologies, BDR ASSOCIATES); Mădălina Vîntu (Managing
Consultant – Arthur Hunt Consulting); Radu Magdin (CEO Smartlink
Communications); Bogdan Ficeac
(analist, sociolog); alături de colegii
noștri mediatori Cosmin Stanciu,
Teodora Șerbănescu și Mugur Mitroi (STARS), Rodica Cociu-Anghel
(Centrul de Mediere Ploiești), Ana
Maria Tuluc (Asociaţia Mediatorilor
Transilvania), Victoria Graur și Violeta Pop (Camera Mediatorilor Cluj).
Membrii panel-ului au abordat
problema păcii sociale din perspectiva medierii; a utilităţii medierii
pentru publicul larg; a cunoaşterii
şi înţelegerii conceptului de mediere; şi a receptivităţii publicului faţă
de această metodă consensuală de
soluţionare a disputelor. Din perspectiva imaginii publice, au discutat despre percepţii, brandingul individual şi al profesiei de mediator,
relaţia cu mass-media şi cu publicul
larg; beneficiile unei strategii de comunicare. Planul politic a finalizat
poziţionarea medierii în contextul
actual, concluzionând că medierea
din România este, în prezent, un
răspuns la problemele societăţii,
mediatorii fiind încurajaţi să valori-

fice contextul curent.
“ U.C.M.R. își asumă rolul unui
instrument de pace socială în cadrul comunităţii, militând pentru
utilizarea medierii în soluţionarea
disputelor individuale, dar și de
politica publică. Printre obiectivele
U.C.M.R. se află continuarea preocupărilor pentru activităţile care să
consolideze statutul stabil al profesiei de mediator în societatea românească ca o funcţie socială esenţială”, a declarat dl. Mugur Mitroi,
președintele federaţiei.
În acest sens, în a doua parte a
evenimentului, Congresul U.C.M.R.
a adoptat Rezoluţia de lansare a
procedurii de iniţiativă legislativă
și a campaniei de strângere de semnături în vederea modificării legii
medierii nr. 192/2206, în sensul
introducerii în lege a prevederii exprese privind modul de organizare a
corpului profesional al mediatorilor
și înfiinţarea unor organisme ale
corpului profesional la nivelul fiecărui judeţ. Grupul de lucru coordonator al acestei iniţiative legislative
este constituit din: Mugur Mitroi,
Valentin Trifescu, Carmen Stoleru.
Termenul-ţintă de definitivare a proiectului propunerii este 30.06.2014.
Rezoluţia Congresului U.C.M.R.
prevede, de asemenea, lansarea
iniţiativei pentru propunerea legii
anti-monopol, care să ofere posibilitatea deschiderii domeniilor exclusiviste pentru societatea civilă,
în scopul încurajării concurenţei ca
element de eficientizare și creștere
a calităţii în domeniile respective. Grupul de lucru coordonator
al acestei iniţiative legislative este
constituit din: Mugur Mitroi, Marinela Popa, Rodica Cociu-Anghel.
Momente deosebite au fost prilejuite de ceremonia de decernare a
certificatelor de absolvire a cursului avansat susţinut de către Federal
Mediation and Conciliation Service,
Washington D.C. (S.U.A.), pentru un
nou grup de 18 mediatori români
certificaţi.
U.C.M.R. își propune și continuarea dezvoltării colaborărilor internaţionale cu organisme și organizaţii din domeniul ADR din Europa și
din S.U.A., astfel încât federaţia să

The Union of Mediation Centers of Romania
www.ucmro.ro
May 27, 2014

U.C.M.R. 8TH CONGRESS
LAUNCHED THE SIGNATURE
CAMPAIGN FOR CHANGING THE
MEDIATION LAW
Bucharest, May 27, 2014 – On
Saturday, May 24, 2014, there took
place the 8th Congress of the Union
of Mediation Centers of Romania
(U.C.M.R.), with the main topic “Mediation as country brand”.
In the first part of the event, a
mixed panel consisting of mediators
and guests discussed the key-question: “Can mediation be a brand
for Romania?”. Concluding that
mediation is currently an answer to
the problems of Romanian society,
mediators were encouraged to take
benefit of the present circumstances
across the country, dominated by
the need for intervention from neutral and impartial professionals in
social dialogue at each level.
The host of this panel was Mr.
Ioan-Luca Vlad, U.C.M.R. mediator,
lawyer, president of the S.T.A.R.S.
Arbitration Court and honorific Private Advisor to the Royal Family of
Romania. He discussed with Alexandra Mihãilescu (Vice President Industries & Technologies, BDR ASSOCIATES); Mãdãlina Vintu (Managing
Consultant – Arthur Hunt Consulting); Radu Magdin (CEO Smartlink
Communications); Bogdan Ficeac
(analyst, sociologist); together with
our peer mediators Cosmin Stanciu,
Teodora Şerbãnescu and Mugur Mitroi (STARS), Rodica Cociu-Anghel
(Ploiești Mediation Center), Ana Maria Tuluc (Transilvania Association
of Mediators), Victoria Graur and
Violeta Pop (Cluj Chamber of Mediators).
The panel of members debated the issue of social peace from
mediation’s perspective; the usefulness of mediation for the public;
the knowledge and understanding of
mediation concept and public awareness to this consensual method
of dispute resolution. In terms of
public image, they discussed about
perceptions, personal branding and
that of a professional mediator, the
relationship with the media and the
general public; benefits of a communication strategy. Political aspects
completed the positioning of mediation in the current context, concluding that mediation in Romania
is now an answer to the problems

of society and mediators are encouraged to capitalize on the current
context.
“U.C.M.R. assumes the role of an
instrument of social peace in the
community, being an advocate for
the use of mediation in resolving
individual disputes, but also in public policy. Among the objectives of
U.C.M.R., worth mentioning the continuing concerns for activities that
strengthen the stable status of mediator profession in Romanian society as an essential social function",
said Mr. Mugur Mitroi, president of
the federation.
For this purpose, in the second
part of the event, the U.C.M.R.
Congress adopted the Resolution
to launch the legislative initiative
procedure and signature campaign
in view of changing the mediation
law 192/2206, in the sense that
the law text is added express provisions on the organization of the
professional body of mediators and
establishment of entities of this
professional body in each county.
The coordinating working group for
this legislative initiative consists
of: Mugur Mitroi, Valentin Trifescu,
Carmen Stoleru. The target deadline
to finalize the project’s proposal is
30.06.2014.
The resolution of U.C.M.R. Congress also provides for launching
the initiative for the proposed anti-monopoly law, which could offer
the possibility of opening exclusive
areas for civil society in order to encourage competition as a way to increase efficiency and quality in those areas. The coordinating working
group for this legislative initiative
consists of: Mugur Mitroi Marinela
Popa, Rodica Anghel Cociu.
Special moments were created by
the ceremony awarding the graduation certificates for the advanced
course held by the Federal Mediation and Conciliation Service, Washington DC (U.S.) to a new group of 18
Romanian certified mediators.
U.C.M.R. also aims to continue to
develop international collaboration
with bodies and organizations in the
field of ADR in Europe and the U.S.,
so that the federation could mainta-
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se menţină la un standard de calitate, performanţă și profesionalism în
domeniul medierii.
Congresul a aprobat și propunerea președintelui Uniunii ca, în
scopul sprijinirii dezvoltării asociaţiilor membre pe plan local, în anul
2014 să continue să nu se perceapă
cotizaţii de la asociaţiile din federaţie.
Despre Uniunea Centrelor de Mediere din România
Uniunea Centrelor de Mediere
din România, fondată în 2005, este
federaţia naţională ce reunește asociaţii profesionale ale mediatorilor
din toate judeţele României.
În cuvintele ASR Principesa Margareta de România, prin mesajul
său către U.C.M.R., Medierea, cea
mai fragedă profesie reglementată
în România, este un exemplu cum
ceva extrem de util pentru societate a luat naștere din nimic (...) Sper
ca, cu ajutorul unei bune promovări
a medierii, din ce în ce mai multe
dispute vor fi soluţionate amiabil.
De asemenea, îmi doresc ca, prin
intermediul unor iniţiative profesionale, să se ofere un exemplu cu
privire la rolul pe care îl joacă organizaţiile profesionale în societatea
românească.”
Persoană de contact:
Mădălina Calcan
Tel./fax: +40213201535
office@starseu.eu
www.ucmro.ro

TESTIMONIALE:
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profesionalism si responsabilitate a
meseriei de mediator. Este demn de
admirat faptul ca faceti demersuri
de echipa si ca va sprijiniti reciproc
prin impartasirea experientelor pe
care le aveti in mod individual.
In segmentul de eveniment la
care am participat mi-a placut faptul ca panelul a reusit sa acopere o
gama foarte larga de abordari: micro si macro, social si politic, local
si international etc.
Madalina Vintu
Managing Consultant Arthur
Hunt Consulting
Director, Member of the Board
– British Romanian Chamber of
Commerce
Mediere brand de tara – o tema
provocatoare si un deziderat ce poate fi atins, e drept, cu multa munca
si cu persuasiune. Sta in puterea
noastra, a mediatorilor, sa realizam
acest lucru.
Evenimentul a fost unul de exceptie, cu oameni minunati preocupati
de mediere si cu o atmosfera excelenta.
Va felicit pentru profesionalismul
si pasiunea regasite pana in cel mai
mic detaliu al evenimentului. Va
multumesc pentru ca faceti ca lucrurile sa se intample.
Cu mult drag si recunostinta,
Violeta Pop
(Asociatia Camera Mediatorilor
Cluj)
Medierea e o solutie la mai multe
rani sociale. Poate insemna, daca
i se acorda o sansa, si i se explica
corect, clar si empatic, beneficiile,
o oportunitate atat de a rezolva lucrurile mai rapid, cat si mai ieftin,
pentru cetatean. In plus, ar ajuta la
impacarea unei societati parca perpetuu nemultumite si pusa pe harta, o societate suspicioasa in care
abunda sentimentul ca dreptatea e
relativa. Din acest punct de vedere,
mediatorii pot, daca isi joaca bine
comunicational cartea, sa indeplineasca un rol economic dar si social, ajutand la echilibrarea societatii
si la folosirea energiilor, nervilor si
finantelor personale pentru lucruri
mai utile. De ce nu, chiar spre o
crestere economica mai mare, in paralel cu mai mare impacare sociala.
Radu Magdin
(CEO Smartlink Communications)

„Medierea este o necesitate
socială, la fel cum neînţelegerile, conflictele și disensiunile fac
parte din viaţa noastră cotidiană.
Că vorbim despre familie, vecini,
colegi de muncă, parteneri de afaceri sau despre orice altă instanţă
a interacţiunii umane, gestionarea
conflictului reprezintă o necesitate
a fiecăruia dintre noi, dar și a societăţii în ansamblul ei. De aceea, cred
că medierea și mediatorii au un rol
social extrem de bine determinat,
chiar dacă nu este încă la fel de bine
conștientizat. Și mai cred că aceasta
este marea provocare a practicienilor din acest domeniu, aceea de a
explica rolul pe care îl pot juca în
viaţa noastră de zi cu zi. Le mulţumesc organizatorilor de la U.C.M.R.
pentru invitaţie și sper ca în cel
mai scurt timp medierea să devină
într-adevăr un brand al societăţii
românești.”
Multumesc pentru invitatie, am
Andrei Constantinescu fost onorata sa contribui la schimConan PR bul de idei din cadrul conferintei.
Felicitari pentru reusita evenimenMultumesc pentru invitatie, mi-a tului si pentru organizare, si ma
facut placere sa petrec dimineata de bucur mult sa vad ca medierea are
sambata in compania unui grup de sanse sa se impuna prin profesioprofesionisti.
nisti ca voi.
Am apreciat in mod deosebit eforAlexandra Mihăilescu
tul de grup pe care il depuneti in ve(Vice President Industries & Techderea organizarii si promovarii cu
nologies, BDR ASSOCIATES)

in a standard of quality, performance and professionalism in the field
of mediation.
Furthermore, the Congress
approved the proposal made by
the Union’s President, in view of
supporting the development of
member associations locally, in
2014 the associations within the Federation will continue not be charged any fees.
About the Union of Mediation
Centers of Romania
The Union of Mediation Centers
of Romania, founded in 2005, is
the national federation that brings
together associations of mediators
from all counties of Romania.
As shown in her message to
U.C.M.R., HRH Princess Margarita
of Romania believes that “mediation, the earliest regulated profession in Romania, is an example of
how something extremely useful
to society arose from nothing (...) I
hope that, with a better promotion
of mediation, increasingly more
disputes will be resolved amicably. I
also wish that through professional
initiatives, an example is offered on
the role played by professional organizations in Romanian society”.

sion in a professional manner and
with responsibility. It is admirable
the fact you are committing to team
efforts and you support each other
by sharing individual experiences.
In the segment of event I attended, I liked that the panel managed
to cover a wide range of approaches : micro and macro, social and
political, local and international etc.
Madalina Vintu
Managing Consultant Arthur
Hunt Consulting
Director, Member of the Board
– British Romanian Chamber of
Commerce

“Mediation, a country brand”
– a challenging theme and a goal
that can be realized – true, by a lot
of work and persuasion. It’s in our
power – mediators, to accomplish it.
The event was an exceptional one,
with wonderful people preoccupied
by mediation and with an excellent
atmosphere.
I congratulate the professionalism and passion that could be
found in every detail of the event.
Thank you for making things happen.
Affectionately and gratefully,
Violeta Pop
Contact:
(Association Chamber of MediaMădălina Calcan
tors Cluj)
Tel./fax: +40213201535
office@starseu.eu
Mediation is a solution for many
www.ucmro.ro social wounds. It may signify, if given a chance and if its benefits are
TESTIMONIALS:
explained correctly, clearly and em„Mediation is a social necessity, pathically, an opportunity for soljust like misunderstandings, con- ving issues both more rapidly, and
flicts and dissensions are part of our cheaper for the citizens. In addition,
daily life. Either we speak of family, it can help to reconcile a society
neighbors,
work
that seems perpetucolleagues, busineally discontent and
ss partners or any
snappy, suspicious,
other
dimension
with abundant feeof human interaclings that justice is
tion, management
relative. From this
of conflict is a need
point of view, if they
for each of us, but
play their cards rialso of the society.
ght, mediators can
Thus, I believe that
accomplish an ecomediation and menomical, but also
diators have a social role very well social, role, helping to balance the
determined, even though not so society and to a usage of energies,
conscious. I also believe this is the nerves and personal finances to
great challenge of mediation – to more useful issues. Why not, even to
explain the role they can play in our a higher economic growth, in paraleveryday life. I thank the organizers lel with social peace.
from U.M.C.R. for the invitation and
Radu Magdin
I hope that very soon mediation will,
(CEO Smartlink Communications)
indeed, become a brand of Romanian society.”
Thank you for the invitation, I
Andrei Constantinescu was honored to contribute to the
Conan PR exchamge of ideas within this conference. Congratulations for the
Thank you for the invitation, it success of the event and for orgawas a pleasure to spend that Satur- nization, and I am glad to see that
day morning in the company of a mediation has chances to thrive with
group of professionals.
professionals like you.
I appreciated in particular the
Alexandra Mihăilescu
group effort you engage to organise
(Vice President Industries & Techand promote the mediator profesnologies, BDR ASSOCIATES)
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Federal Mediation and
Conciliation Service U.S.A.

21-23 MAI 2014 – UN NOU CURS SUSŢINUT ÎN BUCUREȘTI
DE F.M.C.S. WASHINGTON D.C., U.S.A.

TEHNICI AVANSATE ÎN
MEDIERE PENTRU MEDIATORII
PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA

Eveniment organizat de Școala de
Formare în Mediere Mugur Mitroi
(F.M.M.M. Romania Training School)
în perioada 21.05.2014 – 23.05.2014
în parteneriat cu Federal Mediation
and Conciliation Service (F.M.C.S.),
Washington DC, U.S.A.
Federal Mediation and Conciliation
Service (F.M.C.S.) este agenţia independentă specializată a Guvernului
SUA înfiinţată în 1947 în vederea
soluţionării conflictelor prin metode
alternative (A.D.R.).
F.M.M.M. Romania Training School
s-a afirmat de la data fondării ca un reper elitist de calitate și competenţa în
domeniul cursurilor de formare a mediatorilor profesioniști, precum și al cursurilor de management al conflictelor.
Formatorii au fost: Eileen B.
Hoffman, Linda Lazarus, Mugur Bogdan Mitroi și Mihai Iulian Munteanu.
Cursul s-a adresat mediatorilor cu
experienţă care doresc perfecţionarea superioară a tehnicilor în mediere, precum și certificarea internaţională a competenţelor acordată de
Federal Mediation and Conciliation
Service U.S.A.
Aplicând metode de training bazate exclusiv pe experienţa practică

internaţională a formatoarelor americane și furnizând abordări teoretice
comparative între sistemele de mediere existente, acest curs a fost destinat profesioniștilor mediatori care
văd medierea ca o vocaţie de viaţă și
care înţeleg necesitatea obţinerii de
noi competenţe și a unui nivel înalt
de pregătire, în vederea stabilirii la
un standard elitist, devenind un reper certificat de calitate.
Evenimentul se înscrie în campania de promovare a profesionismului și profesioniștilor medierii din
România - organizată de F.M.M.M.
Romania Training School și susţinută
de Uniunea Centrelor de Mediere din
România, propunându-și unificarea
practicilor și tehnicilor în mediere,
cunoașterea și alinierea la standardele internaţionale în mediere.
Cursul s-a desfășurat în București,
numărul de locuri fiind limitat la 20
de participanţi. Pentru participarea la
curs s-au acordat 24 de puncte pregătire profesională continuă.
Cursul s-a desfășurat în limba engleză și s-a asigurat traducere simultană.
Detalii suplimentare pe site-ul
www.fmmm.ro și la adresa de e-mail
office@fmmm.ro.•

F.M.M.M. Romania Training School

Federal Mediation and
Conciliation Service U.S.A.

EVENIMENTE / EVENTS

F.M.M.M. Romania Training School

MAY 21-23, 2014 – A NEW TRAINING WAS HELD IN BUCHAREST BY F.M.C.S. WASHINGTON D.C., U.S.A.

ADVANCED MEDIATION
TECHNIQUES FOR PROFESSIONAL
MEDIATORS IN ROMANIA
Event organized by Scoala de
Formare in Mediere Mugur Mitroi
(F.M.M.M. Romania Training School)
between 21.05.2014 – 23.05.2014 in
partnership with the Federal Mediation and Conciliation Service (F.M.C.S.),
Washington DC, U.S.A.
The Federal Mediation and Conciliation Service (F.M.C.S.) is the independent specialized agency of the US
Government, established in 1947, in
view of alternative dispute resolution
(ADR).
F.M.M.M. Romania Training School has become since its establishment
a benchmark of quality and competence in training of professional mediators and in conflict management.
Trainers were: Eileen B. Hoffman,
Linda Lazarus, Mugur Bogdan Mitroi
and Mihai Iulian Munteanu.
This course was dedicated to experienced mediators who wanted a
higher qualification of techniques in
mediation, as well as international
certificate of competence, granted by
the Federal Mediation and Conciliation Service U.S.A.
Applying training methods exclusively based on international practical
experience of American trainers and

providing comparative theoretical
approaches between existing mediation systems, this course was designed
for professional mediators who see
mediation as a life vocation and who
understand the need to obtain new
skills and a high level of training in
order to establish an elitist standard,
becoming a certified quality landmark.
The event was part of the campaign
promoting professionalism and mediation professionals in Romania
– organized by F.M.M.M. Romania
Training School and supported by
the Union of Mediation Centers in
Romania, aiming to unify the practice and techniques in mediation, to
acknowledge and align them to international standards in mediation.
The course was held in Bucharest,
the number of participants being
limited to 20. Those who participate
were granted 24 points for continuing
professional development.
The course was held in English,
with simultaneous translation provided.
Registration, course program and
additional information on www.fmmm.
ro and email office@fmmm.ro.
•

Eveniment susţinut de / Event powered by
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UniuneaCentrelor de Mediere
din Romania
www.ucmro.ro

Social Training and Antreprenorial
Research Society
www.starseu.eu

9

MEDIEREA, TEHNICĂ ŞI ARTĂ » IUNIE 2014

10

MEDIATION, TECHNIQUE AND ART » JUNE 2014

S.T.A.R.S. - Social Training and Antreprenorial Research Society
www.starseu.eu

PROIECTUL MEDIATORILOR
S.T.A.R.S. „CUM POŢI FI ȘI TU UN
BUN MEDIATOR” VA CONTINUA ȘI
ÎN ANUL ȘCOLAR URMĂTOR
București, 19 Iunie 2014 – Echipa
mediatorilor S.T.A.R.S. anunţă continuarea derulării proiectului „Cum
poţi fi și tu un bun mediator” pe tot
parcursul anului școlar următor.
Debutând în luna aprilie 2014 în
cadrul Săptămânii „Școala Altfel”,
proiectul dezvoltat de asociaţia mediatorilor S.T.A.R.S. își propune să
dezvolte abilităţile elevilor pentru
găsirea soluţiilor amiabile, pentru
reducerea violenţei verbale și fizice în
rândul copiilor. În cadrul acestui proiect, o echipă de mediatori prezintă
noţiuni de mediere elevilor din școlile
și liceele bucureștene, în cadrul unor
sesiuni de instruire, ateliere de lucru
interactive, teste, concursuri etc.
Medierea prezintă abordări care
au la bază dialogul, comunicarea și
luarea deciziilor într-un mod participativ. Pornind de la premisa că disputele verbale și fizice din mediul școlar
fac dificilă integrarea copiilor și adolescenţilor și pot deveni o barieră în
formarea lor sustenabilă ca adulţi,
mediatorii S.T.A.R.S. își propun să
îi ajute pe copii să descopere latura
constructivă a situaţiilor conflictuale
și să le dezvolte abilităţile pentru găsirea soluţiilor pașnice. Crearea unor
modele adecvate de comportament
pozitiv și tolerant, chiar și dincolo de
limita școlii, va contribui la prevenirea apariţiei și escaladării unor conflicte mai grave, dar și la facilitarea
integrării în comunitate a elevilor.
“Mulţumim conducerii instituţiilor
de învăţământ și acelor cadre didactice care au înţeles importanţa școlii
ca prim spaţiu de mediere, de trecere
între familie și societate; ne-am bucurat de deosebita deschidere și întreaga lor susţinere, astfel încât proiectul
se va derula pe tot parcursul anului
școlar 2014-2015”, declară dna Geor-

geta Jeles, reprezentanta echipei de
proiect.
Până în prezent, mediatorii
S.T.A.R.S. au introdus noţiuni despre
posibilităţile de soluţionare pașnică a
disputelor elevilor claselor a II-a – a
XI-a de la Școala Gimnazială nr. 88,
Liceul Teoretic Alexandru Vlahuţă,
Școala „Anastasia Popescu”, Colegiul
National I.L. Caragiale și Liceul cu
program sportiv Clinceni. Elevii au
aflat astfel, pe inţelesul lor, ce este
conflictul și care sunt consecinţele
acestuia, primind căteva noţiuni despre cum pot ei înșiși să contribuie la
rezolvarea acestuia ca un mediator.
S.T.A.R.S. - Social Training and
Antreprenorial Research Society,
asociaţie afiliată Uniunii Centrelor de
Mediere din România, a fost înfiinţată
cu scopul de a promova pacea socială
prin încurajarea metodelor alternative de soluţionare a disputelor, dar și
prin promovarea iniţiativei antreprenoriale, ca o metodă de evoluţie individuală și socială. S.T.A.R.S. este o
organizaţie puternică prin experienţa
relevantă și dedicarea membrilor săi,
mediatori de profil înalt, profesioniști
în domeniul juridic, antreprenori,
profesori, reprezentanţi ai societăţii
civile.
Uniunea Centrelor de Mediere din
România (U.C.M.R.) este federaţia
naţională înfiinţată în 2005, reunind
asociaţii profesionale ale mediatorilor din toată ţara.
•
Mădălina Calcan
Departament PR S.T.A.R.S.
Tel./fax: +40213201535
Mobil: 0722239261
office@starseu.eu
www.starseu.eu

S.T.A.R.S. – Social Training and Antreprenorial Research Society
www.starseu.eu

PROJECT OF S.T.A.R.S.
MEDIATORS „HOW YOU CAN
BE A GOOD MEDIATOR” WILL
CONTINUE DURING NEXT
SCHOOL YEAR
Bucharest, 19 June 2014 – The
team of mediators S.T.A.R.S. announces tthe continuation of the project „How you can be a good mediator” during next school year.
Initiated in April 2014 during the
„Different School Week”, the project
developed by the association of mediators S.T.A.R.S. aims to develop students' abilities to find amicable solutions to reduce verbal and physical
violence among children. Within this
project, a team of mediators presents
notions of mediation to students from
schools and highschools of Bucharest, by information sessions, interactive workshops, tests, competitions
etc.
Mediation implies approaches
based on dialogue, communication
and participative decisions. Starting
from the premise that Verbal and
physical disputes between children
and teenagers makes their integration difficult and can become a barrier to their sustainable development
as adults, S.T.A.R.S. mediators aim to
help children discover the constructive side of conflict situations and develop their skills for finding peaceful
solutions. Creating appropriate models of positive and tolerant behavior,
even beyond the school, will help to
prevent the emergence and escalation
of more serious conflicts and facilitate
integration in students community.
“We wish to thank the management
of schools and to those teachers that
understood the importance of school
as first space of mediation, of transition from the family to society; we
were happy to see the special openess
and full support, so that the Project
will continue throught the school year

03.06.2014 Proiectul Cum sa fii si tu un bun mediator_CN Caragiale_cls. a XI-a

2014-2015”, said Mrs. Georgeta Jeles,
Project team representative.
Until now, S.T.A.R.S. mediators
introduced notions about peaceful
resolution of disputes to students
from grades 2 – 11 from the Gymnasium School no. 88, Alexandru Vlahuta
Theoretical Highschool, „Anastasia
Popescu” School, National College
I.L. Caragiale and Sports Highschool
Clinceni. The students learnt, to their
understanding, what is conflict and
its consequences, and also notions
about how themselves may contribute
to their resolution like a mediator.
S.T.A.R.S. – Social Training and
Antreprenorial Research Society, affiliated to the Union of Mediation Centers in Romania, was established to
promote social peace by encouraging
alternative dispute resolution methods, and to uphold entrepreneurship
initiative as a means of individual
and social development. S.T.A.R.S. is
a strong organization given the relevant experience and dedication of
its members, high-profile mediators,
legal professionals, entrepreneurs,
teachers, representatives of civil society.
The Union of Mediation Centers in
Romania (U.C.M.R.) is the national
federation established in 2005, gathering professional associations of mediators from around the country. •
Mădălina Calcan
PR Office S.T.A.R.S.
Tel./fax: +40213201535
Mobil: 0722239261
office@starseu.eu
www.starseu.eu
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08.04.2014 Proiectul Cum sa fii si tu un bun mediator_Cls.a IV-a Scoala Gimnaziala nr. 88 Bucuresti

09.04.2014 Proiectul Cum sa fii si tu un bun mediator_Cls. a II-a Liceul Teoretic Alexandru Vlahuta Bucuresti
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10.06.2014 Proiectul Cum sa fii si tu un bun mediator_Liceul Sportiv Clinceni - cls. a V-VI-a
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13.06.2014 Proiectul Cum sa fii si tu un bun mediator_Liceul Sportiv Clinceni - cls. a XI-a

16.06.2014 Proiectul cum sa fii si tu un bun mediator_Liceul Sportiv Clinceni - cls. a II-III a

27.05.2014 Proiectul Cum sa fii si tu un bun mediator_Cls.a II-a de la Scoala Anastasia Popescu in vizita la biroul mediatorilor STARS
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▶ SECŢIUNEA „MENTORAT”

▶ SECTION “MENTORING”

Mediatorii cu experienta practica impartasesc din cunostintele si spetele lor celor aflati la inceput de drum.

