
M E M O R I U  

al participanților la Conferința ”Medierea, o necesitate a 

României secolului XXI” 

       CĂTRE 

CONSILIUL DE MEDIERE 

 În perioada 17-19 iunie 2016 Asociația Mediatorilor din Bucovina județul 

Suceava și Corpul Profesional al Mediatorilor din județul Suceava, a organizat la 

Câmpulung-Moldovenesc conferința cu tema ”Medierea, o necesitate a României 

secolului XXI”, avizată de Consiliul de mediere prin Hotărîrea nr. 35/2016 ca 

pregătire profesională continuă creditată cu 9 puncte. 

 La conferință au participat reprezentanți ai unor autorități și instituții publice 

locale, reprezentanți ai unor asociații profesionale ale mediatorilor și alți mediatori.  

În afara temelor din programul conferinței, mediatorii participanți au analizat și 

unele probleme privind organizarea activității de mediere, promovarea acesteia, 

asigurarea calității serviciilor din domeniul medierii, organizarea corpului profesional 

al mediatorilor în județe, modificările și completările legii medierii aflată în procedura 

dezbaterii parlamentare (PL/250/2016), precum şi impactul recentei decizii a CCR, 

referitor la constituționalitatea unui articol din lege privind încheierea acordului de 

mediere în materie penală. 

Majoritatea participanților s-au declarat nemulțumiți față de: modul cum a fost 

organizată conferința națională a mediatorilor din luna mai 2016, ordinea de zi stabilită 

de membrii consiliului, îngrădirea dreptului de participare a persoanelor delegate de 

mediatori la adunările generale anuale ale mediatorilor din județe, conform Statutului 

profesiei de mediator, neprezentarea de către consiliu a raportului privind activitatea 

desfășurată de acesta pe parcursul anului precedent, precum și bugetul de venituri și 

cheltuieli, conform art. 86 (3) din statut, precum și pseudo-descentralizarea unor 

atribuții ale consiliului către reprezentanții din județe, fără a asigura resurse financiare,  

materiale, tehnice, etc. 

În acest context, participanții solicită Consiliului de mediere rezolvarea urgentă 

a următoarelor aspecte: 

1. Reanalizarea și susținerea propunerilor de modificare a legii medierii primite de la 

asociațiile profesionale în ultimii 2 ani, odată cu dezbaterea proiectului legislativ 

PL/250/2016, aflat în prezent în dezbatere parlamentară. 

2. Constituirea unui grup de lucru la CM cu reprezentanții asociațiilor profesionale și 

CPMJ, pentru modificarea și completarea Statutului profesiei de mediator adoptat 

de CM în 2015. 



3. Alocarea unui buget destinat promovării medierii și asigurarea transparenței 

cheltuielilor pe proiecte și destinații, pentru materiale promoționale, emisiuni TV, 

radio, ș.a.m.d. 

4. Reluarea dialogului cu asociațiile profesionale ale mediatorilor și activarea 

comisiilor consultative pentru dezbaterea problemelor importante ale profesiei. 

5. Program de lucru zilnic pentru președinte, vicepreședinte și ceilalți membri ai 

comisiei permanente, la sediul consiliului. 

6. Reducerea indemnizațiilor membrilor CM raportat la programul zilnic și rezultate. 

7. Eliminarea oricăror taxe de participare către consiliu, la evenimentele organizate în 

teritoriu de către asociațiile profesionale, pentru pregătire continuă și promovarea 

medierii. 

8. Reactualizarea Tabloului mediatorilor conform legii și statutului. 

9. În vederea asigurării transparenței decizionale și creșterea calității actului de 

conducere, CM să publice pe site-ul oficial, toate proiectele de hotărâre cu cel puțin 

30 de zile înainte de adoptare, pentru consultarea corpului profesional. 

10. Publicarea anuală pe site-ul oficial al CM, a declarațiilor de avere și a celor de 

interese pentru membrii consiliului. 

11. Aplicarea hotărârii CM privind rezolvarea prioritară a litigiilor dintre consiliu și 

mediatori, pe cale amiabilă, prin mediere. 

12. Modificarea Stategiei privind promovarea medierii în perioada 2014 – 2020 şi 

stabilirea de către consiliu: planuri anuale de acțiuni, măsuri, alocare de resurse și 

nominalizare  răspunderi personale pentru punerea în aplicare. 

13. Accesarea de fonduri atât din țară, cât și europene/internaționale pentru 

promovarea medierii, formarea continuă, schimburi de experiență, generalizarea 

bunelor practici, etc.  

14. Redactarea mai clară, cu elemente de detaliu, a proceselor verbale de la ședințele 

comisiei permanente și cele de consiliu și aducerea acestora la cunoștința 

mediatorilor, din care să rezulte ordinea de zi, procedura și rezultatul votului, 

respectarea regimului incompatibilităților, conflictelor de interese, alte condiţii. 

15. Organizarea unei noi conferinţe naţionale cu respectarea Statutului profesiei.  

Consiliu de mediere va analiza în prima ședință toate aceste aspecte și va 

comunica mediatorilor în termen legal modul în care le va rezolva punctual. 

 Participanții care susțin acest Memoriu semnează în tabelul anexat.  