Experienced mediators share their knowledge and cases specificities to those beginning their practice.

Mugur Bogdan Mitroi - coordonator

Mugur Bogdan Mitroi - coordinator

OBLIGATIVITATEA DE A
PARTICIPA LA ŞEDINŢELE DE
INFORMARE ASUPRA MEDIERII,
NECESITATE SAU MOFT?

Î
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n acest articol am ales ca să tratez
un subiect de actualitate pentru
profesia de mediator: decizia Curţii
Constituţionale a României prin care s-a
declarat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art.2, alin.(1) şi alin.(1), indice 2
din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.
Ce spun aceste articole: Art. 2, alin (1)
stabileşte că: “Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la
şedinţa de informare privind avantajele
medierii, inclusiv, dacă este cazul, după
declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe aceasta cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală,
precum şi în alte materii, în condiţiile
prevăzute de lege”.
De asemenea, alin. (1) indice 2 al
aceluiaşi articol: “Instanta va respinge
cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către
reclamant a obligaţiei de a participa la
şedinţa de informare privind medierea,
anterior introducerii cererii de chemare
în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă
în acest scop, pentru litigiile în materiile
prevazute de art. 60 indice 1 alin. (1) lit.
a)-f”.
După cum ştiu toţi mediatorii şi
foarte multe persoane, de aproximativ
un an, justiţiabilii au obligaţia de a se
prezenta la un mediator pentru a se
informa cu privire la beneficiile pe care
le are medierea, înainte de a chema pe
cineva în judecată.
Chiar dacă au fost făcute multe articole pe această temă, chiar dacă unii
dintre mediatori consideră faptul că
medierea a intrat în cădere liberă prin
emiterea deciziei sus-menţionate a Curţii Constituţionale, chiar dacă unii se bucură că deja au scăpat de o procedură
care le oprea drumul spre „o piaţă de
desfacere” a serviciilor de consultanţă,
cred că este bine să mai adaug şi eu câte
ceva la acest subiect, pentru că orice
iniţiativă de reglementare şi orice activitate de promovare a medierii, în cazul
nostru, a mediatorilor autorizaţi, pleacă
de la discuţii diverse şi de la păreri pro
şi contra.
Decizia Curţii Constituţionale trebu-

ie totuşi corelată cu dispoziţiile art.31,
alin. (3) din Legea nr.47/1992, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale: „Dispoziţiile
din legile şi ordonanţele în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de
la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de
acord prevederile neconstituţionale cu
dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca
fiind neconstituţionale sunt suspendate
de drept”.
Pentru că la momentul scrierii acestui articol, încă nu avem motivarea deciziei emise de Curtea Constituţională
a României, voi încerca să tratez acest
subiect delicat pe baza părerilor pro şi
contra obligativităţii şedinţei de informare la mediere, dar şi pe baza propriilor experienţe în calitate de mediator
profesionist şi preşedinte al unei asociaţii profesionale din domeniul medierii.
Voi pleca de la un articol cu titlul:
„Cazanciuc, despre decizia CC privind
medierea: Degeaba o reglementezi,
dacă oamenii n-au încredere”, scris de
Otilia Ciocan şi Eliana Rădulescu, publicat pe site-ul Mediafax (http://www.
mediafax.ro/social/cazanciuc-despredecizia-cc-privind-medierea-degeaba-oreglementezi-daca-oamenii-n-au-incredere-12614123). Aici Ministrul Justiţiei,
Robert Cazanciuc, a declarat că "degeaba încerci să reglementezi prin lege
ceva, dacă oamenii nu au încredere în
această instituţie".
Din acelaşi articol aflăm că la o întrebare pe acest subiect de la finalul unei
conferinţe ce a avut loc la Senat, Robert
Cazanciuc a explicat faptul că "Medierea
este o cale alternativă de soluţionare a
unor conflicte. Până la urmă, dacă medierea are sau nu succes, ţine cumva şi
de cultura unei naţii. Noi am încercat să
punem într-un act normativ un sistem
care funcţionează în alte ţări. Poate nu
întotdeauna noi suntem conştienţi de
această cale, poate nu întotdeauna
avem încredere în ea. Am încercat să
stabilim, într-o lege, o procedură prealabilă obligatorie, tocmai în încercarea
de a degreva puţin instanţele. Soluţia
este, din nou, la mijloc, nu neapărat

MANDATORY PARTICIPATION IN
INFORMATION SESSIONS ABOUT
MEDIATION, A NECESSITY OR A
CAPRICE?

I

n this article I have chosen to
treat a hot topic for the mediator
profession: the decision of the
Romanian Constitutional Court which
declared unconstitutional the provisions of article 2, para. (1) and (1) index
2 of Law no. 192/2006 on mediation
and the mediator profession.
What these articles say: Article 2,
paragraph (1) states that: "If the law
does not provide otherwise, the parties, individuals or legal persons are
obliged to attend the meeting on the
benefits of mediation, including, if
appropriate, after the onset of a trial
before the competent courts in order
to resolve conflicts by this manner in
civil, family, criminal and other matters, as provided by law".
Also, para. (1) index 2 of the same
article: "The court shall reject the
application for summons as inadmissible if the plaintiff fails the obligation to attend the information meeting
on mediation prior to the request for
summons, or after the onset of the
trial until the deadline given by the
court for that purpose, for litigation
matters stipulated by art . 60 index 1
par. ( 1) . a) – f”.
As all mediators and many people
know, for about a year, justice seekers
are required to go to a mediator to get
informed on the benefits of mediation, before calling someone to court.
Even though there are numerous
articles on the subject, even if some
of the mediators believe that mediation is in a freefall after the abovementioned decision of the Constitutional Court, even if some are already
enjoying the fact they got rid of a
procedure that would stop their way
to "a market" of consulting services,
I think it is appropriate for me to add
something on this subject, because
any regulatory initiative and any activity to promote mediation in our case
authorized mediators, starts from various discussions and pros and cons.
The decision of the Constitutional
Court must nevertheless be correlated with article 31, para. (3) of the Law
47/1992, republished, regarding the
organization and functioning of the
Constitutional Court: "The provisions

of existing laws and ordinances declared unconstitutional cease legal effect
45 days after publication of the Constitutional Court’s decision if during
this time interval, the Parliament or
the Government, as appropriate, does
not agree with the unconstitutional
provisions of the Constitution. During
this period, provisions declared
unconstitutional shall be suspended
de jure".
Because at the time of writing this
article, we still do not have the substantiation of the decision issued by
the Constitutional Court of Romania, I
will try to approach this delicate subject on pros and cons of mandatory
information session on mediation,
but also on my own experience as a
professional mediator and president
of a professional association in the
field of mediation.
I will start from an article entitled:
“Cazanciuc, about CC decision on mediation: No point in regulating it, if
people don’t trust it”, written by Otilia Ciocan and Eliana Rădulescu, published on Mediafax website (http://
www.mediafax.ro/social/cazanciucdespre-decizia-cc-privind-mediereadegeaba-o-reglementezi-daca-oamenii-n-au-incredere-12614123).
Here, the Justice Minister Robert
Cazanciuc stated “there is no point in
trying to regulate something by law, if
people do not have trust in that institution”.
In the same article, we learn that
when asked on this topic at the end
of a conference held at the Senate,
Robert Cazanciuc explained "Mediation is an alternative way of resolving
conflicts. Eventually, if mediation is
successful or not, is somehow connected to the culture of a nation. We
have tried to put in a law a system
that works in other countries. Maybe
we are not always aware of this way,
maybe we do not always trust it. We
have tried to establish in law a preliminary mandatory procedure in
an attempt to relieve a bit the court.
Solution is again in the middle, not
necessarily a normative one".
In this context, the Minister of
Justice said "people should have con-

MEDIATION, TECHNIQUE AND ART » JUNE 2014

disciplinar în ceea ce priveşte regulile ce
trebuie aplicate de orice mediator autorizat. Poate că şi amploarea pe care a luat-o formarea de noi mediatori în ultima
perioadă de timp şi care a determinat o
creştere rapidă a numărului de mediatori autorizaţi, corelat cu o abundenţă
de probleme disciplinare, justificată de
altfel pentru un grup profesional numeros, şi cu o activitate a comisiei de disciplină din Consiliul de Mediere, sufocată
de dosare disciplinare, a contribuit la
această situaţie.
Pe de altă parte, instanţele de judecată şi, implicit, judecătorii nu au o
activitate unitară de instanţă în ceea ce
priveşte cauzele care implică procedura
de mediere şi hotărârile de expedient
emise pe baza acordurilor de mediere.
Şi acest aspect contribuie la o scădere
drastică a încrederii justiţiabilului în
ceea ce priveşte folosirea procedurii
medierii în soluţionarea disputelor şi
conflictelor simple. Pot să dau exemple
diferite în acest sens, pornind de la emiterea sau respingerea unor hotărâri de
expedient, de către instanţe diferite şi
pentru dosare cu acorduri de mediere
ce au obiect identic sau asemănător şi
până la interpretarea diferită de către
judecători din diferite instanţe a unor
proceduri ce implică medierea, interpretări care uneori sunt total opuse
pentru acelaşi gen de situaţie a justiţiabililor.
La acestea se adaugă şi reticenţa instituţiilor statului, prin reprezentanţii
lor legali, pentru soluţionarea unor situaţii şi dispute simple, în raport cu cetăţenii. Putem să exemplificăm cazurile
de dispute pentru spaţii de locuit, care
şi-au schimbat rapid destinaţia datorită unor contexte social-politice la nivel
local, datorii ale cetăţenilor ce ajung
în situaţii de blocaj financiar temporar
datorat situaţiei socio-politice actuale,
scăderea veniturilor din familii şi creşterea numărului de persoane fără loc de
muncă, mai ales în rândul tinerilor etc..
De multe ori această reticenţă apare din
slaba informare a reprezentanţilor acestor instituţii, inclusiv a celor cu funcţii
juridice, despre ceea ce înseamnă medierea, despre avantajele acesteia şi
despre problemele ce pot fi soluţionate
prin această procedură.
Chiar şi profesioniştii din domeniul
juridic au catalogat medierea fie ca o
procedură necesară şi utilă cetăţenilor,
fie ca o piedică în calea judecăţii sau ca
un moft al guvernanţilor.
Din proprie experienţă, ca mediator profesionist şi reprezentant al unei
asociaţii profesionale din domeniul
medierii, având proiecte derulate cu
oameni din diferite categorii sociale,
am constatat că multe persoane, care
au o slabă pregătire juridică ori care
îşi derulează activităţile curente, fără
să aibă un contact direct cu domeniul
juridic, al disputelor şi litigiilor, nu au
un bagaj solid de cunoştinţe în ceea ce
priveşte procedura medierii, chiar dacă
sunt deschişi soluţionării problemelor
lor şi prin alte metode alternative jus-

fidence in mediation as it may solve
alternately certain conflicts" and on
the question whether the Romanians
will go to mediation sessions, Robert
Cazanciuc said: "What I could see
from the release of the Constitutional
Court is not yet in full, is an optional
procedure. It may or may not be”.
I tried to start the discussion on
the decision of the Constitutional
Court regarding mediation from the
position of an official within the Government of Romania. We note that
although benefits of mediation are recognized, the efficiency of mandatory
information procedure on mediation
was measured only by its application
over a short period of time, about a
year. In addition, it was considered
that during a year the population
could be educated and properly informed with tangible results, which is totally wrong. This should be quantified
in the way courts are relieved from
simple cases that can be more easily
resolved through mediation procedure for medium and long term. So
far, many of the litigants neither understood what mediation is nor how
to use it. Some of them maybe would
understand this only at a second or
third conflict or court case.
I have to say that people had been
better informed and educated if there
was a correlation in terms of promoting mediation process to masses by
consistent and coordinated actions of
various state institutions and Mediation Council, along with the mandatory character of the information session, but also through constant activity
of information and discussion within
the Ministry of Justice, with those
working in justice system, in particular judges and prosecutors.
From my own experience, I have
found some problems on this issue.
First, mediation was perceived among
the masses as another procedure that
seeks the promotion of new professionals who are eager to gain easy money
from litigants. This was also fueled by
the activity of issuing minutes reports
after information sessions for courts,
by bar lawyers who only have interest
to take cases to the courts. Often these minutes reports have been unduly
paid by litigants without anyone to
actually be informed about the benefits of mediation. For this reason I
believe that the image of litigants who
see mediators just as another category of professionals eager to new illicit
gains seems to be justified.
Perhaps this situation is to be
blamed on us as well, the honest mediators, who thought we could wait
for a natural self-elimination of these
"professionals", without a more vigorous disciplinary correction regarding the rules that must be applied
to any mediator. Perhaps the extent
of trainings for new mediators lately
which led to a rapid increase in the
number of authorized mediators cor-

related with an abundance of disciplinary problems, otherwise justified for
a large professional group, with an
activity of the disciplinary committee
in the Mediation Council suffocated
with disciplinary cases, all this contributed to current situation.
On the other hand, the courts and
therefore judges do not have a unified court activity regarding cases
involving mediation and expedient
decisions issued based on mediation
agreements. And this contributes to
a drastic decrease of litigants’ confidence in the use of mediation to resolve simple disputes and conflicts.
I can give different examples in this
respect starting from the issuance
or rejection of expedient decisions
by different courts and for mediation
agreements that have the same or similar object and to different interpretation by judges in different courts
of proceedings involving mediation,
interpretations which are sometimes
totally opposite for the same type of
situation for litigants.
All these are added the reluctance
of state institutions, through their
legal representatives, to solve some
simple situations and disputes in
relation to citizens. We can illustrate
cases of dispute for dwelling spaces
that quickly changed destination due
to local socio-political contexts, debt
of citizens who end up in temporary
financial deadlock due to the current socio –political situation, lower
income for families and increasing
number of unemployed, especially
among young people, etc... Often this
reluctance arises from poor information of the representatives of these institutions, including judicial officials,
about mediation, its advantages and
the problems that can be solved by
this procedure.
Even legal professionals have classified mediation as either a necessary
and useful procedure for citizens or
as an obstacle to court or a caprice of
authorities.
From my own experience as a professional mediator and representative of a professional association in
the field of mediation, with projects
undertaken with people from different social groups, I found that many
people who have a poor legal training
or operate their current activities without having a direct contact with the
legal field, disputes and litigation, do
no hold a solid baggage of knowledge
regarding mediation, even if they are
open to solving their problem by alternative methods of justice. Such
persons, even if willing to apply the
mediation procedure, do not do this
because they do not know much information about it and its benefits. I
found this is caused by a poor spread of information about mediation
through direct contact with people
(presentations and interactive discussions with people) but also beca-
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una, poate, normativă".
În acelaşi context, Ministrul Justiţiei
a subliniat că “oamenii trebuie să aibă
încredere în mediere, întrucât aceasta
poate soluţiona alternativ anumite conflicte”, iar cu privire la întrebarea dacă
romanii vor mai merge la şedinţe de mediere, Robert Cazanciuc a spus: "Din ce
am văzut în comunicatul Curţii (Constituţionale – n.r.), nu este încă in extenso,
este o procedură facultativă. Poate sau
nu poate fi".
Am încercat să pornesc discuţia
pentru subiectul deciziei Curţii Constituţionale, privind medierea, de la o
poziţie a unui oficial din Guvernul României. Constatăm faptul că, deşi sunt
recunoscute beneficiile medierii, eficienţa procedurii de informare obligatorie la mediere a fost măsurată doar prin
aplicarea acesteia pe parcursul unei
perioade de timp scurte, aproximativ un
an. În plus, s-a considerat că pe parcusul unui an populaţia putea fi educată
şi informată corespunzător cu rezultate palpabile, ceea ce este total greşit.
Acest lucru trebuia cuantificat printr-o
degrevare a instanţelor de judecată de
cauzele simple şi care pot fi uşor soluţionate prin procedura medierii pentru
un termen mediu şi lung. Până în acest
moment mulţi dintre justiţiabili nici nu
au înţeles bine ce este medierea şi la ce
foloseşte ea. Unii dintre ei poate ar înţelege acest lucru abia la al doilea sau
al treilea conflict sau dosar de instanţă.
Trebuie să spun că populaţia ar fi fost
mai bine informată şi educată dacă ar fi
existat o corelare în ceea ce priveşte promovarea procedurii de mediere în rândul maselor largi prin acţiuni constante
şi coordonate dintre diferite instituţii
ale statului şi Consiliul de Medire, alături de obligativitatea şedinţei de informare, dar şi printr-o activitate constantă de informare şi discuţie la nivel de
Minister al Justiţiei, cu cei ce lucrează
în justiţie, în mod special judecători şi
procurori.
Din proprie experienţă am constatat
unele probleme pe această temă. În
primul rând, medierea a fost percepută
în rândul maselor largi ca o altă procedură prin care se încearcă promovarea
unor noi profesionişti ce sunt dornici de
câştiguri uşoare de la justiţiabili. Acest
lucru a fost alimentat şi prin existenţa
activităţii de emitere de procese verbale de informare pentru instanţă prin
intermediul avocaţilor din barouri, ce
au interes ca să aibă dosare doar în
instanţă. De multe ori aceste procese
verbale au fost şi plătite nejustificat de
către justiţiabili, fără ca cineva să fie de
fapt informat despre avantajele medierii. Din acest motiv consider că imaginea
justiţiabilului care vede în mediatori o
altă categorie de profesionişti dornici de
noi câştiguri ilicite pare a fi justificată.
Poate că pentru această situaţie suntem vinovaţi şi noi, mediatorii corecţi,
care am crezut că vom putea să aşteptăm autoeliminarea acestor „profesionişti” pe „cale naturală”, fără a face o corecţie mai energică din punct de vedere
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tiţiei. Astfel de persoane, chiar dacă ar
fi dispuse să aplice procedura medierii,
nu fac acest lucru pentru că nu cunosc
prea multe informaţii şi avantaje despre
aceasta. Am constatat că acest lucru se
datorează atât unei slabe răspândiri a
informaţiilor despre mediere prin contact direct cu oamenii (prezentări şi discuţii interactive cu oamenii) dar şi prin
faptul că cei ce nu folosesc mijloacele
cele mai moderne de comunicare (internet, laptop, tabletă, telefoane inteligente etc.) nu ştiu cum să găsească rapid
informaţia despre mediere şi apelează
la ceea ce ştiu ei sau îi îndrumă cunoscuţii, respectiv se duc la un avocat pentru a formula în mod precis o cerere de
chemare în judecată sau, pur şi simplu,
renunţă la a mai încerca rezolvarea situaţiei în care se află şi lasă la latitudinea
părţii adverse metodele coercitive de
soluţionare a conflictului.
Însă decizia Curţii Constituţionale
pot produce şi efecte pozitive, pentru
mediere în general şi pentru mediatori,
în special. În acest sens, Domnul Mugur Mitroi declară în articolul cu titlul
„Mediatorul se va putea concentra pe
managementul disputei dintre părţi”,
publicat în data de 8 mai 2014, pe
site-ul medierenet.ro (http://www.medierenet.ro/2014/05/08/mugur-mitroimediatorul-se-va-putea-concentra-pemanagementul-disputei-dintre-parti/#.
U3Oy7IGSwl8) că „ridicarea sancţiunii
cu privire la lipsa îndeplinirii procedurii informării pentru părţile interesate
duce la o degrevare a activităţii mediatorului, prin simplificarea procedurii

de mediere, şi va permite concentrarea
mediatorului pe ceea ce înseamnă “medierea” propriu-zis – managementul
disputei dintre părţi, prin facilitarea comunicării şi compatibilizarea nevoilor
părţilor”.
Printre aspectele pozitive putem
enumera şi faptul că rămâne în vigoare
şi obligaţia instanţei de a îndruma şi recomanda părţilor soluţionarea amiabilă
a cauzei, conform art. 227 din Noul Cod
de procedură civilă, “Prezenţa personală a părţilor în vederea soluţionării amiabile a litigiului”.
De asemeni, tot într-o notă optimistă,
există posibilitatea eliminării traficului
cu procese verbale de informare la mediere, atât de necesare în dosarele de la
instanţele de judecată şi, prin aceasta,
o creştere a calităţii serviciilor din domeniul medierii. Este posibil chiar să
se dezvolte sectorul de medieri ce au
ca obiect dispute ce nu au legătură cu
justiţia, cum este cazul disputelor de la
locul de muncă, între colegi, între şefi şi
subordonaţi, colegi din departamente
diferite etc.. Pot să se dezvolte activităţi
de mediere pentru continuarea derulării unor contracte între profesionişti
sau pot să se formeze mediatori care au
dosare cu predilecţie în domeniul disputelor familiale şi în care clienţii nu au
ca scop un dosar deferit instanţelor de
judecată (certuri matrimoniale, neînţelegeri între copii şi părinţi, neînţelegeri
între rude pentru teme de orgoliu personal etc.).
Poate chiar să apară şi discuţii pentru
şedinţe de informare privind medierea

use those who do not use the latest
means of communication (internet,
laptop, tablet, smart phones and so
on) do not know how to quickly find
information about mediation and
therefore turn to what they know or
to what others direct them, namely
they go to a lawyer to make a concise
application for summons or simply
give up trying to resolve the situation allowing the opposing party to
use the coercive methods of conflict
resolution.
But the Constitutional Court’s decision may produce positive effects
for mediation in general and mediators in particular. In this regard, Mr.
Mugur Mitroi stated in the article
entitled "The mediator will be able to
focus on managing the dispute between the parties", published on May 8,
2014 on medierenet.ro (http://www.
medierenet.ro/2014/05/08/mugurmitroi-mediatorul-se-va-putea-concentra-pe-managementul-disputeidintre-parti/#.U3Oy7IGSwl8)
that
"lifting the sanction related the failure to fulfill the information session for
parties interested leads to a relief in
the mediator’s activity, by simplifying
the mediation procedure and will
allow the mediator to focus on what
true mediation really means – the
management of the dispute between
the parties, by facilitating communication and by making compatible the
needs of the parties".
Among the positive aspects, we
can also include the fact that there

is still in force the obligation of the
court to guide and recommend the
parties the amicable resolution of the
case, according to art. 227 of the New
Civil Procedure Code, "the personal
presence of the parties to resolve the
dispute amicably”.
Also, in an optimistic note, there
is the possibility to eliminate trafficking minutes reports of information session on mediation, which are so
necessary to the files in courts and,
thereby, an increase in the quality of
mediation services. It is even possible to develop the mediation section
dedicated to disputes unrelated to
justice, such as workplace disputes
between colleagues, between bosses
and subordinates, colleagues from
different departments, etc...There
can also be developed mediation activities for the further implementation
of contracts between professionals
or train mediators dedicated to cases in area of family disputes where
customers do not aim to have a case
brought before the courts (matrimonial quarrels, disagreements between
children and parents, misunderstandings among relatives determined by
personal egos etc).
There may even appear discussions for information session on mediation and implicitly mediation procedure for people who are not decided
to start a court action. These people
can be reconciled even after a mediation session before submitting a request for summons. On this occasion,
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contact direct cu sursa de informaţii:
profesionistul în mediere”. Este nevoie
ca toţi mediatorii autorizaţi să discute
mai mult cu persoane din afara profesiei şi cu orice ocazie în care li se cere
acest lucru.
După cum observaţi, am încercat să
adun păreri pro şi contra procedurii
obligatorii privind informarea privind
medierea în raport cu decizia emisă de
Curtea Constituţională a României din
data de 07 mai 2014.
Părerea mea personală este că, deşi
se face o sortare mai rapidă a profesioniştilor în mediere de „profesioniştii”
în mediere, informarea obligatorie mai
putea forţa difuzarea informaţiei despre
ceea ce reprezintă medierea şi avantajele acesteia pentru marea masă a cetăţenilor, lucru certificat de mulţi dintre colegii noştri. Chiar dacă această decizie ar
fi trebuit să intervină măcar peste un an
sau doi, ori trebuia schimbată legislaţia
pentru a face o trecere mai fină către
eliminarea obligativităţii informării la
mediere atunci când populaţia a ajuns
la un grad optim de informare privind
domeniul medierii disputelor, noi, specialiştii în domeniu, mediatorii autorizaţi, vom avea obligaţia de a formula o
propunere legislativă care să determine
atingerea mai rapidă a scopului enunţat
mai sus, respectiv realizarea unei informări optime a cetăţenilor României,
astfel ca procedura medierii să devină o
primă opţiune în soluţionarea disputelor pe care le are o persoană cu semenii
săi sau cu instituţiile statului, prin reprezentanţii acestora.
•
Laurenţiu-Georgian Dumbravă
Mediator şi Consilier juridic
Mobil:+40.744.39 71 08
Blog: http://medieredumbrava.
wordpress.com/
E-mail: medieredumbrava@gmail.
com / medieredumbrava@yahoo.ro
Facebook: https://www.facebook.
com/pages/Mediere-Dumbrava
https://www.facebook.com/mediere.
dumbrava

POZITIVARE. REFORMULARE.
REZUMARE

n urma cu cateva zile, mai precis
in data de 7 mai 2014, am aflat
decizia Curtii Constitutionale a
Romaniei cu privire la neconstitutionalitatea informarii obligatorii gratuite cu privire la avantajele procedurii
de mediere inainte de introducerea
unei actiuni in instanta de judecata
dar si cu privire la sanctionarea celor
care nu parcurgeau etapa de informare obligatorie gratuita privind medierea. Fata de tot ceea ce s-a discutat
pana acum, imi staruie in minte doua
aspecte.

Constitutionale, accept aceasta decizie bazandu-ma logic numai pe prevederile Cap. V Drepturi si libertati
fundamentale art. 42 Munca fortata
din Constitutia Romaniei care stipuleaza in mod foarte clar faptul ca
munca fortata este interzisa. Cu alte
cuvinte, eu, mediatorul, am fost scutit
prin aceasta decizie de a mai presta
munca intelectuala in mod gratuit,
pentru ca este ... neconstitutional.

AL DOILEA ASPECT ESTE
URMATORUL:

Inca din anul 2011 de cand m-am
autorizat ca mediator am inteles ca se
Fara a cunoaste motivatia Curtii fac statistici in domeniul medierii iar

PRIMUL ASPECT:

certified mediators who want to make
mediation a current and primary income producing activity will be able
to promote the true benefits of mediation: tax incentives for parties by
refunding stamp duties, low fees for
some applications, lower time for resolution of maximum a few weeks for
a conflict, getting a quick solution,
but also a very important aspect for
many people with a certain social status: the confidentiality of information
and documents.
As we can see, at this time the
authorized mediators will have to
truly devote to the profession of mediator, will have to learn as much as
possible about the
procedures and techniques used in
mediation, will have
to invest more time,
work and money for
professional development to increase
the quality of service
in own mediation
office. Each mediator will need to gain the experience
of mediation sessions for individual
cases, will need to devote more time
to disseminate information to people
who are willing to listen to information on alternative ways of solving the
problems they have. In short professionals in mediation may be sorted,
by eliminating the "professional"
mediators. We will be able to create
a professional class dedicated to the
work in mediation field.
As I said on several occasions,
"authorized mediators are well aware about the benefits of mediation,
and most of them promote it to their
peers, but people outside the profession know rather little information
because they were not able to have
direct contact with the source of information: professionals in mediation".
It requires that all certified mediators
to discuss more with people outside

the profession and on every occasion
they are requested to do so.
As you can see, I tried to gather
pros and cons in mandatory information procedure on mediation process
in relation to the decision issued by
the Constitutional Court of Romania
on May 07, 2014.
My personal opinion is that although it allows a better sorting of professionals in mediation the mandatory
information could have forced the
spread of information about mediation and its benefits to the great mass
of people, a thing showed by many of
our colleagues. Even if this decision
had to intervene only in a year or two,
or the legislation
had to be changed
in order to make a
smoother transition to elimination of
mandatory information session when
the population had
reached an optimal
level of information on mediation of
disputes, we, specialists in the field,
certified mediators, will be required to submit a legislative proposal
to determine more quickly achieve
the purpose stated above, namely to
perform the optimum information to
citizens of Romania, so that mediation procedure becomes a first option
in resolving disputes we have with
our fellows or with state institutions,
through their representatives
•
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şi, implicit, proceduri de mediere pentru persoanele care nu sunt hotărâte să
facă o acţiune în instanţă. Aceste persoane pot fi împăcate chiar ca urmare
a unei şedinţe de mediere, înainte de a
se ajunge la formularea unei cereri de
chemare în judecată. Cu această ocazie,
mediatorii autorizaţi care doresc să facă
din mediere o activitate curentă şi producătoare de venit principal vor putea
să promoveze adevăratele beneficii ale
medierii: facilităţile fiscale pentru părţi
în restituirea taxelor de timbru, timbrajul redus pentru unele cereri, timp
de soluţionare redus la maxim câteva
săptămâni pentru un conflict, obţinerea unei soluţii rapide, dar şi un aspect
foarte important pentru multe persoane
cu un anumit statut social: confidenţialitatea informaţiilor şi documentelor.
După cum observăm, mediatorii autorizaţi vor fi nevoiţi, în acest moment,
să se dedice cu adevărat profesiei de
mediator, vor fi obligaţi să înveţe cât
mai mult despre procedurile şi tehnicile
folosite în mediere, vor trebui să investească mai mult timp, muncă şi fonduri
pentru dezvoltare profesională, pentru
creşterea calităţii serviciilor biroului
propriu de mediere. Va trebui ca fiecare
mediator să capete experienţa şedinţelor de mediere pentru diferite cazuri
concrete, va trebui să dedice mai mult
timp în difuzarea informaţiilor către
persoanele ce sunt dispuse să asculte
informaţii despre modalităţile alternative de soluţionare a problemelor pe care
le au. Pe scurt se poate face o sortare a
profesioniştilor în mediere prin eliminarea „profesioniştilor” mediatori. Vom
avea posibilitatea să creem o clasă profesională dedicată muncii în domeniul
medierii.
După cum am spus cu diferite ocazii, „mediatorii autorizaţi sunt foarte
conştienţi despre avantajele medierii
şi mare parte a acestora promovează
acest lucru către colegii de breaslă, însă
persoanele din afara profesiei cunosc
destul de puţine informaţii pentru că
ei nu au avut posibilitatea de a avea

Laurenţiu-Georgian Dumbravă
Mediator and legal advisor
Mobile:+40.744.39 71 08
Blog: http://medieredumbrava.
wordpress.com/
E-mail: medieredumbrava@gmail.
com / medieredumbrava@yahoo.ro
Facebook: https://www.facebook.
com/pages/Mediere-Dumbrava
https://www.facebook.com/mediere.dumbrava

POSITIVATION. REPHRASING.
RESUMING
A few days ago, on May 7, 2014 I
found about the Romanian Constitutional Court’s decision on the unconstitutionality of mandatory free
information on the benefits of mediation procedure before bringing an action in court but also of the sanctions
against those who did not go through
the mandatory free information on
mediation. Unlike everything discussed so far, there are two things on
my mind.

provisions of Chapter V Fundamental rights and freedoms, Article. 42
Forced labour within the Constitution
of Romania, which stipulates very
clearly that forced labour is prohibited. In other words, I, the mediator,
was relieved by this decision to continue to provide intellectual work for
free, because it is ... unconstitutional.

THE SECOND ISSUE:

Ever since 2011 when I became an
authorized mediator, I realized there
FIRST ASPECT:
were statistics in the field of mediaWithout knowing the motivation of tion and this year I could see the small
the Constitutional Court, I accept this percentage of mediation agreements
decision, logically based solely on the invested by courts across the country.
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anul acesta am vazut si micul procent
de Acorduri de Mediere investite de
instantele de judecata din toata tara.
Insa, din februarie 2013 sau, mai
corect spus, din august 2013 de cand
au pus umarul la procedura informarii obligatorii gratuite privind medierea toate profesiile juridice, nu am citit
nici o statistica privind numarul de cazuri respinse de instantele de judecata
pentru ca nu aveau informarea obligatorie gratuita la dosar, si nici privind
numarul de justitiabili nemultumiti ca
prin obligatia de a parcurge procedura de informare gratuita cu privire la
avantajele medierii le-ar fi fost incalcate drepturile fundamentale prin ingradirea liberului acces la justitie.
In concluzie, fara a mai astepta
motivarea Curtii Constitutionale, consider in mod practic, ca orice mediator care profeseaza medierea in acest
moment stie sa faca informarea intrun caz mediabil, cel putin de sapte
ori in acel caz. Si va exemplific cum se

aduna cele 7 informari. Prima - la primul telefon primit de la partea interesata, a doua - la prezentarea primei
parti, a treia - in invitatia transmisa
celei de a doua parti, a
patra - la intalnirea cu
cea de a doua parte, a
cincea – cu ambele parti
inainte de semnarea
Contractului de Mediere, a sasea - in timpul
procedurii de mediere
– se puncteaza din nou
si din nou aspecte care
poate nu au fost retinute de catre parti, a saptea - la semnarea Acordului de Mediere.
Suntem o profesie care isi respecta
clientii si ii ajuta sa fie receptivi si deschisi in exprimarea optiunilor lor. •
Delia Creteanu - Mediator
Mobil: +4 0744 789 335
E-mail: deliacreteanu@gmail.com
www.mediator-deliacreteanu.ro

MEDIEREA ÎN LITIGII DE
MALPRAXIS MEDICAL
CE ALEGEM: ACŢIUNEA ÎN
INSTANŢĂ SAU MEDIEREA?
REZUMAT:

Medierea este soluţia care poate
clarifica întrebările fără răspuns ale
pacienţilor şi/sau familiilor.
Medierea scuteşte pacienţi şi/sau
a familiile de alergătura costisitoare
şi obositoare după nenumărate acte
doveditoare ce trebuie ştampilate,
semnate şi legalizate (timp pierdut la
diferite birouri/ghişee ale instituţiilor
pentru obţinerea acestora).
Medierea oferă instituţiei posibilitatea de a rezolva elegant şi confidenţial un conflict care nu este malpraxis,
păstrându-şi astfel reputaţia.
Cuvinte cheie: mediere, malpraxis, conflict, amiabil, soluţionare.

1. CONSIDERAŢII GENERALE
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Perspectiva statelor Uniunii Europene este de rezolvare a disputelor pe
cale amiabilă prin mediere, printre
care şi cazurile de malpraxis. Procesul de soluţionare a conflictelor este
unul dureros pentru toţi cei implicaţi,
medierea putând fi alternativa la repararea prejudiciului patrimonial şi/
sau moral.
Astfel, adoptarea Legii 192/2006
privind medierea şi profesia de mediator stabileşte modalităţile legale de
soluţionare a conflictelor, stabilind
principiile generale care stau la baza
desfăşurării activităţii de mediere:
neutralitatea, imparţialitatea, confidenţialitatea şi consimţământului
părţilor, scopul final fiind obţinerea
unei soluţii satisfăcătoare pentru toate părţile participante.

2. MALPRAXISUL MEDICAL

Malpraxisul este definit în art. 642
al Legii 95/2006 ca fiind “eroarea
profesională săvârşită în exercitarea
actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra
pacientului, implicând răspunderea
civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale,
sanitare sau farmaceutice”. 1
Potrivit dispoziţiilor legale, persoanele prejudiciate printr-un act de
malpraxis se puteau adresa: Colegiului
Medicilor din România; Comisiei de monitorizare şi competenţă profesională
pentru cazurile de malpraxis sau direct
instanţei, pe cale civilă sau penală.
Eforturile de îmbunătăţire a sistemului
de malpraxis medical trebuie să se concentreze nu asupra daunelor materiale,
ci la reducerea timpului necesar pentru
a rezolva cererile de malpraxis. Un sistem
funcţional de malpraxis medical ar trebui
să compenseze pacienţii care au suferit un
prejudiciu în mod corect și rapid, prin mediere reducându-se durata proceselor lungi şi costisitoare ajungându-se astfel pe de
o parte la justă despăgubire, în cazurile
reale, dar şi reducerea cererilor de malpraxis neîntemeiate, când pacienţii sau
aparţinătorii dau în judecată medicul mai
mult din dorinţa de a afla ce s-a întâmplat.
De aceea, trecerea la un proces de
soluţionare alternativă a litigiilor care
caută în mod proactiv negocierea unei
rezoluţii reciproc acceptabilă, nu poate
fi decât avantajoasă.
1 http://legeaz.net/legea-95-2006/art-642

However, since February 2013 or,
more accurately, since August 2013
when all legal professions brought
their contribution to the free mandatory procedure on
mediation, I have not
read any statistics on
the number of cases
dismissed by the
courts because they
lacked the free mandatory information
session , nor on the
number of litigants
dissatisfied with the
fact that the obligation to go through
the procedure of free information on
the benefits of mediation had violated
their fundamental rights by restricting their free access to justice.
In conclusion, without waiting for
the substantiation of the Constitutional Court I basically consider that
any mediator practicing mediation
in this moment knows how to make

the information in a case suitable
for mediation, at least seven times in
that case. I will explain how the seven
sessions are gathered . First – at the
first call received from the party interested, the second - when the first part
comes, the third - in the invitation
sent to the second party, the fourth at the meeting with the second party,
the fifth - with both parties before
signing the mediation contract , the
sixth - during the mediation process,
when explaining again and again issues that may not have been retained
by the parties, the seventh - when
signing the mediation agreement.
We represent a profession that respects its customers and helps them
to be receptive and open in expressing their options.
•
Delia Creteanu - Mediator
Mobil: +4 0744 789 335
E-mail: deliacreteanu@gmail.com
www.mediator-deliacreteanu.ro

MEDIATION IN MEDICAL
MALPRACTICE CASES
WHAT DO WE CHOOSE: COURT
TRIAL OR MEDIATION?
SUMMARY:

Mediation is the solution that can
clarify unanswered questions of patients and/or families.
Mediation saves patients and /
or families from costly and tiresome
work of getting plenty of supporting documents which need to be
stamped, signed and notarized (time
lost at different offices / desks of institutions to produce them).
Mediation gives the institution the
opportunity to resolve in an elegant
and confidential manner a conflict
which is not malpractice, thus preserving its reputation.
Keywords: mediation, malpractice,
conflict, amicably, resolution.

1. GENERAL ASPECTS

The prospect of EU member states
is to settle disputes amicably through
mediation, including malpractice
cases. The process for resolving conflicts is painful for everyone involved,
hence mediation can be an alternative
to repair the financial and / or moral
prejudice.
Consequently, Law 192/2006 on
mediation and the mediation profession establishes legal means for
resolving conflicts, deciding over general principles underlying mediation
activity: neutrality, impartiality, confidentiality and consent of the parties,
while the ultimate goal is to obtain a
satisfactory solution to all participating parties.

3. MEDICAL MALPRACTICE

Malpractice is defined in art. 642
of Law 95/2006 as "professional error
committed in the exercise of medical
or medical-pharmaceutical act, which
generate prejudice to the patient,
involving civil liability of medical
personnel and of supplier of medical,
healthcare or pharmaceutical products and services. 1
According to legal provisions, the
persons harmed by an act of malpractice could address: the College of Doctors in Romania; the monitoring and
professional competence Committee
for malpractice cases or directly to
the court, by civil or criminal means.
Efforts to improve the medical malpractice system should focus not on
material damage, but on reducing the
time needed to resolve malpractice
claims. A functional system of medical malpractice should compensate
harmed patients fairly and quickly,
mediation reducing the duration of
lengthy and expensive court trials
thus leading on one side to fair compensation, in real cases, and reducing unfounded malpractice claims
when patients or families sue a doctor
more for their desire to find out what
happened.
Therefore, switching to an alternative dispute resolution process that
proactively seeks to negotiate a mutually acceptable resolution, can only
be beneficial.
1 http://legeaz.net/legea-95-2006/art-642
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Timpul
Mediere – data, ora, chiar şi locul
unde va avea loc medierea se va face în
funcţie de dorinţele şi programul părţilor, fără a fi nevoie să vă învoiţi de la servici sau să vă luaţi din zilele de concediu
de odihnă ori să vă neglijaţi afacerea sau
clienţii. În cazul în care intervine ceva de
“ultimă oră” şi nu vă puteţi prezenta la
mediere, puteţi reprograma întâlnirea
într-una din zilele următoare. De asemeni, vă puteţi rezolva problema chiar
dacă este vacanţă judecătorească. În
funcţie de natura şi complexitatea diferendului, o şedinţă de mediere poate
dura 1-2 ore sau mai multe, iar soluţia
poate fi găsită într-o singură şedinţă (ca
de exemplu divorţul cu acordul ambelor
părţi) sau în mai multe şedinţe, dar nu
mai mult de 2-3 luni. Mediatorul are
răbdarea şi timpul necesar să vă asculte,
să vadă problema din perspectiva dumneavoastră, putând astfel să vă ajute să
vedeţi lucrurile dintr-o perspectivă diferită ce poate conduce la soluţionare. Mediatorul nu judecă, nu caută un vinovat,
ci ajută, prin metode specifice, la găsirea
unei soluţii convenabilă tuturor părţi lor
implicate.
Instanţa de judecată – începând cu
data de 15 februarie 2013, data intrării
în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă, primul termen de judecată nu se mai fixează la
primirea unei cereri de chemare în judecată, ci se stabileşte în maxim 60 de
zile după verificarea cererii de chemare
în judecată. Astfel, există posibilitatea ca
primul termen să fie dat chiar şi după 4
luni de la depunerea cererii de judecată
(acesta fiind termenul de recomandare
generat de sistemul computerizat al instaţelor ECRIS), după care, în funcţie de
complexitatea cazului, procesul poate
dura de la câteva luni până la câţiva ani!
Locul este bineînţeles sala de judecată,
fără a se putea preciza exact ora. Deşi
la afişarea cauzelor la intrarea în sălile
de şedinţa este trecută “ora estimativă”,
aceasta nu se respectă niciodată din mai
multe motive (conform art. 104 pct. 11
din Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti “cauzele
care se amână, fără discuţii, vor putea
fi strigate la începutul şedinţei”2; sunt
avocaţi care solicită instanţei să ia cauza
pe care o reprezintă cu prioritate pentru
că are în aceeaşi zi un proces în altă localitate; nu sunt toate părţile prezente
la strigarea cauzei etc.). După mai multe ore pierdute aşteptând să se strige
cauza în care sunteţi parte, puteţi avea
surpriza că avocatul celeilalte părţi cere
amânarea cauzei, stabilindu-se un nou
termen (între 1-2 luni). Judecătorul nu
are suficient timp să vă asculte, având în
vedere multitudinea de dosare pe care le
are într-o zi, cererile dumneavoastră fiind soluţionate de instanţă doar în baza
unor dovezi solide, incontestabile.
Administrarea probelor
Mediere – nu trebuie aduse probe,

De-a lungul timpului, în orice situaţie conflictuală s-a propus părţilor să
încerce rezolvarea diferendului pe calea
amiabilă a concilierii şi negocierii, a arbitrajului şi de curând a medierii. Toate
aceste modalităţi de stingere a conflictului prezintă o serie avantaje. În cele
ce urmează vom face referire, cât mai
schematic, la avantajele medierii comparativ cu procedura în instanţă, având în
vedere că este o procedură nouă, puţin
cunoscută.
Autodeterminarea părţilor
Mediere – după şedinţa de informare
în care sunt prezentate avantajele medierii şi rolul mediatorului, părţile decid
dacă doresc să participle la şedinţele de
mediere. Dacă aveţi de rezolvat o problemă cu o persoană din altă localitate sau
chiar din alt stat (litigii comerciale, civile,
conflicte de muncă, inter-etnice etc.) în
cadrul medierii tratativele se pot face
prin orice mijloace audio-video (teleconferinţă, skype, messenger ş.a.), acordul
de mediere putând fi trimis de asemeni
prin orice mijloace de curierat (poştă rapidă) pentru a fi semnat.
Instanţa de judecată – în cazul unui
proces există posibilitatea ca partea
să se reprezinte singură (cu riscul să
piardă) sau să apeleze la un avocat, situaţie în care ar avea “şanse de câştig”
fiind reprezentată de o persoană specializată. Astfel, pentru a-şi susţine cauza
reclamantul trebuie să fie prezent personal sau prin reprezentant (mandatar,
avocat, consilier juridic etc.). Martorii
sunt obligaţi să se prezinte în instanţă,
indiferent de care parte sunt citaţi; partea “adversă” citează un martor (coleg,
rudă, prieten), fiind pus într-o situaţie
nedorită din punct de vedere fizic, moral, emoţional, contrar voinţei proprii.
Confidenţialitatea
Mediere – şedinţele de mediere sunt
strict confidenţiale, nu vă expun public.
Absolut tot ce spuneţi la mediere este confidenţial, în acordul de mediere care se
încheie la sfârşit se va trece doar înţelegerea la care aţi ajuns după aceste discuţii.
Instanţa de judecată – şedinţele sunt
publice, astfel încât orice persoană
prezentă în sala de judecată poate auzi
detalii intime din viaţa dumneavoastră,
inclusiv presa atât de avidă de subiecte
“fierbinţi”.
Ambient (confort)
Mediere – întâlnirile au loc de obicei
în biroul mediatorului, stând confortabil
(pe scaune/fotolii/canapele), cu o ceaşcă
de ceai ori cafea sau un pahar cu apă ori
suc, într-un loc curat, cu sisteme de încălzire/răcire funcţionale etc. sau în orice loc în care părţile se simt confortabil.
Instanţa de judecată – toate persoanele care se adresează instanţei trebuie
să stea în picioare, nu puteţi interveni în
proces punând întrebări directe, acesta
desfăşurându-se prin intermediul preşedintelui completului de judecată. Sala
de judecată poate fi neaerisită sau neîn2 http://legeaz.net/regulament-ordinecălzită, plină.
interioara-instante-judecatoresti/art-104

3. ADVANTAGES OF MEDIATION OVER A COURT TRIAL

Mediation – date, time, even the
place where mediation will take place
will be decided according to the wishes and schedule of parties without
you having to be excused from work
or take a day of annual leave or neglect your business or customers. If
something new comes up and you can
not attend the mediation session, you
can reschedule the meeting in one of
the following days. Also, you can solve
your problem even during judicial
vacations. Depending on the nature
and complexity of the dispute, a mediation session may last 1-2 hours or
more, and the solution can be found
in one meeting (for instance a divorce
with the consent of both parties) or
several sessions, but no more than
2-3 months. The mediator has the
patience and time to listen to you, to
see the problem from your perspective, being able to help you see things
from a different angle which can lead
to settlement. The mediator does not
judge, does not seek to blame but
helps by specific methods to find a
suitable solution for all parties involved.
The court – as of February 15,
2013, the date of entry into force of
Law no. 134/2010 on the Civil Procedure Code, the first hearing is no
longer settled at the receipt of an
application for summons, but is determined in maximum 60 days after
checking the application for summons. Thus, the first hearing might
happen four months after filing the
summons (which is the recommended
hearing generated by the court IT
system ECRIS), after which, depending on the complexity of the case, the
trial can take from several months to
several years! The place is of course
the courtroom without being able to
specify the exact time. Although an
"estimated time" is displayed at the
entrance in courtrooms, it is never
observed due to several reasons (according to art. 104 section 11 of the
Courts’ Rules of Procedure, “cases
that are delayed, without discussions, will be called at the beginning
of the meeting”2; there are lawyers
asking the court to take the cases they
represent as a priority because they
have a trial the same day in another
town; not all parties are present when
the case is called etc). After several
hours lost waiting for your case to
be called, you can have the surprise
that the other party’s lawyer requests
an adjournment, setting a new term
(between 1-2 months). The judge does
not have enough time to listen to you,
given the multitude of folders he has
during a day, your requests are resolved by the court only on the basis
of solid, irrefutable evidence.
Management of evidence
Mediation – no evidence needs to

Over time, in any conflict situation
parties were proposed to try to resolve the dispute by the amicable way
of conciliation and negotiation, arbitration and lately mediation. All these
ways to settle a conflict have a series
of advantages. Below, we will mention
as schematically as possible, the advantages of mediation compared to
court proceedings, since it is a new
procedure, little known.
Self-determination of parties
Mediation – after the information
meeting when the advantages of mediation and the role of the mediator is
presented, the parties decide whether
they want to participate in mediation
sessions. If you need to solve a problem with someone in another city or
even another state (commercial, civil
litigation, labor, inter-ethnic conflicts,
etc.) in mediation talks can be held by
audio-video means (teleconference,
skype, messenger, etc.), while the mediation agreement can also be sent by
any mail (express mail) to be signed.
The court – in case of a trial, there
is the possibility for the party to selfrepresentation (with the risk to lose)
or to use an attorney, in which case
the party would be "likely to succeed",
being represented by a specialized
person. Thus, to sustain its case, the
applicant must be present in person
or by proxy (agent, lawyer, legal counsel, etc.). Witnesses are required to
appear in court, no matter which side
they are summoned; the "adverse"
party summons a witness (colleague,
relative, friend), being put in an unwanted position, physically, morally,
emotionally, against their will.
Confidentiality
Mediation – Mediation sessions
are strictly confidential, they do not
expose you to the public. Absolutely
everything you say in mediation is
confidential and the mediation agreement signed at the end will only mention the understanding the parties
have reached following these discussions.
The court – meetings are public,
therefore any person present in the
courtroom can hear the intimate details of your life, including the media
which is so hungry to get “hot” topics.
Ambient (comfort)
Mediation – meetings usually take
place in the mediator’s office, sitting
comfortably (on chairs / armchairs /
sofas) with a cup of tea or coffee or a
glass of water or juice in a clean place,
with heating / cooling systems or any
place where parties feel comfortable.
The court – all persons addressing the court must stand, you can not
directly intervene in the process by
asking questions, this being carried
out by the presiding Judge. The courtroom may be crowded, unheated or
not well ventilated.
2 http://legeaz.net/regulament-ordineTime
interioara-instante-judecatoresti/art-104
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nu trebuie să respectaţi proceduri, nimic nu se impune. În mediere doar vă
spuneţi “povestea”, încercând să găsiţi
soluţia cea mai avantajoasă.
Instanţa de judecată – nu poate soluţiona pricina dedusă judecăţii numai
pe baza afirmaţiilor părţilor. Acestea
trebuie să-şi dovedească pretenţiile
prin probele pe care le solicită a fi administrate de instanţă (înscrisurile/actele,
interogatoriul, martorii, expertizele şi
cercetarea la faţa locului), cu încuviinţarea acesteia (probele pot fi admise
sau respinse), dovezile reprezentând
cel mai important şi cel mai hotărâtor
moment în derularea unui proces, deoarece numai pe baza probelor ce se
administrează, judecătorul îşi formează
convingerea cu privire la litigiul dedus
judecăţii. Art. 249 din Noul Cod de procedură civilă statuează că “cel ce face
o susţinere în cursul procesului
trebuie să o dovedească”3, deci sarcina probei este a reclamantului. Sunt
şi situaţii în care şi pârâtul este obligat
să preia iniţiativa probei, de exemplu în
cazul în care a invocat o excepţie procesuală şi trebuie să facă dovada acesteia, ori în alte cazuri anume stabilite de
lege. Deci, drumuri pe la diverse instituţii, pentru certificate sau alte documente, de aşteptat pe la uşi ore în şir pentru
o ştampilă etc.
Cost
Mediere – analizând cele de mai sus,
evident costurile se reduc semnificativ.
Onorariul mediatorului poate fi plătit
doar de către una dintre părţi, de ambe-

le părţi în procent de 50% pentru fiecare
sau de către asigurator (atunci când este
implicată şi o firmă de asigurare) ori gratuit (pro bono).
Instanţa de judecată – o situaţie
foarte rar întâlnită este aceea ca fiecare
parte să se apere singură sau doar una
dintre acestea să se reprezinte personal
(cu riscul enorm de pierdere a procesului) ori situaţiile cel mai des întâlnite în
care fiecare parte îşi angajează câte un
avocat (avocatul nu poate reprezenta
ambele părţi) şi deci, cheltuielile sunt
mai mari.
Reprezentarea
Mediere – nu este obligatoriu să fiţi
reprezentat de un avocat sau consilier
juridic, ci doar dacă doriţi. Ba mai mult,
puteţi fi însoţiţi de persoane a căror prezenţă vă dau sentimentul de siguranţă
(prieteni, rude, colegi) şi cu care vă puteţi sfătui. Avantajul reprezentării legale
ar fi acela că un avocat vă poate confirma
că înţelegerea la care aţi ajuns este avantajoasă, iar dezavantajul este acela că,
tot ce se spune în şedinţele de mediere
este confidenţial şi nu poate fi folosit ca
apărare într-un proces.
Instanţa de judecată – aşa cum am
mai spus, există posibilitatea să vă reprezentaţi singur, cu riscul de a pierde,
sau să vă angajaţi un reprezentant. Indeferent de renumele avocatului, oricât
de bun ar fi acesta, nu vă poate garanta
câştigarea procesului, existând varianta
dezamăgitoare să constataţi că legea nu
înseamnă neapărat dreptate şi să nu obţineţi nici un avantaj material sau moral.
Concluzii
3 http://legeaz.net/noul-cod-de-proceMedierea este soluţia care poate cladura-civila/art-249
rifica întrebările fără răspuns ale paci-

be presented, no procedures must
be fulfilled, nothing is required. In
mediation you only tell your "story",
trying to find the most advantageous
solution.
The court – can not resolve the
case on allegations brought before
the parties. They must prove their
claims by the evidence they require
to be administered by the court (documents / papers, questioning, witnesses, expert opinions and research
on site), with its consent (evidence
can be accepted or rejected), the
evidence being the most important
and most decisive moment in the
development of a trial because only
based on the evidence that is given,
the judge forms his belief on the case
before him.
Art. 249 of the new Civil Procedure
Code statutes that „the person who
makes a statement during the trial
must prove it”3, therefor the evidence
fall with the claimant. There are also
cases when the defendant takes over
the initiative of evidence, for example
when invoking a procedural exception and needs to prove this, or in
other cases established by law. Therefore, trips to different institutions, for
certficates or other documents, waiting for hours for a stamp etc.
Costs
Mediation – analyzing the above
mentioned elements, obviously costs
are significantly reduced. Mediator's
fee may be paid only by one party,

both parties 50% each or by the insurer (when an insurance company is
involved) or free (pro bono).
The court – a very rare situation is
that each party defends itself or just
one of them is self-represented (enormous risk of losing trial) or the more
common situations in which each party hires one lawyer (the lawyer cannot
represent both sides) and, therefore,
costs are higher.
Representation
Mediation – you do not have to be
necessarily represented by a lawyer
or legal counsel, but only if you want
to. Moreover, you can be accompanied by persons whose presence gives
you the feeling of safety (friends, relatives, colleagues) and you can advise
with. The advantage of legal representation would be that a lawyer can
confirm that you have reached an advantageous understanding, while the
disadvantage is that whatever is said
in mediation sessions are confidential
and cannot be used as a defense in a
lawsuit.
The court – as I said, it is possible
to represent yourself at the risk of
losing, or you hire a representative.
Regardless of the lawyer’s fame, no
matter how good he may be, he can
not guarantee you winning the trial,
there being the disappointing variant
to find that the law is not necessarily
right and you get no material or moral
advantage.
Conclusions
Mediation is the solution that
3 http://legeaz.net/noul-cod-de-proce- can clarify unanswered questions
dura-civila/art-249
of patients and / or families. Media-
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tion saves patients and / or families and confidential manner a conflict
from costly and tiresome labor of get- that is not malpractice, thus mainting plenty of supporting documents taining its reputation.
•
which need to be stamped, signed
and notarized (time lost at different
Mandita Cristea
offices / desks of institutions to proMediator
duce them).
Tel. 0741.11.88.14 / 0727.774.088
Mediation gives the institution the e-mail: mandita.cristea@yahoo.com
opportunity to resolve in an elegant
web site: http://mediator.cryo.ro

PROMOVAREA MEDIERII
ÎN MEDIUL RURAL

PROMOTION OF MEDIATION IN
RURAL AREA

P

ornind de la faptul că medierea
în mediul rural este mai putin
cunoscută, că cetătenii trebuiesc informati despre avantajele medierii despre efectele juridice privind
alegerea procedurii de mediere în solutionarea pe cale amiabilă a conflictelor
a disputelor sau a neântelegerilor dintre ei, am considerat că este oportun
promovarea medierii în aceste medii.
Dacă am da o definitie şi am face
o caracterizare generală a conflictului, am spune ca „Soluţionarea unui
conflict, rar, are de-a face cu cine are
dreptate. Problema este constientizarea si recunoasterea diferenţelor”
susţinea Thomas Crum. Conflictul (din
lat. conflictus – ciocnire, izbire) reprezintă izbirea a două necesităţi, dintre
care una cu tendinţă opusă, si de intensitate egală. Conflictul este o trăsătură normală si inevitabilă a activităţii
umane, ceea ce nu înseamnă că dezastruoasele consecinţe ce pot rezulta din
abordarea necorespunzătoare a conflictului sunt inevitabile, ci dimpotrivă.
Mediatorii Doru-Vasile Dumitrascu
si Gheorghe Nastase din cadrul Centrului de Mediere Buzau, susţinem idea
potrivit căreia conflictul poate fi considerat, din punct de vedere comportamental, o formă de opoziţie care este
centrată pe adversar, fiind bazată pe
incompatibilitatea scopurilor, intenţiilor sau valorilor părţii oponente si o
opoziţie care este directă si personală,
în care adversarul controlează scopul
sau intenţia dorite de ambele părţi.
Trăim într-o lume deschisă si a comunicării, în care au loc interrelationări permanente si deschideri dintre
cele mai spectaculoase. În acest context, se impunere pozitionarea cetăteanului, cu drepturile si obligatiile
sale, în cadrul institutional în care
coexistă si relationează cu institutiile
statului, cu sectorul privat si cu organizatiile neguvernamentale.
Asa cum spunea Pierre Josepf Proudhon, “Viaţa omului constituie o
luptă permanentă, o luptă împotriva
lipsurilor, o luptă cu natura, cu semenii, o luptă cu sine însusi”. Considerăm că persoanele, pentru rezolvarea
unor astfel de probleme, decât să se
adreseze instantelor de judecată trebuie să apeleze la mediere.
Dacă cei care locuiesc in mediul
urban, unde au acces mai usor la

informatie, abia dacă au reusit să se
edifice în ceea ce înseamnă si implică
medierea, în mediul rural, informatia
ajunge si mai greu, iar probleme care
ar putea fi rezolvate cu ajutorul medierii, atat de simplu, ieftin si rapid,
ajung să fie subiectul a zeci de termene în instante de judecată.
Medierea poate rezolva problemele
cu care se confruntă persoanele care
locuiesc la sate, în probleme legate, de
cele mai multe ori, de proprietate, de
terenuri care nu au înca un stapân clar,
iesiri din indiviziune, partaje, divorturi
sau chiar in unele cauze penale.
Daca locuitorii din mediul urban
au început să înteleagă menirea medierii, persoanele din mediul rural ar
îmbrătisa si ei cu bucurie initiativa
acestei noi metode, medierea, întrucât este siut că frecventa disputelor
care ajung în tribunal este destul de
mare, însă credem că oamenii din
acest mediu nu sunt informati sufficient cu privire la mediere. Este stiut
faptul că în mediul rural informatia
poate ajunge cu o intârziere de cateva săptămâni, luni, sau poate să nu
ajungă deloc. Singurele surse de informare sunt radioul si destul de rar
televizorul, sau consătenii care mai
vin la oras, dar si asa oamenii de la
tară beneficiaza doar de crâmpeie de
informatii pe care dacă nu le înteleg
de prima dată, le abandonează.
Considerăm că foarte utile si binevenite sunt campanile în mediu rural,
prin care medierea să fie promovată
si înteleasă de către oameni de toate
categoriile. Prin urmare, medierea
trebuie să se facă cunoscută asa cum
este cunoscută, în orasele mari, dar
să se facă cunoscută si în comune,
sate sau în cătune, unde media (tv,
internet) în general în astfel de localităti nu a ajuns încă. În orase sunt
deja birouri de mediere, pe care lumea a început să le cunoască, poate
că ar fi bine să se înfiinteze si la nivel
comunal astfel de birouri si lumea de
la sat să stie că se poate solutiona un
conflict prin mediere altfel decât prin
instanta de judecată.
Cu sprijinul primăriilor si al consililor locale se pot desfăsura informări, prezentări si dezbateri pe tema
medierii cu cetătenii acestor comune si sate. Din experienta noastră
la astfel de activităti desfăsurate în

S

tarting from the fact that mediation in rural areas is less
known, that the citizens should be informed about the benefits
of mediation, about the legal effects
on choosing mediation process in resolving conflicts, disputes or disagreements between them amicably, we
considered it appropriate to promote
mediation in these areas.
If we give a definition and make a
general characterization of the conflict, we would say "Resolving conflict
rarely has to do with who is right. The
problem is awareness and recognition of differences", argued Thomas
Crum. Conflict (in lat. Conflictus – clash, strike) is the clash between two
needs, one with an opposite trend
and equal intensity. Conflict is a normal and inevitable feature of human
activity, which does not mean that
the disastrous consequences that
may result from improper approach
to the conflict are inevitable, but the
contrary.
Mediators Doru-Vasile Dumitrașcu
and Gheorghe Nãstase within the
Buzãu Mediation Center support the
idea that conflict can be considered in
terms of behavior, a form of opposition which is centered on the opponent,
based on incompatibility of goals, intentions or values of the other party
and an opposition which is direct and
personal, where the opponent controls the purpose or intention desired by
both parties.
We live in an open world of
communication, where permanent
networking and most spectacular
openings occur. In this context, we
must settle the position of the citizen,
with its rights and obligations under
the institutional framework where it
coexists and relates to state institutions, private sector and NGOs.
As Josepf Proudhon said, "an
individual’s life is a constant struggle,
a struggle against scarcity, struggle
with nature, with others, a battle with
oneself". We believe that people, in
order to solve these problems, should
rather resort to mediation than go to
court.
If those living in urban areas, where access to information is easier,
barely managed to become aware of
what mediation means and involves,

in rural areas, information reach
harder and problems that could be
solved using mediation, so simple,
cheap and fast, get to be the subject
of dozens of hearings in court.
Mediation can solve problems
faced by people living in villages,
problems which often relate to
ownership, land with no clear owner,
separation of land, inheritance partition, divorce or some criminal deeds.
If urban residents began to understand the mission of mediation, rural
people would gladly embrace the initiative of this new method, mediation,
whereas the frequency of disputes
that end up in court is pretty high, but
we think the people in this area are
not sufficiently informed about mediation. It is known that in rural areas
information can reach with a delay of
a few weeks, months, or may not reach the people at all. The only sources
are radio and rarely TV, or villagers
who come to the city, but even so the
people at the countryside receive only
fragments of information that if they
do not understand right from the beginning, they drop it.
We consider to be very useful and
suitable the campaigns in rural areas, where mediation is promoted and
understood by people of all classes.
Therefore, mediation should be
known as it is known in large cities,
in small towns, villages or hamlets,
where the media (TV, internet) have
not reached yet. Cities already have
mediation offices, that people began
to know, maybe it would be better to
set up such offices at the municipal
and village level, so that people in the
countryside know that conflict may be
resolved through mediation, instead
of going to a court of law.
With the support of town halls and
local councils, there may be organized briefings, presentations and debates on mediation with the citizens
of those communities and villages.
From our experience, such activities
in some of the villages from Buzãu
revealed their people were interested
in choosing mediation as an alternative to the courts, to resolve conflicts
amicably.
Equally important, however, is how
to explain people in towns and villages what mediation is really about.
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enţilor şi/sau familiilor.
tea de a rezolva elegant şi confidenţial
Medierea scuteşte pacienţi şi/sau a un conflict care nu este malpraxis, păsfamiliile de alergătura costisitoare şi trându-şi astfel reputaţia.
•
obositoare după nenumărate acte doveditoare ce trebuie ştampilate, semnate şi
Mandita Cristea
legalizate (timp pierdut la diferite biroMediator
uri/ghişee ale instituţiilor pentru obţineTel. 0741.11.88.14 / 0727.774.088
rea acestora).
e-mail: mandita.cristea@yahoo.com
Medierea oferă instituţiei posibilitaweb site: http://mediator.cryo.ro
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unele din comunele judetului Buzău
a rezultat că locuitorii acestora sunt
interesati de alegerea medierii ca
alternativă la instantele de judecată,
pentru rezolvarea pe cale amiabilă a
conflictelor.
La fel de important, însă, este modul în care explicăm oamenilor de la
sate si din comune ce este medierea.
Chiar dacă multi dintre locuitorii din
mediul rural nu au foarte multe studii, înteleg relativ usor, dacă li se explică în termeni uzuali, ce este medierea, ce implică ca si costuri, de unde
începe si unde se termină implicarea
mediatorului. Este bine de stiut, asadar, că apropierea de oameni, stapânirea unei bune comunicări ajută
mediatorul să se facă înteles chiar si
în mediul rural.
O altă încercare de promovare a
medierii este discutia. Aici trebuie
stăpânită foarte bine arta comunicării, pentru a putea evita imflamarea
spiritelor şi în loc să se rezolve o
situaţie, dimpotrivă să se agraveze.
Cei care stapânesc foarte bine arta
comunicării stiu că într-o discutie trebuie evitat momentul tăierii punţilor
de comunicare. Sunt oameni care au
un talent natural de a spune exact
ce nu trebuie, în momentele critice.
Şi atunci se trece de „point of no return". De aici, următorul pas este
justiţia. Asta însemnă timp pierdut,
sume mari de bani cheltuiţi dar mai
ales expunerea la o interpretare a legii de către o terţă parte, în spetă completul de judecată. Este demonstrat
faptul că nici un set de legi creat de o
societate de oameni nu poate acoperi
toate situaţiile ce apar în viaţa de zi cu
zi. De aceea, arbitrariul deciziei, invariabil va duce la nemulţumirea uneia
din părţi. În acest fel va continua disputa prin atacarea deciziei la forurile
superiore în limitele permise de lege.
Mai ales în mediul rural, aceste
lucruri trebuie explicate pe larg, atât
cât partenerul de dialog este dispus
să asculte, ce beneficii aduce medierea în cazul unui conflict. Pentru
oamenii dim mediul rural, presati de
muncile agricole, timpul este extrem
de pretios, iar a-i face să înteleagă că
acesta nu va mai trebui irosit pe drumuri sau la usile instantelor de judecată, este cel mai important lucru.
Din păcate pentru cultura socială
românească, comunismul a distrus
ceea ce exista în perioada interbelică ca factor de mediere, în special în
mediul rural. Preotul, învăţătorul sau
boierul, erau elemente de reglare socială care prin educaţia şi cultura lor

îndeplineau rolul de mediatori. Rareori se ajungea la tribunal. Odată cu
erodarea statutului acestor persoane,
a dispărut şi conştiinţa faptului că
disputele care nu pot fi rezolvate direct de către părţile implicate, nu trebuie neapărat să ajungă la tribunal.
Este momentul oportun sa le explicam oamenilor din mediul rural că
există medierea. Este situaţia în care
o persoană specializată gestionează
procesul de comunicare şi ajută la
găsirea unor soluţii care să conducă
la rezolvarea problemei. Când doi
oameni nu pot comunica direct din
diverse motive, ei totuşi o pot face
printr-un intermediar: mediatorul.
Avantajul medierii este că părţile
au controlul deplin al deciziei. Nu
se poate ajunge la consens decât
dacă părţile implicate sunt de acord.
Într-un conflict problema este lipsa
comunicării. Mediatorul are rolul de
a înlesni şi gestiona procesul comunicării, iar costurile acestui proces sunt
infinit mai mici decât cele ale unui
proces juridic.
Pe de altă parte în cazul ajungerii
la un acord, acesta fiind agreat de
părţi, şansele ca el să fie atacat sau
nerespectat sunt mult mai mici decât
în cazul altor tipuri de rezoluţii.
Mediatorul este indicat să fie o persoană cu experienţă care are abilităţi
de negociere. De asemenea trebuie
să fie o persoană cu o reputaţie fără
pată. Încrederea şi echidistanţa sunt
elementele cheie pe care se bazează
mediatorul. Încrederea persoanelor
participante la mediere în mediator
si implicit în procedura de mediere,
în mediul rural se obtine prin transparentă, seriozitate, responsabilitate
si competentă. Practic oamenii din
mediul rural nu-ti vor acorda încrederea până nu vei dovedii că îti pasă
de problemele lor si că ai competenta
necesară si legală pentru rezolvarea
lor. Oricâte abilităţi de comunicare si
negociere ar avea mediatorul, dacă
nu reuşeşte să câştige încrederea părţilor, medierea nu are nici o şansă.
Odata ce am inteles toate aceste
lucruri si vom fi dispusi sa mergem in
mediul rural sa le explicam oamenilor
care este rolul nostru, al mediatorilor,
in societatea romanească, vom avea
de caştigat atat noi, dar mai ales oamenii care isi vor putea rezolva conflictele mult mai usor, in timp mult
mai scurt si cu cheltuieli minime. •
Doru-Vasile Dumitrascu
Gheorghe Năstase
Mediatori autorizati C.M. Buzău

Although many people living in rural
areas do not have high education,
they understand rather easily, if explained in common terms, what mediation is, what costs it involves, where
the mediator’s involvement begins
and where it ends. It is good to know,
therefore, that becoming close to people, good communication skills help
the mediator to become understood
even in rural areas.
Another attempt to promote mediation is the discussion. Here, the art
of communication has to be mastered
very well, in order to avoid people
getting irritated and instead of resolving a situation, to worsen it. Those
who master the art of communication very well know that a discussion
should avoid the moment cutting the
bridges of communication. Some people have a natural talent to tell exactly
what they should not say, in critical
moments. And then they pass the
"point of no return". Hence, the next
step is justice. That means time lost,
large sums of money spent, but especially exposure to an interpretation of
the law by a third party, in this case
the panel of judges. It is demonstrated that no set of laws created by a society of people can cover all situations
that arise in everyday life. Therefore,
the arbitrary of decision invariably
would lead to dissatisfaction of one
party. In this way, the dispute continues by attacking the decision to the
higher bodies permitted by law.
Especially in rural areas, these
things must be explained in detail as
far as the dialogue partner is willing
to listen, which are the benefits mediation brings in case of conflict. For
people in rural area, with a high pressure from their agricultural labor,
time is very precious, and o make
them understand that it will not be
wasted on visits to courts is the most
important thing.
Unfortunately for Romanian social
culture, communism destroyed what
existed in the interwar period as a
mediating factor, especially in rural
areas. The priest, the teacher, or the
nobleman, were elements of social
adjustment, who, by education and
culture, acted as mediators. Rarely
people would go to court. With the
erosion of the status of these people,
there also disappeared the awareness
that disputes which cannot be resolved directly by the parties involved
do not necessarily need to reach the
court.
It is the appropriate time to explain

to people in rural areas that mediation exists. It is a situation where a
specialized person manages communication process and helps find solutions that lead to solving the problem.
When two people cannot communicate directly for various reasons, they
still can do it through an intermediary: the mediator.
The advantage of mediation is that
the parties have full control on decision. Consensus cannot be reached
unless the parties concerned agree.
In a conflict, the problem is lack
of communication. The mediator's
role is to facilitate and manage the
communication process and the costs
of this process are infinitely smaller
than a legal process.
On the other hand, when reaching
an agreement, as it is agreed by the
parties, the chances of being attacked
or disrespected are much lower than
other types of resolutions.
The mediator should be an experienced person who holds negotiation
skills. He also needs to be a person
with a spotless reputation. Trust and
fairness are the key elements for a
mediator. The confidence in mediator
of persons participating in mediation and implicitly in the mediation
process, in rural areas, is gained by
transparency, seriousness, responsibility and authority. Basically, people in the rural areas will not give
you confidence until you prove you
care about their problems and you
hold competent and lawful skills for
solving them. No matter how many
communication and negotiation skills
would a mediator have, if he fails to
win the confidence of the parties, mediation has no chance.
Once we understand all these
things and are willing to go to rural
areas to explain to people what is our
role as mediators in the Romanian society, benefit will be both for us, but
mainly for the people who will able to
resolve conflicts more easily, in less
time and with minimal expenses. •
Doru-Vasile Dumitraşcu
Gheorghe Năstase
Authorized mediators C.M. Buzău
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▶ SECTION
“LEGAL ASPECTS
FOR MEDIATION PRACTICE”

Adresandu-se in principal profesionistilor in mediere care nu au
pregatire juridica, sectiunea isi propune sa furnizeze informatii din
sfera legala care pot fi intalnite in practica de zi cu zi, precum si noutati privind modificarile legislative de impact in domeniul medierii.

Addressing mainly to mediators professional without a legal
training, the section’s goal is to get information on the legal
aspects that may be found in day to day practice, as well as
news on legislation changes with impact on mediation field.

Lucian Marian Enache - coordonator

Lucian Marian Enache - coordinator

FAMILIA ŞI CĂSĂTORIA ÎN NOUL
COD CIVIL AL ROMÂNIEI
EXECUTAREA IN NATURA A
1. REGLEMENTARE LEGALĂ
OBLIGATIEI DE INTRETINERE
Executarea în natură a obligaţiei de
(I)
întreţinere este reglementată de art.

I

ntrarea în vigoare a noului Cod
Civil a adus o serie de elemente
de noutate în materia relaţiilor
de familie, elemente cu care sunt sigur
ca marea majoritate a mediatorilor s-a
intalnit in spetele pe care le-au mediat
si pe care voi încerca sa le lamuresc in
numerele viitoare ale revistei.
Este vorba de două aspecte, aflate
în conexiune, şi anume exercitarea în
comun a autorităţii părinteşti şi, respectiv, regula executării în natură a
obligaţiei de întreţinere.
Exercitarea în comun a autorităţii
părinteşti (sau, într-un limbaj mai puţin juridic, "custodia comună") este,
totuşi, o problemă care pare să nu
ridice probleme deosebite în practica
judiciară (instanţele însuşindu-şi regula stabilită de NCC şi acordând autoritatea părintească ambilor părinţi, în
comun), eventualele probleme urmând
a fi examinate după aplicarea ei practică de către părinţi, pe parcursul mai
multor ani. Este, de altfel, şi motivul
pentru care, din punct de vedere juridic, instituţia respectivă nu necesită
o explicare suplimentară, ceea ce este
important aici fiind ca regula NCC să
fie urmată în continuare, iar exercitarea practică a autorităţii părinteşti comune să se realizeze într-o manieră corespunzătoare intereselor copilului.
Regula executării în natură a obligaţiei de întreţinere este cea de-a doua
noutate adusă de NCC în materia raporturilor dintre părinţi după despărţirea acestora. Aflată, dintr-o anumită
perspectivă, în legătură cu reglementarea exercitării în comun a autorităţii
părinteşti, această posibilitate, deşi
reglementată la nivel de regulă, nu
pare să-şi găsească acelaşi ecou, nici în
privinţa instanţelor, nici în cea a părinţilor, preferinţa continuând să fie pentru executarea obligaţiei de întreţinere
prin plata unei sume de bani (pensie
de întreţinere)
În cele ce urmează, îmi propun să
examinăm mai în detaliu problematica
executării obligaţiei de întreţinere în
natură, ca un prim pas spre o mai largă
acceptare a acesteia în litigiile privind
obligaţia de întreţinere.

530 NCC, pe care consider util să-l prezint mai jos:
"Art. 530. – (1) Obligaţia de întreţinere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului şi, după
caz, a cheltuielilor pentru educare,
învăţătură şi pregătire profesională.
(2) Dacă obligaţia de întreţinere
nu se execută de bunăvoie, în natură,
instanţa de tutelă dispune executarea
ei prin plata unei pensii de întreţinere,
stabilită în bani.
(3) Pensia de întreţinere se poate
stabili sub forma unei sume fixe sau
într-o cotă procentuală din venitul net
lunar al celui care datorează întreţinere. Dispoziţiile art. 529 alin. (2) şi (3)
rămân aplicabile."
Ce înţelegem din acest text de lege:
În primul rând, executarea în natură a obligaţiei de întreţinere reprezintă
regula, şi nu excepţia!!!.
Această concluzie este sprijinită de
modul de redactare al art. 530 NCC,
care, în primul alineat arată cum se
execută obligaţia de întreţinere (în
natură), iar, în alineatul al doilea, arată că numai dacă nu se realizează de
bunăvoie executarea acestei obligaţii
în natură, se va dispune executarea
prin plata unei pensii de întreţinere,
stabilită în bani. Prin urmare, stabilirea unei pensii de întreţinere în bani
reprezintă o situaţie de excepţie, care
intervine numai atunci când nu se execută în natură, de bunăvoie, obligaţia
de întreţinere.
Această situaţie este fundamental
diferită faţă de cea existentă sub imperiul fostului Cod al familiei, unde executarea în natură se situa pe aceeaşi
treaptă cu plata unei pensii în bani,
dând posibilitatea instanţei să aleagă
oricare dintre aceste variante.
În al doilea rând, se impune şi o
precizare de ordin terminologic. Astfel,
anterior NCC, terminologia folosită era
exclusiv de "pensie de întreţinere", dat
fiind faptul că regula stabilită în mod
practic de către instanţe a fost executarea obligaţiei de întreţinere prin plata
unei pensii în bani.
Sub imperiul NCC, o asemenea
terminologie nu mai poate fi folosită

FAMILY AND MARRIAGE IN THE
NEW CIVIL CODE OF ROMANIA
ENFORCEMENT IN KIND OF
MAINTENANCE OBLIGATION
(I)

T

he entry into force of the New
Civil Code (NCC) has brought a
number of new elements in the
field of family relationships, items
that I am convinced the vast majority
of mediators already met in cases
they mediated and that I will try to clarify in future issues of the magazine.
There are two aspects, which are
linked, namely the joint exercise of
parental authority and the rule of
enforcement of maintenance in kind.
The joint exercise of parental
authority (or, in a less juridical language, "joint custody") is, however,
a problem that seems not to raise
particular problems in judicial practice (courts endorsing the rule established by the NCC and giving parental authority to both parents jointly),
any problem will be examined after
being implemented by parents over
several years. It is also the reason
why, in legal terms the institution
does not require further explanation, what is important here is that
the NCC rule keeps being followed
and the practical exercise of joint
parental authority is conducted into
a manner appropriate to the child's
interests.
The rule of maintenance in kind
enforcement is the second novelty
brought by the NCC in the matter of
relations between parents after their
separation. Being, from a certain
perspective, in relation to the regulation of the exercise of joint parental authority, this possibility, although regulated by the rule, does not
seem to find the same echo, either
with the court or with the parents,
as the preference continues to be for
the performance of maintenance by
paying a sum of money (alimony).
Further on, I would like to examine in detail the issue of enforcing
the maintenance in kind, as a first
step towards its wider acceptance in
the disputes relating to maintenance
obligation.

1. LEGAL REGULATION

Execution in kind of maintenance

obligation is regulated by art. 530
NCC, which I consider useful to present below:
"Art. 530 – (1) The obligation of
maintenance is performed in kind
by providing the necessities of living
and, where appropriate, the costs
for education, teaching and professional training.
(2) If the maintenance obligation
is not fulfilled freely in kind, the
guardianship court has its execution
by the payment of alimony, established in money.
(3) The alimony can be set as a
fixed amount or a percentage of net
monthly income of the person who
owes the maintenance. The provisions of art. 529 para. (2) and (3) remain applicable".
What we understand from this
text of law:
First, the enforcement of maintenance in kind is the rule and not
the exception!
This conclusion is supported by
the wording of art. 530 NCC, which
in the first paragraph shows how to
perform the maintenance obligation
(in kind), and the second paragraph
shows that only if this obligation in
kind is not enforced freely, will there
be decided the payment of maintenance alimony, set as money. Therefore, establishing a money alimony
is an exceptional situation, which
occurs only when the maintenance
obligation is not performed in kind,
willingly.
This is fundamentally different
from the one existing under the rule
of former family code where enforcement in kind was on the same level
with the payment of money alimony,
thus allowing the court to choose
any of these options.
Secondly, a clarification of terminology is required. Before the
NCC, the exclusive terminology was
"alimony", given that the rule established in practice by courts was the
enforcement of maintenance by the
payment of money alimony.
Under the NCC, such terminology
cannot be used exclusively, imposing a certain distinction, starting
from the ways of enforcing the ma-
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exclusiv, impunându-se o anumită
distincţie, pornind de la modalităţile
de executare a obligaţie de întreţinere. Astfel, pe de o parte, noţiunea de
"pensie de întreţinere" va trebui folosită numai atunci când obligaţia de
întreţinere se execută prin plata unei
pensii stabilite în bani, aşa cum, de
altfel, este preconizat şi de alineatul 2
al articolul 530 NCC.
Pe de altă parte, atunci când obligaţia de întreţinere se execută în natură,
terminologia folosită va trebui să exprime exact această idee, chiar dacă
sintagma ce ar rezulta astfel ("executarea în natură a obligaţiei de întreţinere") nu ar fi cea mai scurtă. Din această
perspectivă, ar fi greşit, cred eu, din
punct de vedere terminologic, să se
folosească noţiuni de genul "pensie
(de întreţinere) în natură", întrucât
executarea în natură nu presupune
plata unei pensii în bani periodice
ci, dimpotrivă, asigurarea efectivă a
celor necesare traiului şi suportarea
cheltuielilor de şcolarizare. Nu exclud
însă ca, în practică, să îşi găsească în
continuare întrebuinţare noţiunea de
"pensie (de întreţinere) în natură", datorită facilităţii exprimării.

2. APLICARE PRACTICĂ

Executarea în natură a obligaţiei de
întreţinere ar trebui să fie relativ simplă, în sensul că părinţii obligaţi la întreţinere ar trebui să pună la dispoziţia
copilului minor cele necesare traiului
şi să suporte cheltuielile de educaţie,
învăţătură şi pregătire profesională.
Câteva probleme se ridică totuşi, şi le
voi examina pe rând
Cine poate executa obligaţia de
întreţinere în natură ?
Pentru a răspunde la această întrebare, alături de art. 530 NCC (deja
citat) este relevant şi art. 499 (1) NCC,
potrivit căruia atât tatăl cât şi mama
sunt obligaţi, solidar, să dea întreţinere copilului lor. Prin urmare, ambii părinţi vor trebui să-şi execute obligaţia
de întreţinere faţă de copilul lor.
1) În cazul părintelui "rezident"
(părintele la care copilul va avea locuinţa, conform art. 496 NCC), este
dincolo de orice dubiu că executarea
obligaţiei de întreţinere se va realiza
numai în natură. Concluzia decurge nu
atât din faptul că executarea în natură
este regula, cât dintr-o situaţie logică,
ce exclude plata unei pensii de întreţinere de către părintele "rezident": cui
ar trebui să plătească părintele "rezident" o pensie de întreţinere, în bani?
Celuilalt părinte? Copilului?
Este clar că o executare a obligaţie
de întreţinere prin plata unei pensii
în bani, este incompatibilă cu situaţia
părintelui "rezident", acesta neavând
cui plăti pensia de întreţinere. Prin urmare, singura soluţie care se impune
este cea că părintele "rezident" îşi va
executa obligaţia de întreţinere doar
în natură.
Deşi normală şi logică, o asemenea
situaţie nu este lipsită de neajunsuri.

Neajunsul principal decurge din lipsa
unor modalităţi legislative şi practice
de control al modului în care părintele "rezident" îşi îndeplineşte această
obligaţie. Astfel, legea nu conferă părintelui "nerezident" (părintele la care
copilul nu îşi are stabilită locuinţa) un
drept de control sau alte mijloace corespunzătoare pentru a putea verifica
măsura în care părintele "rezident" îşi
execută obligaţia de întreţinere.
Lipsa unor modalităţi eficiente de
cuantificare şi control a modului în
care părintele "rezident" îşi execută în
natură obligaţia de întreţinere conduce, în mod logic, şi la lipsa unei sancţiuni pentru acest părinte, în măsura
în care nu-şi execută corespunzător
această obligaţie. Bineînţeles, o neexecutare totală a acestei obligaţii deschide calea către decăderea din drepturile
părinteşti, ceea ce, deşi într-o manieră
drastică şi neplăcută, ar rezolva totuşi
problema sancţionării părintelui "rezident". Situaţia nu este însă aceeaşi
atunci când părintele "rezident" îşi
execută deficitar obligaţia de întreţinere în natură, fără însă ca un asemenea caracter deficitar să fie atât de
semnificativ încât să poată determina
o decădere din drepturile părinteşti.
Un asemenea caracter deficitar nu va
putea fi nici constatat nici evaluat de
către părintele "nerezident", datorită
lipsei mijloacelor legale care să-i permită o asemenea conduită, ceea ce, în
cele din urmă, înseamnă că părintele
"rezident" va rămâne nesancţionat.
Remarc aici că, în situaţia imaginară
în care totuşi s-ar putea demonstra
că părintele "rezident" îşi execută în
mod deficitar obligaţia de întreţinere
în natură, sancţiunea nu ar putea fi
decât obligarea lui la plata unei pensii
de întreţinere (asemănător părintelui
"nerezident"), ceea ce, aşa cum am văzut mai sus, este imposibil.
2) În cazul părintelui "nerezident", este deschisă, fără îndoială,
posibilitatea ca acesta să-şi execute
obligaţia de întreţinere în natură. Mai
mult, având în vedere că aceasta este
regula (aşa cum am arătat mai sus),
posibilitatea executării în natură va fi
prima care va trebui luată în considerare în cazul unui eventual litigiu.
Spre deosebire de situaţia părintelui "rezident", în cazul părintelui "nerezident" sunt prezente atât posibilitatea de a evalua modul în care acesta îşi
îndeplineşte obligaţia de întreţinere,
cât şi posibilitatea de sancţionare în
cazul neîndeplinirii corespunzătoare.
Este concluzia care se desprinde din
alineatul 2 al art. 530 NCC: dacă obligaţia de întreţinere nu se execută de
bunăvoie, în natură, instanţa de tutelă
dispune executarea ei prin plata unei
pensii de întreţinere, stabilită în bani.
Astfel, fiind în discuţie ideea de neexecutare a obligaţiei de întreţinere în
natură, este clar că va avea loc o evaluare a modului în care aceasta este
executată. Observăm însă că textul mai
sus citat nu face distincţii după cum

intenance obligation. Thus, on the
one hand, the term "alimony" is to
be used only when the maintenance
obligation will be fulfilled by paying
a fixed money pension, as it is also
mentioned in paragraph 2 of art. 530
NCC. On the other hand, when the
maintenance obligation is enforced
in kind, the terminology will have
to express exactly this idea, even if
the resulting phrase ("enforcement
of maintenance obligation in kind")
would not be the shortest. From this
perspective, it would be wrong, I
believe, in terms of terminology, to
use terms such as “(maintenance)
alimony in kind", because the enforcement in kind does not require
the payment of a periodic money alimony but the contrary, it means to
ensure effective living and bearing
the required school fees. However,
I do not exclude that, in practice,
the term "(maintenance) alimony in
kind" continues to be used, due to
the facility of expression.

2. PRACTICAL ENFORCEMENT

Enforcement in kind of maintenance obligation should be relatively simple, in the sense that
the parents required to supply the
maintenance should provide for the
minor child the necessities of a
living and bear the costs of education, teaching and professional training. However, few issues
appear here and I will examine all
of them below.
Who can enforce the maintenance in kind obligation?
To answer this question, along
with art. 530 NCC (already quoted) it
is also relevant art. 499 (1) NCC whereby both the father and the mother
are obligated, jointly, to provide
their child maintenance. Therefore,
both parents will have to perform
the maintenance obligation towards
their child.
1) For the "resident" parent
(the parent where the child’s home
will be, according to art. 496 NCC)
is beyond doubt that the execution
of the maintenance obligation will
be done only in kind. The conclusion stems not only from the fact that
the enforcement in kind is the rule,
but it is a logical situation that excludes payment of alimony by the
"resident" parent: to whom should
the “resident” parent pay the money
alimony? To the other parent? To the
child?
It is clear that the enforcement
of the maintenance obligation by
paying a money alimony is incompatible with the status of "resident" parent, as he/she has no one to pay the
alimony to. Therefore, the only solution required is that the "resident"
parent will perform the maintenance
obligation only in kind.
Although normal and logical,
such a situation is not without

drawbacks. The main disadvantage stems from the lack of legal
and practical ways to control how
the "resident" parent fulfills this
obligation. The law does not give
the "non-resident" parent (the parent where the child’s home is not
settled) a right of control or other
appropriate means in order to check
that the "resident" parent does perform the maintenance obligation.
Lack of effective ways to quantify
and control the way in which the "resident" parent fulfils his/her maintenance obligation in kind logically
leads to the lack of a penalty for that
parent, if not performing properly
this obligation.
Of course, a total non-performance of this obligation paves the way
to termination of parental rights,
which, although in a drastic and
unpleasant manner, would however
solve the problem of sanctioning
the "resident" parent. The situation is however not the same when
the "resident parent" is performing
the maintenance obligation in kind
poorly, yet without this poor performance be so significant as to cause
termination of parental rights. Such
a weak character cannot be found
or assessed by the "non-resident"
parent due to lack of legal means to
allow such conduct, which ultimately
means that the "resident" parent
will remain unsanctioned. I note
here that in the imaginary case proving the "resident" parent is poorly
performing his/her maintenance
obligation in kind, the penalty could
only be his/her obligation to pay alimony (similar to the "non-resident"
parent), which, as we saw above, is
impossible.
2) For the "non-resident" parent, without a doubt there is open
the possibility for him/her to enforce the maintenance in kind obligation. Moreover, given that this is the
rule (as shown above), the enforceability in kind will be the first to be
considered for a possible litigation.
Unlike the "resident", for the
"non-resident" parent, there are
both an opportunity to assess how
he/she fulfills obligation to maintenance and the possibility of
sanctions in case of failure. This is
the conclusion that emerges from
paragraph 2 of art 530. NCC: if maintenance obligation is not enforced
freely in kind, the guardianship court rules its enforcement by paying a
money alimony.
Thus, talking about the non-performance of maintenance in kind
obligation, it is very clear there will
be an assessment of how it is performed. I mention that the text quoted
above makes no distinction between
total or partial non-performance,
therefore even a partial non-performance, to the extent that the guardianship court considers it important
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3. ASPECTE PROCEDURALE

Din perspectiva aspectelor procedurale, trebuie abordate două probleme, respectiv modalitatea de a face
aplicabilă obligarea la executare în
natură şi obligarea ambilor părinţi la
executarea obligaţiei. Nu în cele din
urmă, se ridică şi întrebarea dacă se
pot schimba modalităţile de executare
a obligaţiei în natură.
3.1 Obţinerea de către părintele "nerezident" a dreptului de a-şi executa
obligaţia de întreţinere în natură
Sub imperiul interesului, părinţii ce
se doresc "rezidenţi" formulează cereri
de obligare a părintelui "nerezident"
la plata unei pensii de întreţinere în
bani, neluând în seamă posibilitatea
executării obligaţiei de întreţinere în
natură. Din diverse motive, după cunoştinţa mea, părinţii "nerezidenţi" nu
reacţionează la o asemenea cerere prin
încercarea de a o paraliza, invocând regula executării în natură, ci îşi concentrează eforturile pe a diminua cuantumul pensiei de întreţinere în bani.
Trebuie arătat că, atâta timp cât
părintele "nerezident" nu va invoca regula executării în natură, instanţa nu
va putea să o invoce din oficiu. Instanţa este sesizată numai cu o cerere de
stabilire a pensie de întreţinere în bani

(din partea părintelui "rezident") şi
numai pe aceasta o va soluţiona, ca un
reflex normal bazat pe principiul disponibilităţii, în baza căruia instanţa se
poate pronunţa doar asupra aspectelor ridicate în atenţia sa de către părţi.
Prin urmare, dacă părintele "nerezident" nu solicită instanţei să respingă cererea de stabilire a unei pensii de întreţinere în bani (datorită existenţei regulii
executării în natură) şi nu solicită, în acelaşi timp, ca instanţa să dispună obligarea la executarea în natură, instanţa nu
va putea proceda din proprie iniţiativă
în acest sens. Rezultatul va fi că instanţa
va stabili o pensie de întreţinere în bani
(aşa cum i-a fost solicitat de părintele
"rezident"), eventual într-un cuantum
mai mic decât cel solicitat de părintele
"rezident", în măsura în care părintele
"nerezident" a putut oferi argumente
pentru reducerea acestui cuantum.
De aceea, ideea care trebuie reţinută de părinţii "nerezidenţi" este ca, în
măsura în care doresc să "paralizeze"
obligarea lor la plata unei pensii de întreţinere în bani, să solicite instanţei,
în primul rând, prin întâmpinare, respingerea cererii părintelui "rezident"
în acest sens (pe motivul că regula o
reprezintă executarea obligaţiei de întreţinere în natură).
Dincolo de această apărare, părintele "nerezident" trebuie, în acelaşi
timp, să solicite, prin cerere reconvenţională, obligarea ambilor părinţi
la executarea obligaţiei de întreţinere
în natură (aspect pe care îl voi aborda
pe larg în numărul viitor al revistei).•
—va urma—
Enache Lucian Marian
Avocat, mediator, arbitru STARS
Trainer FMMM Romania
Vicepresedinte Centrul de Mediere
Constanta
Vicepresedinte U.C.M.R.

enough, can lead to the imposition
of payment of money alimony.
From this perspective, we may
rather see an unbalance between
the position of the “non-resident”
and the “resident” parent, in the
sense that the “non-resident” parent
is subject to a sanction (payment of
a money pension), if he/she fails to
perform, even partially, the maintenance in kind obligation.

3. PROCEDURAL ASPECTS

In terms of procedure, two issues
need to be addressed, namely how to
make applicable the enforcement in
kind obligation and the obligation of
both parents to enforce this obligation. Last but not least, there is also
the question of whether the methods
of enforcing the obligation in kind
can be changed.
3.1 Obtaining by the "non-resident" parent of the right to enforce
the maintenance in kind obligation
In terms of interest, the parents
who want to be "resident" formulate
applications to oblige the “non-resident” parent to pay money alimony,
neglecting the possibility of enforcing the maintenance in kind. For
various reasons, to my knowledge,
the “non-resident” parents do not
react to such a request by attempting to paralyze it, citing the rule of
enforcement in kind, but focus their
efforts to diminish the amount of
money alimony.
It needs to be underlined that, as
long as the "non-resident" parent
does not call for the rule of enforcement in kind, the court will not
be able to invoke it by default. The
court receives only an application
for setting money alimony (from the
"resident" parent) and only this will
be resolved, as a normal reflex based on the principle of availability,

under which the court may rule only
on issues raised to its attention by
the parties.
Therefore, if the "non-resident"
parent does not require the court
to reject the application for establishing a money alimony (due to the
existence of the enforcement in kind
rule) and does not require the same
time for the court to order the execution in kind obligation, the court
cannot proceed on its own initiative
in this regard. The result will be that
the court will establish a money alimony (as was requested by the "resident" parent), possibly in a lower
amount than what the "resident"
parent requested, to the extent that
the "non-resident" parent could
provide arguments for reducing this
amount.
Therefore, the idea to be retained
by the “non-resident” parents is
that, if they want to "paralyze" their
obligation to pay money alimony,
they should ask the court, first
by claim application, to reject the
application of the “resident” parent
in this regard (on the grounds that
the rule is the enforcement of maintenance in kind).
Beyond this defense, at the same
time the "non-resident" parent must
seek, by counterclaim, the obligation of both parents to enforce the
maintenance in kind obligation (a
topic that I will address in detail in
the next issue of the magazine). •
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neexecutarea este totală sau parţială,
astfel încât şi o neexecutare parţială, în
măsura în care instanţa de tutelă o consideră suficient de importantă, poate
conduce la sancţionarea cu plata unei
pensii de întreţinere stabilită în bani.
Din această perspectivă, se cuvine
să observăm un oarecare dezechilibru
între poziţia părintelui "nerezident" şi
cea a părintelui "rezident", în sensul că
părintele "nerezident" este supus unei
sancţiuni (plata unei pensii în bani), în
măsura în care nu îşi execută, chiar şi
numai parţial, obligaţia de întreţinere
în natură.

—to be continued—
Enache Lucian Marian
Lawyer, mediator, arbitrator STARS
Trainer FMMM Romania
Vicepresident Mediation Center
Constanta
Vicepresident U.M.C.R.
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▶ SECŢIUNEA „COMUNICAREA
ÎN MEDIERE”

▶ SECTION “COMMUNICATION
IN MEDIATION”

Sectiunea „Comunicare in mediere” isi propune sa prezinte
modalitati si strategii de comunicare, intrucat o buna intelegere si stapinire a acestor tehnici, reprezinta o conditie
necesara de care depinde succesul in mediere.
“Vorbind, gandeste-te ca-n umbra tacerii celuilalt sunt doi
ochi care te asculta”(Al. Vlahuţă)
Loredana Pâcleşan - coordonator

COMUNICAREA ÎN MEDIEREA
INTERNAŢIONALĂ

A

rticolul apare in contextul in
care conflictele aparute in
lume de-a lungul timpului evidentiaza nevoia unei comunicari eficiente intre partile aflate in conflict.
Barierele comunicationale de orice fel genereaza conflicte care se pot
manifesta de la simple tensiuni intre
relatiile interumane pana la tensiuni
diplomatice complexe sau chiar conflicte armate. In 1967 John Burton,
director al Centrului de Analiza Conflictelor la University College Londra,
avanseaza idea ca “aparitia conflictelor sunt un rezultat al comunicarii ineficiente, iar rezolvarea, prin
urmare, trebuie sa implice procese
prin care comunicarea devine eficienta”. Si tot el afirma ,,comunicarea si nu puterea structureaza
lumea internationala’’.
Comunicarea in mediul international imbraca diferite forme in functie
de natura conflictului, de scopul urmarit in procesul de comunicare si in
functie de mijloacele prin care se realizeaza comunicarea. Astfel comunicarea politica include pe langa discutii si
dezbateri ,,diplomatie, negocieri bi si
multi nationale dintre sefi de state si
guverne si medierea cunoscuta ca una
dintre cele mai vechi modalitati de solutionare pe cale pasnica a conflictelor.
Medierea in conflictele internationale apare inca de la inceputul secolului XX odata cu aparitia organizatiilor
internationale, cum ar fi Liga Natiunilor si Natiunile Unite. J.Bercovitch,
J.T.Anagnoson si D.L.Wille definea
medierea internationala ca fiind ,,un
proces de management al conflictului in care taberele adverse cauta asistenta sau accepta o oferta
de ajutor din partea unui individ,
grup, stat sau organizatie pentru
solutionarea conflictului sau pentru rezolvarea neintelegerilor dintre ele fara a recurge la forta fizica
sau fara implicarea autoritatilor
legii’’. Astfel in medierea internationala tertul poate fi o persoana, o organizatie internationala sau un stat care
nu este parte directa intr-un conflict.
Medierea apare in relatiile internationale prin Conventia de la Haga din
1907, in cadrul reglementarii solutionarii conflictelor pe cale pasnica din Ti-

tlul al II-lea al acesteia intitulat ,,Bunele
oficii si medierea”. Articolul 3 din Conventie proclama existenta dreptului de
oferire a serviciilor de mediere chiar si
in timpul ostilitatilor. Urmatoarele 5
articole din Conventie aduc informatii
asupra rolului mediatorului ce consta
in ,,consilierea pretentiilor opozantilor
si in aplanarea resentimentelor care se
produc intre state in timpul conflictului’’. Articolul 6 insista asupra caracterului exclusiv consultativ al medierii,
care este solicitata de catre partile in
conflict sau are loc din initiativa mediatorului. Articolul 8 din Conventie face
referire la o forma speciala de mediere
care permite statelor aflate in conflict
sa aleaga puterea careia ii incredinteaza misiunea de a intra in raport direct
cu puterea aleasa de cealalta parte
Referitor la momentul interventiei
mediatorului sunt pareri diferite. In opinia unora medierea este eficienta atunci
cand intervine la jumatatea ciclului conflictual, atunci cand eforturile intreprinse de parti au esuat. Multi teoreticieni
sunt de parere ca beneficiile medierii
pot fi obtinute numai daca conflictul
escaladeaza la punctul in care partile
se afla pe pozitie de negociere, atunci
cand partile pot sa depaseasca pozitiile
lor initiale si sa inceapa sa-si reevalueze
politicile. Pe de alta parte, exista opinii
cum ca mediatorul joaca rolul inteleptului, ajutand partile sa faca concesii si sa
se indrepte catre un acord.
Indiferent de momentul intrarii in
scena a medierii, conflictele internationale au dimensiuni diferite si implicit modalitati de rezolvare diferite
deorece strategiile aplicate cu succes
unui anumit tip de conflict se dovedesc ineficiente pentru altele.
Intregul proces de comunicare se
bazeaza pe comportamentul strategic
ales de catre mediator pentru a fi folosit in rezolvarea conflictului. Studiile
de specialitate ne prezinta trei tipuri de
comportament care reprezinta de fapt
baza tehnicilor de mediere si anume comunicarea, formularea de solutii si manipularea. Conform unei noi abordari
comportamentele ale mediatorului in
procesul de mediere exista comunicarea-facilitare, procedural-formulativa si
strategiile directe. Fiecare dintre aceste
comportamente se refera la un obstacol

“Communication in Mediation” Section aims to present the
methods and strategies of communication, as a good understanding and mastering of these techniques is a prerequisite
for a successful mediation.
“When speaking, think that in the silence of the other there is
a pair of eyes that listen to you” (Al. Vlahuta)
Loredana Pâcleşan - coordinator

T

COMMUNICATION IN
INTERNATIONAL MEDIATION

he article appears in the context in which conflicts occurred
in the world over time highlight
the need for effective communication
between parties in conflict.
Communication barriers of any
kind generate conflicts that may look
like simple tension between human relationships to complex diplomatic tensions or even armed conflicts. In 1967
John Burton, director of the Center for
Conflict Analysis at University College
London, advanced the idea that "conflicts are a result of inefficient communication, therefore resolution must
involve processes by which communication becomes effective". He also
added that “communication not power
structures international world''.
Communication in international
environment takes different forms
depending on the nature of the conflict, the intended purpose in the
communication process and the
means through which the communication is performed. Therefore, political communication includes besides
discussions and debates, diplomacy,
bilateral and multinational negotiation between heads of state and governments and mediation known as
one of the oldest methods of peaceful
settlement of conflicts.
Mediation in international conflicts occurs early in the twentieth
century with the advent of international organizations such as the
League of Nations and the United
Nations. J.Bercovitch, J.T.Anagnoson
and D.L.Wille defined international
mediation as “conflict management
process in which adverse sides seek
assistance or accept an offer of help
from an individual, group, state or
organization to solve conflict or resolve disagreements between them
without resorting to physical force or
without the involvement of the rule of
law''. Thus, in international mediation third party can be a person, an
international organization or a State
that is not directly part of the conflict.
Mediation occurs in international
relations by the Hague Convention of
1907, within the regulation of peaceful settlement of dispute under Title
II thereof, entitled “Good offices and

mediation". Article 3 of the Convention proclaimed the existence of the
right of providing mediation services
even during hostilities. Next 5 articles
of the Convention provide information
on the role of mediator, consisting of
“counseling opponents” claims and
settling resentments that occur between states during conflict'. Article
6 insists on purely advisory nature of
mediation, which is requested by the
parties in conflict or takes place at the
mediator’s initiative. Article 8 of the
Convention refers to a special form
of mediation that allows conflicting
states to choose the power entrusted
the task to enter in direct relation to
power chosen by the other side.
Regarding the moment of mediator’s intervention, there are different
opinions. For some people, mediation
is effective when occurs mid cycle of
conflict when parties' efforts failed.
Many theorists believe that the benefits of mediation can be obtained only
if the conflict escalates to the point
where the parties are on a negotiating
position, when the parties can overcome their initial positions and begin
to reevaluate their policies. On the
other hand, there are views according
to which the mediator plays the wise,
helping the parties make concessions
and head to an agreement.
Regardless of the time of entering
into the stage of mediation, international conflicts have different sizes
and therefore different ways of solving because successful strategies applied to a particular type of conflict
are ineffective for others.
The whole communication process
is based on strategic behavior chosen
by the mediator to be used in conflict
resolution. Specialized studies show
us three types of behavior that is actually the base of mediation techniques,
namely communication, formulation
of solutions and manipulation. According to a new behavior approach
of the mediator, in the mediation
process there is communication-facilitation, procedural-formulative and
direct strategies. Each of these behaviors relates to a different obstacle in
the way of negotiations.
Communication-facilitation strat-

MEDIATION, TECHNIQUE AND ART » JUNE 2014

maxim de implicare a mediatorului. El
poate afecta continutul negocierii prin
aceea ca va face solutia cat mai atractiva pentru fiecare parte, prezentandu-i
multiplele beneficii, cu scopul de a depasi eventualele dezechilibre aparute
pe parcurs. Strategiile directe au ca
scop schimbarea comportamentului
partilor si a motivatiei lor. Este o strategie bazata foarte mult pe increderea
pe care o au partile in mediator, acesta
fiind un factor determinant. Literatura
de specialitate sugereaza ca strategiile
directe sunt mai eficiente in cazul conflictelor internationale militarizate.
In toate situatiile mediatorul recurge
nu doar la pregatirea si experienta profesionala ci si la abilitatile si calitatile
sale de comunicator adaptate in functie nevoia partilor. Claritatea mesajelor
transmise catre partile aflate in conflict
este esentiala deoarece orice denaturarea continutului mesajului, poate ingreuna intelegerea mesajelor transmise.
Comunicarea, medierea si abilitatile de negociere au devenit elemente
necesare intr-o era bazata pe raporturi
de putere. Astfel se explica faptul ca
medierea ca proces de comunicare si
de negociere, este unul dintre mijloacele cele mai des folosite in conflictele
internationale,flexibilitatea si adaptabilitatea acesteia recomandad-o ca pe
o strategie de necontestat in stabilirea
pacii in toate fazele conflictuale.
•
Loredana Paclesan
Mediator STARS
Tel./fax: 0374092061
Mobil: 0740663463
E-mail: office.lory@yahoo.com

egy – is the tactic required if the conflict between the parties made contact
between them impossible, preventing
the parties talk to each other directly.
In these circumstances, the mediator
may be a means of communication,
facilitation, who works by opening
channels of communication and by
carrying messages.
Tact, word, confidentiality are necessary features for the mediator in
his role of communicator-facilitator.
Here, the mediator has a passive role
of sending messages, facilitating cooperation between the parties. Contact with parties, winning trust and
confidence of the parties, facilitation
of interaction between parties, identification of issues and interests and
clarification of situation will provide
a framework for understanding. Communication strategies are supported
by Burton, who believes that all disputes are the result of misunderstandings and a clear communication between the parties through mediators
would be the key to solving conflicts.
Formulative strategies entail a
more active role for the mediator,
namely his entering into the substance of negotiation. Here, the conflict, apart from preventing finding
ways of communication, it also prevents parties from finding solutions
to resolve the conflict. At this point,
the role of the mediator as formulator
is to subtly redirect parties in finding
solutions. William Zartman believes
that mediators are successful formulators if they are able to find ways to
unlock the thinking of the parties involved in conflict.
Direct strategies consist of a maxi-

mum degree of involvement from the
mediator. He can affect the content of
negotiation in that he will make the
solution most attractive to each other,
presenting the multiple benefits, in
order to overcome any imbalances
arising throughout the process. Direct strategies are aimed at changing the behavior of the parties and
their motivation. It is a strategy based
heavily on trust that the parties have
in the mediator, which is a determining factor. The literature suggests that
direct strategies are more effective in
militarized international conflicts.
In all cases, the mediator uses not
only his training and experience,
but also the skills and qualities of
communicator adapted according to
parties’ need. The clarity of the messages sent to the conflicting parties
is essential because any distortion
of message content can aggravate the
understanding of messages.
Communication, mediation and
negotiation skills have become necessary elements in an era based on
power relations. This explains the fact
that mediation as a process of communication and negotiation, is one of
the methods most commonly used in
international conflicts, its flexibility
and adaptability recommend it as an
unquestionable strategy in settling
peace in all phases of a conflict. •
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diferit in calea negocierilor.
Strategia de comunicare-facilitare –
este tactica ce se impune in cazul in care
conflictul dintre parti a facut imposibil
contactul dintre acestea impiedicand
partile sa-si vorbeasca in mod direct. In
aceste conditii mediatorul poate fi un
mijloc de comunicare, facilitare, care
actioneaza prin deschiderea canalelor
de comunicare si prin purtarea mesajelor. Tactul, cuvantul, confidentialitatea
sunt trasaturile necesare mediatorului
in rolul sau de comunicator-facilitator.
Aici mediatorul are un rol pasiv de
transmitere a mesajelor, facilitand cooperarea dintre parti. Contactul cu partile, castigarea increderii si increderea
partilor, facilitarea interactiunii dintre
parti, identificarea problemelor si intereselor si clarificarea situatiei, vor
asigura un cadru de intelegere. Strategiile de comunicare sunt sustinute
de Burton, care este de parere ca toate
litigiile sunt rezultatul neintelegerilor
si ca o comunicare mai clara intre parti
prin intermediul mediatorilor ar fi cheia rezolvarii conflictelor.
Strategiile formulative presupun un
rol mai activ din partea mediatorului,
si anume intrarea acestuia in substanta
negocierii. Aici conflictul pe langa faptul ca impiedica gasirea cailor de comunicare, impiedica si partile sa gaseasca
solutii de rezolvare a conflictului. La
acest moment, rolul mediatorului in calitate de formulator, este acela de a redirectiona partile de o maniera subtila
in gasirea solutiilor. William Zartman
este de parere ca mediatorii sunt formulatori de succes daca sunt capabili
sa gaseasca modalitati de deblocare a
gandirii partilor implicate in conflict.
Strategiile directe implica un grad

Loredana Paclesan
Mediator STARS
Tel./fax: 0374092061
Mobil: 0740663463
E-mail: office.lory@yahoo.com
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▶ SECTION
“PROFILE OF A MEDIATOR”

Rubrica „Profil de mediator” are in analiza personalitati,
institutii, entitati statale si organizatii care aduc un plus de
valoare medierii.

The “Profile of a Mediator” column analyses personalities,
institutions, state entities and organizations that bring value
to mediation.

Olivian Băzăvan - coordonator

Olivian Băzăvan - coordinator

PROFIL DE MEDIATOR –
DESMOND TUTU
ÎNCEPUTURILE

Desmond Mpilo Tutu s-a nascut in
Africa de Sud in 1931 si este o personalitate marcanta si inspirationala
prin experienta si capacitatea sa de a
gestiona situatiile tensionate ale dezvoltarii societatii, promotor al pacii si
militant al drepturilor omului.
Initial cu intentia de a deveni doctor, Tutu nu a avut resursele financiare pentru a urma aceasta vocatie si a
ajuns profesor, iar mai apoi a urmat
calea preotiei. Pregatirea teologica
pe care Desmond Tutu a capatat-o
in Africa de Sud i-a conferit calitatile
necesare pentru a fi un model in randul comunitatii din care facea parte.
Perfectionarea sa a avut loc in Marea
Britanie, prin cursuri universitare si
postuniversitare. Societatea deschisa
din Europa l-a marcat si l-a format
pentru ceea ce avea de facut la intoarcerea in tara de origine.1

moment zero, o alternativa la conflict,
in care institutiile si liderii erau cu
adevarat credibili in interiorul si in
afara granitelor.

RECUNOASTEREA INTERNATIONALA

Premiul Nobel pentru Pace a fost
acordat in 1984 de catre Comitetul din
Norvegia episcopului Desmond Tutu
pentru eforturile continue si pentru
rezultatele extraordinare cu privire
la lupta impotriva apartheidului din
Africa de Sud. In decizia pentru aceasta distinctie au contat atat personalitatea lui Tutu cat si pozitia de Secretar
General al Consiliului Bisericilor din
Africa de Sud. In acel moment mesajul principal a fost cel de promovare a
pacii si reconcilierii in primul rand in
Africa de Sud cat si pe plan international.4 Recunoasterea eforturilor sale
de catre Comitetul de acordare a premiului Nobel a reprezentat un mesaj
ASCENSIUNEA
important pentru sustinatorii sai de
Anii 1970 au fost marcati de apart- pe continentul african si a semnalat
heid, de lupta rasista impotriva per- rolul pacificator al lui Desmond Tutu.
sonelor de culoare din Africa de Sud.
Tutu, preot anglican, apoi episcop de NATIUNEA-CURCUBEU
Lesotho, a initiat o ofensiva pasnica
Agresivitatea si superioritatea
impotriva acestor miscari si totodata posliticii rasiste de disciminare a
o campanie de sprijinire a victimelor apatheidului au gasit raspuns la
apartheidului si a abuzurilor comise Desmond Tutu in toleranta, iertare,
de reprezentantii acestuia. Actiunile pace, conciliere si mediere. In 1991
sale au generat o si mai mare amploa- Desmond Tutu aprecia natiunea sudre din pozitia de secretar general al africana ca fiind alcatuita din “oameConsiliului Bisericilor din Africa de nii-curcubeu ai lui Dumnezeu”, prin
Sud. Pacea, dreptatea, reconcilierea, culorile diferite ale mainilor care se
respectarea drepturilor omului au ridicau in acelasi timp.5 Este doar un
ajuns sa fie cunoscute si raspandite exemplu cu privire la spiritul de pacide Tutu in intreaga societate sud-afri- ficator pe care Desmond Tutu l-a dus
cana. La inceputul anilor 1980, Tutu la perfectiune.
a continuat eforturile de stopare a
Numele sau a devenit sinomim cu
apartheidului, fiind membru in diver- lupta impotriva apartheismului si a
se organizatii nationale si ulterior in regimurilor represive. Capacitatea sa
cele internationale.2
de a schimba destinele celor asupriti
Acceptarea politicii promovate de inspre o viata a libertatii si a egalitatii
Tutu a condus la depasirea situatiei ii acorda un loc insemnat in randul
tensionate din Africa de Sud. In anul personalitatilor marcante cu rol paci1986 a devenit prima persoana de ficator.•
culoare aleasa in pozitia cea mai inalta a Bisericii Anglicane din Africa de
Olivian Băzăvan
Sud, sub titulatura de arhiepiscop de
Mediator
Cape Town. Alegerea ca presedinte al
Secretar General STARS
Africii de Sud a lui Nelson Mandela in
Str. Delea Veche nr. 35, sector 2
1994 l-a propulsat pe Desmond Tutu
Bucureşti,
in fruntea Comisiei pentru Adevar si
Tel-fax: 0724.098.188/
Reconciliere, cu scopul de a construi
+4021.320.1535
o societate bazata pe reconciliere si
pe valori autentice.3 A reprezentat un

PROFILE OF A MEDIATOR –
DESMOND TUTU
BEGINNINGS

Desmond Mpilo Tutu was born in
South Africa in 1931 and is an outstanding
and inspirational personality, given the experience and ability to manage tense situations of social development, promoter of
peace and human rights activist.
Originally intending to become a
doctor, Tutu had no financial resources
to pursue the vocation and became a
teacher and then followed the path of
priesthood. Theological training Desmond Tutu pursued in South Africa offered him the necessary qualities to be
a model in the community he belonged.
Improvement occurred in the UK, with
undergraduate and postgraduate
courses. Open society of Europe marked
and shaped him for what he had to do
when returning to the country of origin1

RISE

The 1970s were marked by apartheid, the racist fight against black people in South Africa. Tutu, an Anglican
priest, then bishop of Lesotho, initiated a peaceful offensive against these
movements and also a campaign to
support victims of apartheid and abuse
committed by its representatives. His
actions were even more complex being
in the position of Secretary General of
the South African Council of Churches.
Peace, justice, reconciliation, human
rights have come to be known and
spread by Tutu in South African society as a whole. In the early 1980s, Tutu
continued efforts to stop apartheid, being a member of various national and
then international organizations2
Accepting the policy promoted by
Tutu led to overcoming tensions in
South Africa. In 1986 he became the
first black person elected to the highest position of the Anglican Church in
South Africa, under the title of Archbishop of Cape Town. Election of Nelson Mandela as president of South
Africa in 1994 propelled Desmond
Tutu in the forefront of Truth and
Reconciliation Commission, with the
purpose to build a society based on
reconciliation and authentic values3.
It marked a ground zero moment, an
alternative to conflict, in which institutions and leaders were really credible inside and outside borders.

INTERNATIONAL RECOGNITION

Nobel Peace Prize was awarded in

1984 by the Committee of Norway to
Bishop Desmond Tutu for his continuous efforts and outstanding results on the fight against apartheid
in South Africa. The decision for this
distinction was based both on Tutu
personality and the position of Secretary General of the South African
Council of Churches. At that time the
main message was the promotion of
peace and reconciliation primarily
in South Africa and internationally. 4
Recognition of his efforts by the Nobel awarding Committee was an important message to his supporters on
the African continent and highlighted
Desmond Tutu’s role of a peacemaker.

RAINBOW NATION

Aggressiveness and superiority of
apartheid racist policy found an answer in Desmond Tutu’s tolerance,
forgiveness,
peace,
conciliation and mediation. In 1991 Desmond
Tutu said that South
African nation was
consisting of "rainbow
people of God" given
the different colors of
the hands going up
at the same time. 5 It
is just an example of
the peacemaking spirit
that Desmond Tutu led
to perfection.
His name has become
synonymous with the
fight against apartheid
and repressive regimes.
His ability to change
the destiny of the oppressed towards a life
of freedom and equality granted him an important place among
prominent personalities with a peacemaker
role.•
Olivian Băzăvan
Mediator
General Secretary
STARS
35 Delea Veche street,
district 2 Bucharest,
Tel-fax: 0724.098.188/
+4021.320.1535
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DE CE ŞCOALA DE FORMARE
FMMM ROMÂNIA
FMMM Romania s-a afirmat ca un
reper elitist de calitate si competenta in
domeniul cursurilor de formare a mediatorilor profesionisti, precum si al cursurilor de management al conflictelor.
Scoala beneficiaza de experienta
remarcabila a unor formatori care activeaza ca mediatori de la introducerea
profesiei in Romania acum cca 10 ani.
Echipa FMMM are o vasta experienta in
practicarea si training-ul metodelor ADR
(Alternative Dispute Resolution), toti formatorii fiind implicati de-a lungul anilor
in diverse proiecte de training, coaching
si mentoring in cadrul carora au aplicat
expertiza dobandita in ani de practica.
Calitatea si experienta sunt dovedite
prin certificarile internationale obtinute
de la organizatii de referinta din domeniul
ADR, precum Federal Mediation and Conciliation Service (Washington DC, S.U.A.)
si The Lord Slynn of Hadley European
Law Foundation (Londra, Marea Britanie).
Fiind recunoscut ca pregatirea urmata de certificare asigura o arie sporita de
oportunitati profesionale pentru cursanti,
o preocupare constanta a FMMM Romania este imbogatirea ariei de expertiza si
practica a trainerilor in metodele ADR,
prin schimburi de experienta si incheierea de parteneriate internationale cu
practicieni din Europa si U.S.A.
• Scoala organizeaza cursuri de formare initiala a mediatorilor, in care se
studiaza notiuni pentru intelegerea si
aplicarea medierii (mediere, analiza
conflictului, comunicare, negociere,
drept), corelat cu punerea in practica
imediata a cunostintelor dobandite. La
finele cursului, participantii isi dezvolta
si aplica abilitatile de management al
conflictelor prin tehnici de mediere.
Cursurile sunt autorizate de Consiliul
de Mediere din Romania in baza legii nr.
192/2006 privind medierea, cu respectarea Standardului de Formare a Mediatorului. Cursul, cu durata de 80 de ore, se
desfasoara pe parcursul a 2 saptamani si
se finalizeaza cu un examen de absolvire.
Cursantii care promoveaza examenul
primesc Certificatul de Participare si Adeverinta de absolvire – documente in baza
carora pot depune cererea de autorizare
la Consiliul de Mediere din Romania.

DE CE FMMM?

• Calitatea formarii si a competentelor
dobandite;
• Experienta practica si vechimea formatorilor;
• Singura scoala cu certificari internationale in domeniul medierii si co-medierii;
• Pentru materialele oferite cursantilor
in kitul de curs:
• Manualul Mediatorului (tiparit);
Formatul electronic al cursului; Modelele de formularistica necesare
desfasurarii profesiei de mediator;
3 carti de specialitate: “Ghidul Mediatorului Profesionist – Mediere si

Conflict” (autor Mugur Bogdan Mitroi); “Medierea, o perspectiva psihologica asupra solutionarii conflictelor” (autori Freddie Strasser
si Paul Randolph); “Co–medierea:
utilizarea unei abordari psihologice duale in solutionarea conflictelor” (editor UK Monica Hanaway);
“Medierea Tehnica si Arta” – revista
profesionala bilingva lunara
• Pentru suportul gratuit oferit ulterior
cursului, in promovarea mediatorilor
profesionisti formati:
• Revista “Medierea Tehnica si Arta”
asigura promovarea gratuita a mediatorilor formati de FMMM Romania
• Portal Mediere – www.portalmediere.ro, inscrie si promoveaza mediatorii FMMM gratuit
• Mediere TV – www.medieretv.ro
asigura promovarea imaginea mediatorilor FMMM
Costul cursului este 4.400 lei, adresandu-se unei elite a viitorilor profesionisti care inteleg sa investeasca in calitatea formarii si a competentelor.
FMMM Romania desfasoara de
asemenea cursuri avansate
de pregatire
continua a mediatorilor cu urmatoarele teme:
• Managementul Conflictului (16 pct. de
formare continua)
• Comunicare
pentru Practica Medierii (16 pct. de
formare contina)
• Elemente Esentiale de Drept Necesare Mediatorului (16 pct. de formare
continua)
• Notiuni de Drept Necesare Mediatorului la Desfacerea Casatoriei prin
Acord (8 pct. de formare continua)
• Cursurile sunt acreditate de Consiliul
de Mediere din Romania.
• Colaborarea cu organizatiile internationale ADR s-a materializat in organizarea de cursuri de tehnici avansate in
mediere si co-mediere cu participarea
unor traineri recunoscuti in domeniu
precum Eileen B. Hoffman, Linda
I. Lazarus, Sir Henry Brooke, Paul
Randolph, Spenser Hilliard, Monica
Hanaway, Diana Mitchell.
• In domeniul Training organizational –
instrumente de management, FMMM
Romania dezvolta programe de formare personalizate, subsumate eficientei
manageriale si realizarii obiectivelor
de business. Programele propuse antreneaza aceste competente necesare
intr-un mod practic si aplicat:
• Managementul conflictului;
• Dinamica disputelor. Proceduri de
evaluare si gestionare;
• Comunicare de business.
■

WHY FMMM
ROMANIA TRAINING SCHOOL
FMMM Romania emerged as an
elitist landmark for its quality and
competence in training courses for professional mediators, as well as conflict
management courses.
The School benefits from the remarkable experience of trainers acting as mediators since the introduction of this profession in Romania about 10 years ago.
FMMM team has extensive experience
in the practice and training of ADR (Alternative Dispute Resolution) methods,
all trainers being involved over the years
in various projects for training, coaching
and mentoring within which they applied
the expertise gained in years of practice.
Quality and experience are supported
by international certifications obtained
from reference organizations in the field
of ADR such as the Federal Mediation
and Conciliation Service (Washington
DC, USA) and the Lord Slynn of Hadley European Law Foundation (London,
UK). Being well known that training followed by certification provide enhanced
career opportunities for students, a
constant concern of FMMM Romania is
enriching area
of expertise and
practice for trainers in ADR methods by exchanging experience
and establishing
international
partnerships
with practitioners from Europe
and U.S.A.
• The School provides courses for initial
training of mediators that study concepts for understanding and applying
mediation (mediation, conflict analysis,
communication, negotiation, law), correlated with immediate implementation
of knowledge gained into practice. At
the end of the course, participants develop and apply conflict management
skills through mediation techniques.
These courses are approved by the
Mediation Council of Romania based on
law no. 192/2006 on mediation, meeting the Training Standard for mediators.
The course, lasting 80 hours, takes place
over 2 weeks and ends with a graduation exam. Students who pass the exam
receive the Certificate of Participation
and Graduation Certificate – documents
based on which they may submit an application for authorization to the Mediation Council in Romania

WHY FMMM?

• Quality of training and skills acquired;
• Practical experience and seniority of
trainers;
• The only School with international
certifications in mediation and comediation;
• For the handouts offered to trainees

in the course kit:
• The Mediator’s Manual (printed);
electronic format of the course;
models of forms needed in acting
as a mediator; 3 specialized books:
“The Guidebook of a Professional
Mediator – Mediation and Conflict” (by Mugur Bogdan Mitroi);
“Mediation, a psychological insight
into conflict resolution, (by Freddie Strasser and Paul Randolph);
“Co–mediation: using a paired
psychological approach to resolving conflict (UK editor Monica
Hanaway); “Mediation Technique
and Art” – monthly bilingual professional magazine.
• For free support offered after the
course, by promoting professional
trained mediators:
• Mediation Technique and Art magazine provides free promotion of mediators trained by FMMM Romania
• Portal Mediere – www.portalmediere.ro, enrolling and promoting
mediators free of charge
• Mediere TV – www.medieretv.ro
promoting the image of FMMM
mediators
The course costs 4.400 lei, being dedicated to an elite of future professionals,
who are aware of the importance to invest in quality of training and skills.
FMMM Romania also conducts advanced courses for continuing training of
mediators, focused on the following topics:
• Conflict management (16 points of
continuing training)
• Communication for mediation practice (16 points of continuing training)
• Essential law notions needed by a
mediator (16 points of continuing
training)
• Law notions needed by a mediator
when ceasing marriage by agreement
(8 points of continuing training)
• These courses are accredited by the
Mediation Council in Romania.
• Collaboration with international ADR
organizations was translated into
organization of courses on advanced
techniques in mediation and co-mediation, with participation from some
popular trainers in the field, such as
Eileen B.Hoffman, Linda I. Lazarus,
Sir Henry Brooke, Paul Randolph,
Spenser Hilliard, Monica Hanaway,
Diana Mitchell.
• In the field of Organizational Training
– management instruments, FMMM
Romania develops customized training programs, under managerial
efficiency and fulfillment of business
targets. The programs we propose
train these necessary skills in a practical and applied manner:
• Conflict management;
• Dispute dynamics. Evaluation and
management methods;
• Business communication.
■
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ŞTIRI DESPRE MEDIERE
Sursã: http://www.mediate.com/today/

MEDIEREA SE REIA ÎN CAZUL GREVEI DE LA MINELE DE
PLATINÃ DIN AFRICA DE SUD

Source: http://www.mediate.com/today/

SOUTH AFRICA PLATINUM STRIKE MEDIATION TALKS
RESUME

Producătorii de platină din Africa de Sud și sindicatul
vor relua discuţiile luni într-un efort de a opri o grevă ce
dureazã de patru luni și care a devastat acest sector. "Discuţiile vor continua azi (luni)", a declarat un purtãtor de
cuvânt pentru trei dintre producătorii de top Anglo American Platinum, Impala Platinum și Lonmin. Vinerea trecutã
angajatorii spuneau că discuţiile ce s-au întins pe parcursul a trei zile mediate de către Tribunalul Muncii nu au
produs încă "un acord". În jur de 80.000 de membri ai Asociaţiei Sindicatelor
Minerilor și Constructorilor (AMCU) au încetat lucrul la 23 ianuarie, cerând mai
mult decât dublarea nivelului salarial de debut. Lucrătorii doresc 12.500 rand
(1200 dolari, 875 de euro), salariul lunar de bază înainte de beneficii, dar angajatorii oferă acest lucru ca parte a unui pachet total și numai din 2017.

South Africa’s platinum producers and a union are
due to resume talks on Monday in an effort to stop a
four month long strike that has wreaked havoc in the
sector. “Discussions will continue today (Monday),” said
a spokeswoman for three top producers Anglo American
Platinum, Impala Platinum and Lonmin. Last Friday the
employers said three day talks mediated by the Labour
Court had produced “no agreement” yet. Around 80,000
members of the Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU)
downed tools on January 23 demanding more than double the entry level
wage. Workers want a 12,500 rand ($1,200, 875 euros) basic monthly salary
before benefits, but employers are offering that as part of a total package and
only from 2017.

UTILIZAREA ACORDURILOR DE ARBITRAJ ÎN ADMINISTRAREA COSTURILOR ȘI RISCURILOR ARBITRAJULUI

USING ARBITRATION AGREEMENTS TO MANAGE ARBITRATION COST AND RISK

GERMANIA SE GÂNDEȘTE LA ARBITRAJ ÎN CAZUL “DREPTULUI DE A FI UITAT” ÎN SPAŢIUL WEB

GERMANY MULLS ARBITRATION FOR WEB 'RIGHT TO BE
FORGOTTEN'

Arbitrajul a fost atacat, susţinându-se cã este prea scump, prea greoi,
prea lent, prea arbitrar și cã presupune prea mult din costurile unui litigiu, însã livreazã prea puţin dintre beneficiile promise de ADR. Mai jos
se gãsesc strategiile – dintre care multe pot fi utilizate chiar în acordul
de arbitraj – care ar putea reduce o parte dintre riscurile și costurile percepute. Multe dintre aceste strategii presupun din partea consilierilor
corporatiști să fie sensibili la unele probleme, care probabil, sunt mai familiare consilierilor în arbitraj, și sã punã clienţilor întrebările necesare.
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Arbitration has been under attack as too expensive, too cumbersome, too slow, too arbitrary and incurring too many of the costs of
litigation but delivering few of the promised benefits of ADR. Below
are strategies — many of which may be employed in the arbitration
agreement itself — that may reduce some of the perceived risks and
costs. Many of these strategies require corporate counsel to be sensitive to issues perhaps more familiar to arbitration counsel, and to
ask clients the necessary questions.

Guvernul german are în vedere crearea de instanţe arbitrale care să cântărească informaţiile pe care oamenii pot
forţa Google Inc și alţi furnizori de motoare de căutare sã le
elimine din cadrul rezultatelor cãutãrii. În urma unei hotărâri judecătorești a Uniunii Europene din această lună prin
care se acordã "dreptul de a fi uitat", Ministerul de Interne de
la Berlin ar putea să stabilească "mecanisme de soluţionare
a litigiilor" pentru consumatorii care depun așa-numitele cereri de retragere. În cazul în care furnizorii de căutare introduc ștergerea automată,
informaţiile de interes public ar putea fi în pericol, a declarat ministerul. "Politicienii, figuri proeminente și alte persoane care sunt raportate în spaţiul public ar putea
avea posibilitatea să se ascundă sau chiar sã șteargã rapoarte pe care le găsesc a fi
neplăcute", se menţioneazã într-o declaraţie. Ministerul a sugerat că eliminarea de
informaţii nu ar trebui să fie lăsatã la îndemâna algoritmilor companiei.

The German government is considering setting up
arbitration courts to weigh in on what information people can force Google Inc. and other search-engine providers to remove from results. Following a European
Union court decision this month granting consumers
the “right to be forgotten,” the Interior Ministry in
Berlin would seek to establish “dispute-settlement
mechanisms” for consumers who file so-called takedown requests. If search providers introduce automatic deletion, public
information would be at risk, the ministry said. “Politicians, prominent figures and other persons who are reported about in public would be able to
hide or even delete reports they find unpleasant,” it said in a statement.
The ministry suggested that the removal of information shouldn’t be left to
company algorithms.

ARBITRUL, NU INSTANŢA, DECIDE ASUPRA EXECUTÃRII
ACORDULUI DE ARBITRAJ, DECIDE CURTEA DIN CALIFORNIA

ARBITRATOR, NOT COURT, DECIDES ARBITRATION AGREEMENT’S ENFORCEABILITY, CALIFORNIA COURT RULES

O instanţã de judecată nu a avut autoritatea de a
se pronunţa cu privire la aplicabilitatea unui acord de
arbitraj, atunci când părţile au hotãrât sã delege întrebări despre caracterul executoriu al acordului cãtre un
arbitru, a decis Curtea de Apel din California, inversând
refuzul arbitrajului într-o acţiune injustã de achitare.
Deși prevederea de delegare a acordului se gãsea într-un
contract de adeziune, elaborat de către angajator și prezentat angajatului ca pe o ofertã “acceptã sau renunţã”, și în ciuda faptului că
angajata și-a exprimat îngrijorarea cã și-ar putea pierde locul de muncă dacă
refuzã să-l semneze, Curtea a constatat că acordul era executoriu, deoarece nu
era prea aspru sau unilateral, și, prin urmare, nu în mod substanţial imoral.

A trial court lacked authority to rule on the enforceability of an arbitration agreement when the parties had
contracted to delegate questions about the agreement’s
enforceability to the arbitrator, the California Court of
Appeal has ruled, reversing the denial of arbitration in
a wrongful discharge action. Although the agreement’s
delegation provision was in an adhesive contract, drafted by the employer and presented to the employee on
a take-it-or-leave-it basis, and despite the fact the employee stated she was
worried she would lose her job if she refused to sign it, the Court found the
agreement was enforceable because it was not overly harsh or one-sided, and
therefore, not substantively unconscionable.

PROGRES DECLARAT DE MEDIATORUL UE ÎN RUSIA – DISPUTA DIN UCRAINA LEGATA DE GAZELE NATURALE

BREAKTHROUGH DECLARED BY EU MEDIATOR IN RUSSIA –
UKRAINE GAS DISPUTE

Există rapoarte cu privire la existenţa unor progrese
în disputa dintre Rusia și Ucraina privind preţul gazelor
naturale, care a fost o sursă continuã de tensiune între
cele două ţări. În cadrul discuţiilor de la Berlin, se spune
cã cele două guverne au în vedere plata de către Ucraina
a 2 miliarde de dolari din datoria existentã pãnã joi, iar
alte 500 milioane de dolari pânã în luna iunie. Ministrul
Energiei din Rusia Alexander Novak a pãrut a fi optimist
cu privire la propunere: "Partea noastră este pregătită, atunci când vom primi

There are reports of some progress in the dispute
between Russia and Ukraine over gas prices which
has been a further source of tension between the
two countries. During talks in Berlin, the two governments are said to be considering payment by Ukraine
of $2 billion of back debt by Thursday with a further
$500 million to be paid in June. Russia’s Energy
Minister Alexander Novak appeared up-beat about
the proposal: “Our side is prepared, when we receive the payments, to
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plăţile, vom continua negocierile până vineri cu privire la preţurile pentru
livrările viitoare cãtre site-ul ucrainean.

continue negotiations until Friday about prices for future supplies to the
Ukrainian site..”

ABUNZI I SE ACORDÃ WITH SETTLING LAND DISPUTES

ABUNZI CREDITED WITH SETTLING LAND DISPUTES

Ministerul Justiţiei a declarat cã acele comitete comunitare ale mediatorilor, cunoscute sub numele de Abunzi,
au arbitrat anul trecut cu succes 80 la sutã dintre disputele funciare în întreaga ţară. Restul au fost judecate
în tribunalele convenţionale. Aceastã declaraţie a fost
fãcutã duminică de cãtre Anastase Balinda, secretarul
executiv al secretariatului mediatorilor din cadrul Ministerul Justiţiei, în timpul unui eveniment care vizează sensibilizarea publicului privind angajarea mediatorilor în asigurarea drepturilor
funciare. Balinda spus cã medierea comunitară, în special pentru litigiile legate de terenuri, solicită dovezi și o corectă înţelegere a contextului litigiului. "Nu
există nici o persoană mai bună pentru a rezolva astfel de litigii decât mediatorul", a spus el. Balinda a adăugat că mediatorii nu numai cã ajutã sistemul
judiciar al ţării în reducerea numărului de cazuri nesoluţionate care ajung în
sălile de judecată, ci au și îmbunătăţit armonia în cadrul comunităţilor.

The Ministry of Justice has said the community mediators' committees, commonly known as Abunzi last
year successfully arbitrated 80 per cent of land disputes across the country. The rest of the cases were
adjudicated in conventional courts. This was said on
Sunday by Anastase Balinda, the Executive Secretary
of the mediators' secretariat in the Ministry of Justice, during an event aimed at sensitizing the public
to engage mediators in securing land rights. Balinda said community mediation, especially for land related disputes requires proof and proper
understanding of the context of the dispute. "There is no better person to
solve such disputes than a mediator," he said. Balinda added that mediators are not only helping the country's judiciary in reducing the backlog
of cases ending up in courtrooms but have also enhanced harmony within
communities.

CURTEA SUPREMĂ A CANADEI REAFIRMĂ IMPORTANŢA
PROTEJĂRII CONFIDENŢIALITĂŢII NEGOCIERILOR DE
SOLUŢIONARE

CANADIAN SUPREME COURT REAFFIRMS IMPORTANCE OF
PROTECTING CONFIDENTIALITY OF SETTLEMENT NEGOTIATIONS

La data de 08 mai 2014, în cazul Union Carbide Canada Inc vs. Bombardier Inc, Curtea Supremă a Canadei
a emis o decizie importantă privind confidenţialitatea
negocierilor, în contextul medierilor private. Union Carbide Inc și Bombardier Inc au fost de acord să participe
la un proces de mediere privat. Acordul lor de mediere
conţinea o clauză standard de confidenţialitate, prin
care orice era dezvãluit în cadrul procesului de mediere
sã nu poatã fi invocat, menţionat sau pus în evidenţă într-o procedură ulterioară. La sfârșitul procesului, părţile au crezut că au ajuns la o înţelegere, dar
apoi nu s-au pus de acord cu termenii săi. Ca urmare, Bombardier a depus
o moţiune pentru a omologa tranzacţia în faţa Curţii Supreme din Québec,
făcându-o public. Union Carbide au suţinut cã declaraţiile fãcute au apãrut în
timpul medierii, și că acestea au fost acoperite de clauza de confidenţialitate
din contractul de mediere.

On May 8, 2014, in Union Carbide Canada Inc. v. Bombardier Inc., the Supreme Court of Canada rendered an
important decision on the confidentiality of settlement
negotiations, in the context of private mediations. Union Carbide Inc. and Bombardier Inc. agreed to participate in a private mediation process. Their mediation
agreement contained a standard confidentiality clause,
providing that nothing transpiring during the mediation process could be alleged, referred to or sought to be put in evidence
in a subsequent proceeding. At the end of the process, the parties thought
they had reached a settlement, but then disagreed on its terms. As a result,
Bombardier filed a motion to homologate the transaction before the Superior
Court of Québec, making it public. Union Carbide moved to strike the allegations pertaining to events that occurred during the mediation, claiming that
they were covered by the confidentiality clause in the mediation agreement.

FIFA: BLATTER SUBLINIAZÃ NEVOIA MEDIERII, NU A SANCŢIUNILOR ÎN TURNEUL DIN ORIENTUL MIJLOCIU

FIFA: BLATTER EMPHASISES NEED FOR MEDIATION NOT
SANCTIONS ON MIDDLE EAST TOUR

Președintele Sepp Blatter spune că este hotărât să
rezolve impasul dintre Palestina și Israel, mai ales cã
timpul se scurge pânã la Congresul FIFA din Sao Paolo,
chiar înainte de Cupa Mondială, atunci când problema
este oficial pe ordinea de zi, pe fondul ameninţărilor cã
delegaţilor li se va cere expulzarea Israelului. Blatter se
aflã din nou în regiune pentru discuţii cruciale cu ambele părţi, dar recunoaște că s-ar putea sã fie dificil sã
convingã Israelul să fie de acord cu un compromis care va permite jucătorilor
și oficialilor palestinieni să se deplaseze liber în teritoriile ocupate.

President Sepp Blatter says he is determined to resolve the impasse between Palestine and Israel as the
clock ticks towards the FIFA Congress in Sao Paolo just
before the World Cup when the issue is officially on the
agenda amid threats that delegates might be asked to
call for Israel's expulsion. Blatter is back in the region
for crucial talks with both sides but admits it could
prove difficult to persuade Israel to agree to a compromise that would allow Palestinian players and officials to move freely in the
occupied territories.

RAPORT: UNIVERSITATEA DE STAT BOISE ȘI AAC SE
ÎNDREAPTÃ CÃTRE MEDIERE DIN CAUZA TAXELOR DE IEȘIRE

REPORT: BOISE STATE AND AAC HEADING TO MEDIATION
OVER EXIT FEES

Univeristatea de Stat Boise nu a aderat oficial la Conferinţa Big-East în perioada de vârf a nebuniei realinierii
conferinţelor din ultimii ani, dar Universitatea va trebui
să plătească un fel de taxă de ieșire după ce iniţial fusese de acord să se alăture conferinţei. Potrivit unui raport
prezentat de Idaho Statesman, Universitatea Boise și Conferinţa americanã de atletism se îndreaptã cãtre mediere
luna viitoare pentru a ajunge la o soluţionare privind taxele de ieșire generate de faptul cã Universitatea a părăsit conferinţa la altar.

Boise State never officially joined the Big East during
the height of the conference realignment madness in the
past couple of years, but the university will have to pay
some sort of an exit fee after initially agreeing to join the
conference. According to a report by The Idaho Statesman, Boise State and the American Athletic Conference
are heading to mediation next month to come to a settlement over exit fees stemming from when the university
left the conference at the altar.

A FI LA ÎNÃLŢIME: PEER MEDIATION

MAKING THE GRADE: PEER MEDIATION

Peer mediation (medierea de la egal la egal) a existat
la Woburn High School din 1995, dar a evoluat în timp,
odată cu apariţia mediilor sociale. Participarea este voluntară. "Cred că din 1995, tehnologia a schimbat întradevăr dinamica școlii și modul în care elevii comunicã
unii cu alţii, iar asta este minunat la mediere”, a declarat consilierul Mary Ees de la Peer mediation. "Medierea
le oferă șansa de a lua loc, de a sta faţã în faţã și de a
vorbi unul cu altul în persoană, mai degrabă decât sã foloseascã Facebook,
Twitter, mesaje text”.

Peer Mediation has existed at Woburn High School
since 1995, but has evolved over time with the advent
of social media. Participation is voluntary. "I think
since 1995, technology has really changed the school
dynamic and how students communicate with one another, so that's the great thing about mediation," said
Peer Mediation co-advisor Mary Ees. "It gives them a
chance to sit down, actually face one another and speak
to one another in person, rather than trying to use Facebook, Twitter, text
messaging."
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STATUL POATE CHELTUI APROAPE 1 MIL DE DOLARI PENTRU
MEDIERE ÎN CAZUL CORIDORULUI DE EST
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STATE SPENDING NEARLY $1M ON EASTERN CORRIDOR
MEDIATION

Statul Ohio cheltuie aproape 1 milion de dolari pentru
un mediator terţ, care ar putea decide în curând soarta
unei pãrţi extinse a proiectului Coridorul de Est. Departamentul de Transport din Ohio a angajat Consensus
Building Institute din Massachusetts pentru suma de
886.000 dolari pentru a intervieva rezidenţii și liderii din
Mariemont și Newtown și alţii care s-au opus propunerii
de relocare a Ohio 32. Proiectul este o componentă a controversatului Coridor de Est, un proiect de transport în valoare de 1,4 miliarde
dolari, în mai multe faze, care prevede o nouã autostradã, cale feroviarã de
tranzit, piste pentru biciclete și trasee de autobuz extinse pentru a face călătoria mai sigurã și mai puţin congestionatã între Centru și Hamilton de Est si ţinuturile vestice din Clermont. Coridorul de Est se aflã pe masa de desen încă de la
sfârșitul anilor 1990, dar nu a primit aproape niciun fond. Lideri ai comunităţii
spun că este ridicol să cheltui bani pe un mediator pentru a obţine același răspuns care a fost dat statului și celor care au propus acest proiect ani de zile.

The state of Ohio is spending nearly $1 million for
a third-party mediator, who could soon determine the
fate of a major portion of the Eastern Corridor project. The Ohio Department of Transportation has hired
Massachusetts-based Consensus Building Institute for
$886,000 to interview residents and leaders of Mariemont and Newtown and others opposed to the proposed
relocation of Ohio 32. The project is a component of the
controversial Eastern Corridor, a $1.4 billion, multi-phase transportation
project that envisions a new highway, rail transit, bike lanes and expanded
bus routes to make travel safer and less congested between Downtown and
eastern Hamilton and western Clermont counties. The Eastern Corridor has
been on the drawing boards since the late 1990s, but has received almost no
funding. Community leaders say it's ridiculous to spend money on a mediator to get the same answer they've given the state and project proponents
for years.

ARBITRAJUL OBLIGATORIU OFERÃ JUSTIŢIE BAZATÃ PE
NEGOCIERI

MANDATORY ARBITRATION OFFERS BARGAIN-BASEMENT
JUSTICE

Industria serviciilor financiare formează deja linii de luptă înainte de propunerea așteptatã a Biroului de Protecţie Financiarã a
Consumatorilor de a limita utilizarea arbitrajului obligatoriu în
contractele financiare cu consumatorii. Industria ar dori să continue practica actuală larg rãspânditã, de a elimina accesul consumatorilor la instanţele judecătorești, inclusiv dreptul de a introduce
acţiuni colective. Consumatorii sunt în schimb obligaţi să soluţioneze litigiile în arbitraje individuale cu factorii de decizie aleși de
companiile financiare. Dezbaterea asupra obligativitãţii arbitrajului obligatoriu se reduce la asta: Este corect ca o afacere sã-și forţeze efectiv consumatorii
într-un sistem de soluţionare a litigiilor pe care ea l-a selectat?

The financial services industry is already forming battle lines
in advance of the Consumer Financial Protection Bureau's expected proposal to curtail the use of mandatory arbitration in
consumer financial contracts. The industry would like to continue
its current widespread practice of eliminating consumer access to
courts, including the right to bring class actions. Consumers are
instead forced to resolve disputes in individual arbitrations with
decision-makers chosen by the financial firms. The debate over
binding mandatory arbitration comes down to this: Is it fair for a business
to effectively force its consumers into a dispute resolution system that it has
selected?

POLIŢIA DIN GREENSBORO VA ADÃUGA MEDIEREA PROCESULUI DE ACUZARE

GREENSBORO POLICE WILL ADD MEDIATION TO COMPLAINT
PROCESS

Poliţia din Greensboro îi invitã pe cei cu anumite tipuri de
plângeri să se așeze și să vorbească. De saptãmâna trecutã,
Departamentul a început sã ofere medierea ca un alt mod
de soluţionare a plângerilor oficiale. Procesul, care ar necesita acordul atât al reclamantului, cât și al departamentul,
poate fi utilizat pentru a aborda acuzaţiile de comportament nepoliticos și politicã pãrtinitoare, împreună cu alte
probleme ce pot din cauza unei comunicãri defectuoase.
Medierea nu va fi folositã în cazurile de acuzaţii de corupţie sau de acte criminale.

Greensboro police are inviting those with certain
types of complaints to sit down and talk. The department
last week began offering mediation as another way of
resolving formal grievances. The process, which would
require the consent of both the complainant and the department, can be used to address accusations of rude
behavior and bias-based policing, along with issues that
may arise from miscommunication. Mediation will not
be used to deal with accusations of corruption or criminal acts.

POLIŢIA DIN TAOS, PARTENERUL MEDIATORILOR DE DISPUTE

TAOS POLICE PARTNER WITH MEDIATORS IN DISPUTES

Când vecinii rivali nu pot soluţiona o disputã legatã de
un câine care latrã prea tare sau un loc de parcare, nu este
neobișnuit pentru ei să cheme poliţia. Dar ofiţerii din cadrul
Departamentul de Poliţie Taos în curând îi vor îndruma pe localnicii care nu pot ajunge la o înţelegere, să facã acest lucru la
un mediator instruit, care îi poate ajuta sã-și rezolve disputele
fără apeluri repetate la cei care aplicã legea sau la procedurile
judiciare costisitoare. Iniţiativa s-a dezvoltat printr-un program
finanţat de stat pentru a încuraja medierea ca o alternativă de rezolvare a litigiilor.

When feuding neighbors cannot settle a dispute over
a barking dog or parking spaces, it is not uncommon
for them to call the police. But Taos Police Department
officers will soon be referring local residents who cannot agree to disagree to trained mediators who can help
resolve disputes without repeated repeated calls to law
enforcement or costly court proceedings. The initiative
developed out of a state-funded program to encourage
mediation as an alternative to litigation.

RWANDA: CLERICII, ÎNDEMNAŢI SÃ SUSŢINÃ MEDIEREA
DISPUTELOR FUNCIARE

RWANDA: CLERICS URGED TO SUPPORT LAND DISPUTE
MEDIATION

Un raport al Iniţiativei pentru Dezvoltare Durabilă
Rwanda (RISD) a cerut clericilor să se foloseascã de respectul pe care îl au în societate pentru a media disputele
funciare. Acest lucru apare ca urmare a unui sondaj realizat în districtele Musanze și Kamonyi și care a arãtat participarea minimã a liderilor religioși în soluţionarea problemelor legate de terenuri. Participarea liderilor religioși
ar contribui la reducerea numărului de cazuri care ajung
la comitetele mediatorilor, de obicei cunoscute sub numele de Abunzi, se spune. Studiul a fost parte dintr-un proiect de un an, menit să împuterniceascã
grupurile societăţii civile și Abunzi sã medieze dispute funciare.

A report by Rwanda Initiative for Sustainable Development (RISD) has urged clerics to leverage the respect
they command in society by mediating land-related
disputes. This follows a survey conducted in Musanze
and Kamonyi districts that found minimal participation
of religious leaders in settling land-related issues. The
participation of religious leaders would help reduce the
number of cases that end up at the mediators' committees, commonly known as Abunzi, it says. The study was part of a one-year
project aimed at empowering civil society groups and Abunzi to mediate land
disputes.

POŢI REZOLVA O DISPUTÃ? GASEȘTE O SLUJBÃ ÎN MEDIERE

CAN YOU SETTLE A DISPUTE? FIND A JOB IN MEDIATION

Se așteaptã ca oportunităţile de angajare pentru arbitri, mediatori și
conciliatori sã creascã cu 14,6 la sută între 2010 și 2020 în regiunea Finger Lakes, cu 20 de posturi anual, potrivit Departamentului Muncii New
York.

Employment opportunities for arbitrators, mediators and conciliators are
expected to grow by 14.6 percent between 2010 and 2020 in the Finger Lakes
region, with 20 annual openings, according to the New York Department of
Labor.
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PROGRAMUL DE MEDIERE N.C. AJUTÃ LA REZOLVAREA
CERERILOR DE DAUNÃ ÎN CAZ DE DEZASTRU

N.C. MEDIATION PROGRAM HELPS RESOLVE STORM DAMAGE
INSURANCE CLAIMS

Comisarul de Asigurãri NC Wayne Goodwin a anunţat
astazi cã proprietarii cãrora li s-a refuzat cererile de platã
a asigurãrilor pentru prejudiciile cauzate de tornadele, vânturile puternice și furtunile severe din 25 aprilie 2014 pot
fi eligibili pentru Programul de Mediere în caz de dezastru.
Guvernatorul a emis o declaraţie de caz de dezastru la 14
mai pentru Beaufort, Chowan, Pasquotank și Perquimans.
Deţinãtorii de poliţe de asigurare eligibili din aceste ţinuturi
pot solicita medierea în cazul în care cererile de daunã pentru proprietăţile rezidenţiale au fost refuzate parţial sau în totalitate de către compania lor de asigurare.

NC Insurance Commissioner Wayne Goodwin today
announced that homeowners whose insurance claims
have been denied for damage caused by the April 25,
2014, tornadoes, high winds and severe storms may be
eligible for the Disaster Mediation Program. The Governor issued a disaster declaration on May 14 for Beaufort, Chowan, Pasquotank and Perquimans counties.
Eligible policyholders in those counties can request
mediation if they have had claims for residential property damage partially or
completely denied by their insurance company.

EXPERŢII SPRIJINÃ UTILIZAREA MEDIERII ÎN REZOLVAREA
DISPUTELOR DINTRE PROPRIETARI ȘI CHIRIAȘI

EXPERTS ADVOCATE USE OF MEDIATION IN RESOLVING
TENANCY DISPUTES

Mai degrabă decât a recurge la litigiu în recuperarea
spaţiilor, însoţit de risipa de timp și resurse, dar și de
cicatricele adânci lãsate asupra justiţiabilului la sfârșit,
topografii și evaluatori imobiliari și colegii lor din profesia juridicã au solicitat utilizarea medierii ca un mijloc
alternativ de soluţionare a disputelor între proprietari
și chiriași. Cadrul a fost lansarea săptămâna trecută în
Lagos a cãrţii de 66 de pagini privind Recuperarea Spaţiilor în Lagos: O abordare multidimensionalã a instanţei, scrisã de un avocat
din Lagos, domnul Michael Oyagha. Președintele Consiliului de administraţie
al Instanţei Multidimensionale din Lagos, LMDC, Dl. Judecãtor Opeyemi Oke
remarca faptul că majoritatea cazurilor în instanţa de pace din Lagos sunt
legate de proprietari și chiriașii lor.

Rather than recourse to litigation in the recovery of
premises with the attendant waste of time and resources
as well as the deep scar it leaves on the litigants at the
end, estate surveyors and valuers and their colleagues
in the legal profession have called for the use of mediation as an alternative means of resolving tenancy
related disputes. The setting was the launch last week
in Lagos of a 66-page book on Recovery of Premises in
Lagos State: The Multi-Door Courthouse Approach written by a Lagos-based
lawyer, Mr. Michael Oyagha. The Chairman of the Governing Council of Lagos
Multi-door Courthouse, LMDC, Hon. Justice Opeyemi Oke noted that majority
of the cases in the Magistrate Courts in Lagos are related to landlords and
their tenants.

CURTEA SUPREMÃ A CANADEI EMITE O HOTÃRÂRE CHEIE ÎN
MEDIEREA EXTRAJUDICIARÃ

SUPREME COURT OF CANADA RENDERS KEY JUDGMENT ON
OUT-OF-COURT MEDIATION

La data de 08 mai 2014, Curtea Supremă a Canadei a
emis o hotărâre unanimă, care este importantã pentru
oricine participă la o mediere privatã. În cazul Union
Carbide Canada Inc vs. Bombardier Inc, Curtea Supremă a Canadei a luat în considerare interacţiunea dintre
protecţia acordată de acordurile private, ce prevãd confidenţialitatea procesului de mediere și privilegiul legii
comune, care se referă la discuţiile de soluţionare. În
mod specific, Curtea Supremă de Justiţie a abordat problema dacă un contract de mediere ce prevede confidenţialitatea a ceea ce s-a spus sau scris în
timpul unei medieri deplasează excepţia recunoscutã cãtre privilegiul care
permite părţilor să demonstreze termenii unui acord de soluţionare.

On May 8, 2014, the Supreme Court of Canada issued
a unanimous judgment that is important for anyone who
participates in private mediations. In Union Carbide
Canada Inc. v. Bombardier Inc., the Supreme Court of
Canada considered the interaction between the protection granted by private agreements providing for confidentiality of the mediation process and the common
law privilege that covers settlement discussions. Specifically, the Supreme Court addressed the issue of whether a mediation agreement stipulating confidentiality of anything said or written during a mediation displaces the recognized exception to the privilege that allows the parties
to prove the terms of a settlement agreement.

MEDIATORUL N. U. ÎN SIRIA ÎȘI DÃ DEMISIA

U.N. MEDIATOR ON SYRIA QUITS

Eforturile internaţionale de a pune capăt războiului
din Siria s-au poticnit marţi, când mediatorul Naţiunilor
Unite și-a dat demisia, invocând frustrări cu privire la
negocierile politice muribunde, iar diplomatul de top
din Franţa a declarat că există dovezi că guvernul sirian
a folosit arme chimice, de mai multe ori după ce a semnat tratatul de interzicere a acestora. Luate împreună,
cele două evenimente au subliniat eșecurile eforturilor
Occidentului cu privire la Siria, de găsire a unui mod diplomatic de ieșire
dintr-un război civil ce dureazã de patru ani – și a unui pact care a fost cu
mândrie trâmbiţat cã va opri guvernul sirian sã foloseascã armele chimice.
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Ban Ki-moon, a anunţat
că a acceptat demisia trimisului său special, Lakhdar Brahimi, care a declarat
reporterilor: "Este foarte trist că pãrãsesc această poziţie și cã las Siria în
aceastã stare proastă”.

International efforts to end the war in Syria faltered further on Tuesday as the United Nations mediator quit, citing frustrations over the moribund
political negotiations, and France’s top diplomat
said there was evidence the Syrian government used
chemical weapons more than a dozen times after it
signed the treaty banning them. Taken together, the
two events pointed to the failings of the West’s signature efforts on Syria, finding a diplomatic way out of a civil war in
its fourth year — and a pact that was proudly touted as stopping the
Syrian government from using chemical weapons. The United Nations
secretary-general, Ban Ki-moon, announced that he had accepted the
resignation of his special envoy, Lakhdar Brahimi, who told reporters,
“It’s very sad that I leave this position and leave Syria behind in such
a bad state.”
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PREȘEDINTELE DIN R. BENIN ÎI IARTÃ PE PRESUPUȘII
COMPLOTIȘTI, DUPÃ MEDIEREA FRANCEZÃ

36

BENIN PRESIDENT PARDONS ALLEGED PLOTTERS AFTER
FRENCH MEDIATION

Președintele Republicii Benin Boni Yayi i-a iertat în mod
public pe cei acuzaţi cã au încercat să-l otrăvească într-o presupusă tentativă de lovitură de stat în 2012, după medierea
realizatã de personalitãţi internaţionale, inclusiv președintele
Franţei. Intriga a instigat la tensiuni în micul stat din Africa de
Vest, un cultivator de bumbac, care s-a bucurat de altfel de o
relativă stabilitate politică de când democraţia cu mai multe
partide a fost introdusã în anii 1990. "Am decis să-i iert", a
declarat Yayi la televiziunea de stat, miercuri seara. Printre cei acuzaţi de complot,
care nu au decolat niciodatã, se numãrã și magnatul milionar al bumbacului Patrice Talon și medicul personal al lui Yayi. Franţa a refuzat să îl extrădeze pe Talon la
sfârșitul anului trecut, spunând că nu era clar că va avea parte de un proces echitabil.

Benin's President Boni Yayi has publicly pardoned
those accused of trying to poison him in an alleged
2012 coup attempt after the mediation of international
figures, including the president of France. The intrigue
had fomented tensions in the tiny West African state, a
cotton grower that has otherwise enjoyed relative political stability since multi-party democracy was introduced
in the 1990s. "I have decided to pardon them," Yayi said
on state television on Wednesday night. Those accused of the plot, which never got off the ground, included millionaire cotton magnate Patrice Talon and
Yayi's personal doctor. France refused to extradite Talon late last year saying
it was not clear he would get a fair trial.

MEDIEREA DINTRE DENVER COMIC CON ȘI CO-FONDATORUL
CHARLIE LA GRECA SE ÎNCHEIE

MEDIATION BETWEEN DENVER COMIC CON AND CO-FOUNDER
CHARLIE LA GRECA CONCLUDES

Medierea dintre Comic Book Classroom (CBC), părintele non-profit al popularului Denver Comic Con și cofondatorul DCC Charlie La Greca au ajuns la un acord
joi, dar detaliile acordului încheiat sunt ţinute secret.
O declaraţie comună cu privire la rezultatul medierii
sunã astfel: "Comic Book Classroom (CBC) și Charlie La
Greca sunt încântaţi să anunţe cã au finalizat cu succes
medierea. Împreunã am discutat despre provocările
dezvoltãrii unei afaceri non-profit de succes și am ajuns la un acord cu privire
la modul de a continua viziunea originalã a fondatorilor organizaţiei, inclusiv
a lui Charlie La Greca. Ambele părţi sunt satisfăcute și am convenit de comun
acord sã păstrãm detaliile medierii confidenţiale, dar fiţi siguri că CBC își reafirmă angajamentul de sprijin pentru artiști, susţinând puterea cărţilor de
benzi desenate în implicarea elevilor în clasă, și aducând Denverului convenţia de benzi desenate de clasă mondială pe care o merită.

Mediation between Comic Book Classroom (CBC), the
nonprofit parent of the popular Denver Comic Con, and
DCC co-founder Charlie La Greca concluded Thursday,
but details of the reached agreement are under wraps.
A joint statement on the outcome of the mediation reads
as follows. "Comic Book Classroom (CBC) and Charlie
La Greca are pleased to announce we have successfully
completed our mediation. Together we discussed the
challenges in growing a successful nonprofit and have come to an agreement
about how to move the organization forward with the vision of the original
founders, including Charlie La Greca. Both parties are satisfied and have mutually agreed to keep the mediation details confidential, but rest assured that
CBC reaffirms its commitment to supporting artists, to the power of comic
books in engaging students in the classroom, and bringing Denver the worldclass comic convention it deserves."

MEDIATORUL ANGAJAT DE GENERAL MOTORS ÎNCEPE
DISCUŢIILE ÎN PROCESELE LEGATE DE SISTEMUL DE CONTACT

MEDIATOR HIRED BY GENERAL MOTORS STARTS TALKS TO
SETTLE IGNITION SWITCH LAWSUITS

Un mediator al General Motors a început negocierile
cu privire la soluţionarea a mai mult de 300 de cereri
referitoare la o problemă fatalã la sistemul de contact la
unele modele mai vechi de autoturisme de mici dimensiuni. Kenneth Feinberg a confirmat într-un interviu pentru
Associated Press, cã vineri s-a întâlnit timp de patru ore,
cu Robert Hilliard, Corpus Christi, Texas, avocat care suţine că reprezintă familiile a 53 de persoane ucise și 273
rănite în accidente cu vehicule GM defecte. Feinberg nu a dorit să comenteze în
mod special asupra a ceea ce s-a discutat. "Analizez diferite opţiuni de compensare pe care GM să le ia în considerare", a spus Feinberg, care a mai menţionat
că intenţionează să prezinte opţiunile GM în următoarele câteva săptămâni.

A mediator for General Motors has begun negotiations about settling more than 300 claims related to a
deadly ignition switch problem in some older model
small cars. Kenneth Feinberg confirmed in an interview with The Associated Press that he met for four
hours Friday with Robert Hilliard, a Corpus Christi,
Texas, lawyer who said he represents families of 53
people killed and 273 injured in crashes of defective
GM vehicles. Feinberg would not comment specifically on what was discussed. "I'm evaluating various compensation options for GM to consider,"
said Feinberg, who said he plans to present the options to GM in the next
few weeks.

CONCILIATOR UCIS – ACTIVIST ȘI MEDIATOR DIN SPANISH
TOWN ÎMPUȘCAT

PEACEMAKER KILLED – SPANISH TOWN ACTIVIST, MEDIATOR
SHOT TO DEATH

La mai puţin de o săptămână dupã ce și-a expus viziunea cu privire la împuternicirea locuitorilor din Spanish Town prin unitate,
facilitatorul de pace de la Centrul de Pace și Justiţie din capitala
parohiei St. Catherine, Mohan Bunwarrie, a fost împușcat. Conform Unitãţii de Comunicare Corporate (CCU) a Forţei de Poliţie din
Jamaica, Bunwarrie, care era și membru al forţei de apãrare din
Jamaica, a fost împușcat și ucis la 7:30 noaptea de sâmbătă în timp
ce servea o băutură la un bar vizavi de casa lui din Dempshire Pen,
Spanish Town. Era un loc unde obușnuia sã joace domino. Moartea mediatorului și facilitatorului de justiţie restaurativă în vârstă de 45 de ani a fost
descrisã ca o pierdere pentru întreaga parohie St Catherine.

Less than a week after articulating his vision for empowering
residents of Spanish Town through unity, peace facilitator at the St
Catherine capital's Peace and Justice Centre, Mohan Bunwarrie, has
been gunned down. According to the Corporate Communications
Unit (CCU) of the Jamaica Constabulary Force, Bunwarrie, who was
also a member of the Jamaica Defence Force, was shot and killed
about 7:30 Saturday night while having a drink at a bar across from
his house in Dempshire Pen, Spanish Town. It was a place where he
was a regular domino player. The death of the 45-year-old trained mediator
and restorative justice facilitator has been described as a loss for the entire
parish of St Catherine.

MINIȘTRII UE LANSEAZÃ INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU PACE

EU MINISTERS LAUNCH EUROPEAN INSTITUTE FOR PEACE

Miniștrii de externe din UE au lansat o nouă instituţie, luni, numitã Institutul European pentru Pace, o
iniţiativă care are ca scop contribuţia la agenda de pace
globalã a Europei. 9 ţări europene s-au angajat să finanţeze primii 3 ani de viaţã ai Institutului. Potrivit membrilor, evoluţiile recente din Ucraina au demonstrat cã
Europa trebuie sã facã mai mult pentru a construi pacea. "Institutul European pentru Pace are ca obiectiv
principal sã completeze agenda pãcii globale a Europei și a Uniunii Europene,
prin mediere operaţionalã și dialog informal cu actorii de stat și nestatali" a
declarat directorul executiv al EIP Staffan De Mistura.

EU foreign affairs ministers launched a new institution on Monday called European Institute for Peace, an
initiative that aims to contribute to the global peace
agenda of Europe. 9 European countries have committed
to fund the first 3 years of the Institute's life. According
to the members, recent developments in Ukraine have
shown the need for Europe to do more to build peace.
'The European Institute of Peace has the main objective
to complement the global peace agenda of Europe and of the EU through operational mediation and informal dialogue with state and non state actors.'
said Executive Director of EIP Staffan De Mistura.
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CE ESTE “DECUPLARE CONȘTIENTÃ”?

WHAT IS 'CONSCIOUS UNCOUPLING'?

INSTANŢA SUSŢINE CÃ AR TREBUI SÃ AVEM UN CUVÂNT DE
SPUS CU PRIVIRE LA CE APARE CÂND NE CÃUTÃM PE GOOGLE

COURT RULES WE SHOULD HAVE A SAY IN WHAT COMES UP
WHEN WE'RE GOOGLED

Când megastarurile Gwyneth Paltrow și Chris Martin și-au anunţat despãrţirea, aceștia au adus termenul de "decuplare conștientă"
în atenţia noastră colectivă. În timp ce, la prima vedere decuplarea
conștientã nu pãrea a fi decât vorbele unui actor referitoare la divorţ, acest termen merită o privire mai atentă. Aici gasiţi strategiile
pentru o mutare graţioasã dintr-o relaţie, fără sarcasm și greutăţi.

When megastars Gwyneth Paltrow and Chris Martin announced
their breakup, they brought the term “conscious uncoupling” to our
collective attention. While at first glance conscious uncoupling may
seem nothing more than actor-speak for divorce, it merits closer
inspection. Here are strategies for moving gracefully out of a relationship without acrimony and hardship.

Într-o hotărâre de referinţã, care ar putea zgudui industria motoarelor de căutare pe Internet, cea mai înaltã
instanţã din Europa a declarat marţi că oamenii au dreptul
la un anumit control asupra a ceea ce apare atunci când numele lor este cãutat pe Google. Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene a declarat cã Google trebuie să asculte și, uneori,
să respecte, atunci când oamenii cer gigantului de căutare sã
elimine link-uri către articole de ziar sau site-uri web care conţin informaţii despre
ei. Hotărârea se aplică cetăţenilor UE și tuturor motoarelor de căutare din Europa,
inclusiv Yahoo și Bing Microsoft. Rămâne de văzut dacă se va schimba modul în care
Google și rivalii săi opereazã în SUA și în alte ţări din întreaga lume. De asemenea,
nu este exact clar cum își închipuie instanţa cã Google și alţii vor gestiona plângerile,
ce s-ar putea dovedi a fi o durere de cap logisticã dacã un număr mare de oameni ar
începe sã solicite ca informaţiile despre ei să fie eliminate.

In a landmark ruling that could rock the Internet
search-engine industry, Europe's highest court said
Tuesday that people are entitled to some control over
what pops up when their name is Googled. The Court of
Justice of the European Union said Google must listen
and sometimes comply when individuals ask the search
giant to remove links to newspaper articles or websites
containing information about them. The ruling applies to EU citizens and all
search engines in Europe, including Yahoo and Microsoft's Bing. It remains to
be seen whether it will change the way Google and its rivals operate in the U.S.
and elsewhere around the world. Nor is it clear exactly how the court envisions
Google and others handling complaints, which could prove to be a logistical
headache if large numbers of people start demanding that information about
themselves be removed.

AVOCATUL DIN PROCESUL ANTI-BRACONAJ DIN SILICON
VALLEY RESPINGE ACORDUL, VREA ÎN INSTANŢÃ

PLAINTIFF IN SILICON VALLEY ANTI-POACHING SUIT
PROTESTS SETTLEMENT, WANTS 'DAY IN COURT'

La aproape trei săptămâni dupã ce Apple, Google, Intel și
Adobe au fost de acord să soluţioneze în afara instanţei o acţiune colectivã în legătură cu presupusele acorduri anti-braconaj, reprezentantul cazului solicită ca acordul în valoare de
324 milioane dolari să fie respins ca fiind "nedrept și injust."
Într-o scrisoare trimisă cãtre judecãtor Lucy Koh de la Curtea
districtualã a Californiei, duminică, Michael Devine a protestat
cu privire la acordul agreat de avocaţii reclamanţilor, spunând că acordul propus, în
valoare de 324 milioane dolari, este "extrem de inadecvat". Devine este unul dintre cei
patru reclamanţi numiţi în proces și acţioneazã ca reprezentant al grupului în acest caz.

Nearly three weeks after Apple, Google, Intel and
Adobe agreed to settle out of court a class action lawsuit over alleged anti-poaching agreements, the case's
class representative is requesting the $324 million settlement be rejected as "unfair and unjust." In a letter
sent to U.S. District Court for the Northern District of
California Judge Lucy Koh on Sunday, Michael Devine
protested the pending settlement agreed to by plaintiffs' lawyers, saying the
proposed $324 million settlement is "grossly inadequate." Devine is one of
four plaintiffs named in the suit and serves as class representative in the case.

O TENDINŢÃ MONDIALÃ PRIVIND MEDIEREA: OPINIILE
AVOCAŢILOR DIN 13 ŢÃRI

A GLOBAL TREND TOWARDS MEDIATION: VIEWS FROM
LAWYERS IN 13 COUNTRIES

CAZUL CRIMEI BRITZ MERGE LA MEDIERE

BRITZ MURDER CASE GOING TO MEDIATION

Deși medierea nu este obligatorie (dacă nu există o clauză contractuală în acest sens), există o tendinţă de creștere în folosirea ei
de cãtre pãrţi, chiar și în cazurile în care este puţin probabil să aibã
succes. Este demn de amintit faptul că utilizarea medierii a fost mult
timp încurajatã în SUA. În acest context, este interesant de a dezbate
punctele de vedere ale avocaţilor practicieni din alte 12 jurisdicţii
pentru a stabili dacă trecerea culturalã spre mediere în Marea Britanie este o reflexie a ceea ce se întâmplă în general în întreaga lume.

Whilst mediation is not compulsory (unless there is a contractual
clause to that effect), there is a growing trend towards parties attempting it, even in cases where it is unlikely to be successful. It is
worth remembering that the use of mediation has also long been
encouraged in the US. Against this background, it is interesting to
canvass the views of lawyers practicing in 12 other jurisdictions to
ascertain whether the cultural shift towards mediation in the UK is
reflective of what is generally happening around the globe.

Crimă, asalt și alte acuzaţii împotriva lui Holly Britz
în vârstã de 29 de ani, ar putea fi rezolvate astăzi, dacã
o sesiune de mediere juridicã va avea succes. Britz a fost
programatã pentru 19 mai la o audiere la instanţa din
Clark pentru acuzaţii multiple legate de accidentul din
februarie 2013. Procesul este încă pe rol, iar acesta ar
putea dura între patru și cinci zile. În medierea juridicã,
un judecător pensionar sau senior audiazã toate părţile
într-un caz, inclusiv procurorii, inculpatul, victimele sau familiile acestora, și
încearcã să negocieze o rezoluţie. Un judecător de circuit ar trebui să accepte
și să aprobe rezoluţia înainte ca acel caz sã fie rezolvat. Britz a fost acuzatã la
patru luni dupã accidentul în care a fost ucis Britta Richmond, în vârstã de
25 de ani și rănit Edward Robles, după ce poliţia a primit rezultatele testelor
toxicologice ale lui Britz. Testele au aratat cã aceasta a avut în sânge un nivel
ridicat de medicamente, care i-au cauzat deficienţe de judecatã.

Murder, assault and other charges against 29-yearold Holly Britz may be resolved today, if a felony mediation session is successful.
Britz was scheduled for a May 19 trial in Clark Circuit
Court for multiple charges from a February 2013 crash.
The trial is still on the docket and the trial could take
four to five days. In felony mediation, a retired or senior
status judge hears from all parties in a case, including
prosecutors, the defendant, the victims or their families, and tried to negotiate a resolution. A circuit judge would have to accept and approve the resolution before the case would be resolved. Britz was charged four months after
the crash that killed 25-year-old Britta Richmond and injured Edward Robles
after sheriff's deputies received the results of toxicology tests on Britz's
blood. The tests showed she had high levels of prescription medication that
impaired her judgment.

ECOLOGIȘTII AJUTÃ LA MEDIEREA DISPUTELOR LEGATE DE
TERENURI ÎN INDONEZIA

ENVIRONMENTALISTS HELP MEDIATE LAND DISPUTES IN
INDONESIA

Ecologiștii din Indonezia au început pregãtirea propriilor lor mediatori – ca răspuns la un conflict ce se
înrăutăţește între fermierii mici și deţinãtorii de mari
plantaţii în zone afectate de incendii forestiere. Numărul conflictelor a crescut în ultimii ani, în comunităţile
din Sumatra și Kalimantan.

Environmentalists in Indonesia have begun training
their own mediators – – in response to a worsening conflict between small-hold farmers and larger plantation
companies in areas plagued by forest fires. The number of
conflicts has increased in recent years in communities in
Sumatra and Kalimantan.
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„CO-MEDIEREA: UTILIZAREA UNEI ABORDĂRI
PSIHOLOGICE DUALE ÎN SOLUTIONAREA
CONFLICTELOR”
Editor UK: Monica Hanaway

Aceasta carte este intemeiata pe experienta mai multor mediatori britanici experimentati, care aleg sa comedieze în majoritatea, daca nu cumva in toate, cazurile de mediere. Pentru incepatorii in domeniul medierii,
cartea descrie procesul medierii, apoi se concentreaza pe avantajele si dezavantajele modelului co-medierii.
„Unii mediatorii nu iau in considerare functiile psihologice atunci cand mediaza o disputa. Scopul acestora este să rezolve problema si sa gaseasca o solutie. Pentru mediatorii care adopta o abordare transformativa,
aceasta intelegere psihologica se afla in centrul activitatii lor si le guverneaza abordarea. Mediatorii care au
cunostinte psihologice pleaca de la convingerea ca fiecare individ este unic, iar comunicarea intre indivizi este din
nastere complexa, multi-dimensionala si imprevizibila.”
„Intr-o perioada de schimbari drastice, cei care se dezvata sunt cei care vor mosteni viitorul. Cei invatati descopera ca sunt echipati pentru a trai intr-o lume care nu mai exista” – Eric Hoffer
„Rezultatul acestor adaptari de sens si comportament discutate mai sus poate atenua tensiunea conflictului.
În schimb, acelasi spatiu care a fost co-creat de mediatori la un nivel intrapsihic al partilor poate exista acum in
relatia dintre parti. Acesta este un spatiu deschis, colaborativ si in care nu se emit judecati.”
Monica Hanaway, editoarea britanica, este o experimentata mediatoare si lector în metode alternative
de solutionare a disputelor, fiind, alaturi de Jamie Reed, co-director al The CH Group (care include Community
Harmony si Corporate Harmony).
Alaturi de „Medierea – o perspectiva psihologica asupra solutionarii conflictelor” a autorilor britanici Paul
Randolph si Freddie Strasser (publicata in limba romana în 2012), noul volum de specialitate se incadreaza in suita de materiale editate
sub denumirea„COLECTIA FMMM.RO” care isi propune sa aduca in profesia romaneasca experienta si bagajul informational al specialistilor cu ani de munca in domeniul managementului si solutionarii conflictelor (...).
Editura: FMMM.RO (2013) Traducător: Elena Necula
Preţ: 50 Lei (11.64 EUR,
ISBN: 973-0-14992-0
Încadrare: Media si comu- 15.4 USD)
Oraş: Bucuresti
nicare
Limba: română
Număr de pagini: 180

„GHIDUL MEDIATORULUI PROFESIONIST –
MEDIERE ŞI CONFLICT” (EDIŢIE REVIZUITĂ ŞI
ADAUGITĂ)
Autor: Mugur Bogdan Mitroi

“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.”
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)
Număr de pagini: 133
www.librariaeminescu.ro
ISBN: 978-973-0-14306-5
Preţ: 50 Lei
Limba: Romana
Comenzi la: office@fmmm.ro sau

„MEDIEREA O PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ
ASUPRA SOLUŢIONĂRII CONFLICTELOR”
Autori: Paul Randolph si Freddie Strasser
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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)
Număr de pagini: 176
ISBN: 973-0-12892-5
Preţ: 35 Lei
Limba: română
Traducător: Elena Necula

„CO-MEDIATION: USING A PSYCHOLOGICAL,
PAIRED APPROACH TO RESOLVING CONFLICT
Editor UK: Monica Hanaway

This book is based on the experience of several British experienced mediators, who choose to comediate in most, if not all, cases of mediation. For beginners in the field of mediation, the book describes
the mediation process, then focuses on the advantages and disadvantages of co-mediation model.
“Some mediators do not take into account the psychological functions when mediating a
dispute. Their purpose is to solve the problem and find a solution. For mediators who adopt a
transformative approach, this psychological understanding is at the heart of their work and governs
their approach. Mediators who have psychological knowledge start from the belief that each individual
is unique, and communication between individuals is inherently 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 co-created 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.
Monica Hanaway, British editor, is an experienced mediator and lecturer in alternative dispute
resolution methods, and along with Jamie Reed, is the co-director of The CH Group (which includes the Community Harmony and
Corporate Harmony).
Together with “Mediation – A Psychological Insight into Conflict Resolution” by British authors Paul Randolph and Freddie
Strasser (published in Romanian in 2012), the new volume is part of the series of materials issued within the “FMMM.RO Collection”, which intends to bring to the Romanian profession the experience and information baggage of specialists with years of work
in the management and resolution of conflicts.
Publisher:
FMMM.RO Language: Romanian
Page number: 180
(2013)
Translator: Elena Necula
Price: 50 Lei (11.64 EUR,
ISBN: 973-0-14992-0
Category: Media and commu- 15.4 USD)
City: Bucharest
nication

„THE GUIDEBOOK OF PROFESSIONAL MEDIATOR –
MEDIATION AND CONFLICT” (REVISED AND
ENLARGED EDITION)
Author: Mugur Bogdan Mitroi

“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”.
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.
Publishing House: FMMM.RO (2013)
Number of pages: 133
www.librariaeminescu.ro
ISBN: 978-973-0-14306-5
Price: 50 Lei
Language: Romanian
Orders at: office@fmmm.ro or

“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 Translator: Elena Necula
(2012)
Number of pages: 176
ISBN: 973-0-12892-5
Price: 35 Lei
Language: Romana
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