RAPORT DE ACTIVITATE 2012 – 2015
ION DEDU – Membru in Consiliul de Mediere
1. Vicepresedinte CM (ianuarie 2012 – noiembrie 2012), membru in Comisia Permanenta (ianuarie 2012 –
noiembrie 2012, ianuarie 2014 – ianuarie 2015)
-

Participare la sedintele Comisiei Permanente, ale plenului Consiliului de mediere si la sedintele on-line convocate
de Presedintele CM

-

Membru in peste 10 comisii de disciplina

-

Suplinirea Presedintelui pe probleme administrative ale Consiliului (semnare documente, intalniri de lucru – firma
audit, firma contabilitate, firma securitate, s.a), in calitate de vicepresedinte

-

Participarea ca reprezentant CM la intalniri de lucru cu procurori state europene aflati in schimb de experienta,
veniti la CM la solicitarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

-

asigurarea aspectelor logistice si primirea din partea CM a formatorilor britanici de la CEDR, veniti la CM pentru
programul de formare a formatorilor

-

reprezentarea CM in cadrul comisiilor de specialitate din Senat si Camera Deputatilor pentru sustinerea
proiectului de modificare a Legii 192/2006

-

Propuneri privind realizarea, tiparirea si elaborarea procedurii de completare si eliberare a certificatelor de
absolvire (aprobata in CM)

-

Propunere adoptare Ghid privind realizarea sedintei de informare si modele certificat de informare si proces
verbal (aprobata in CM)

-

Propunere eliminare taxe avizare conferinte pentru alocare puncte profesionale (aprobata in CM)

-

Adresa catre Ministerul Justitiei pentru solicitarea unui punct de vedere privind membrii supleanti si modificarea
din 01.10.2012 a modului de lucru in sedintele CM in baza raspunsului MJ ca inlocuiesc membrii titulari in
sedintele in care acestia lispsesc. Eliminarea mandatului dat intre membri CM

-

Convocarea sedintei extraordinare a CM pentru aprobarea participarii in calitate de partener la Conferinta
Reglementarea Medierii – o solutie pentru mediul de afaceri (cu participarea ministrului Justitiei Titus Corlatean)

-

Propunere de repartizare a membrilor CM pe Curti de Apel, astfel incat sa avem o legatura directa cu teritoriul
(aprobata in CM)

-

Propunere in cadrul CM pentru publicarea si afisarea la instante de catre CM a tabloului mediatorilor din fiecare
judet (aprobata CM)

-

Propunere avizare spot publicitar de catre Consiliul de Mediere (in urma raspunsului CNA, au fost posturi tv
dispuse sa difuzeze spotul de promovare, dar doreau sa existe un aviz al CM pe continutul acestuia) – neaprobata
in CM

-

Reprezentant al CM la discutii si la incheierea unui acord cu dl. Tatu Tudor pentru retragerea plangerilor din
instanta impotriva CM

-

Elaborarea, impreuna cu domnul judecator Cristi Danilet, a propunerii aprobate de CSM, MJ si adoptata de
Guvern prin OUG 90/2012

-

Intalnire de lucru cu doamna Mona Pivniceru, Ministrul Justitiei pentru sustinerea introducerii sanctiunii
inadmisibilitatii cererii reclamantului in cazul neparticiparii la sedinta de informare

-

Propunere adresa catre CSM pentru constituirea unui grup de lucru privind elaborarea unui Regulament unitar de
aplicare a Legii 115/2012 (adoptat in CM, nepus in practica)

-

Elaborare material pentru judecatori – aplicarea legii 192 in lumina intrarii in vigoare a noului cod de procedura
civila

-

Propunere scrisoare raspuns catre UNNPR privind comunicatul acestora legat de realizarea etapei de informare de
catre notari (neaprobat de CM)

-

Propunere realizare platforma on-line a Consiliului de Mediere care sa dea posibilitatea efectuarii de statistici si
medieri on line. Membru in comisia de selectie de oferte – intalniri cu ofertantii de prezentare a ofertelor,
prezentarea ofertelor catre CM, solicitare catre CM pentru introducerea pe ordinea de zi a sedintelor CM a
subiectului privind aprobarea realizarii platformei - (aprobata in CM, tergiversate si nepusa in practica)

-

Propunere implementare sistem de vot on-line pentru desfasurarea alegerilor CM (neaprobat de CM)

Propuneri privind elaborarea punctului de vedere al CM solicitat de MJ pentru propunerile de modificare si
completare a legii 192/2006 si al Codului de procedura civila in contextul deciziei Curtii Constitutionale (aprobate
partial in CM)

-

Vizita de lucru la CSM privind propunerile de modificare a legii 192/2006 in concordanta cu decizia Curtii
Constitutionale

-

Coordonarea activitatii de montare in cadrul instantelor din Targu Mures, Oradea si Satu Mare a monitoarelor pentru
afisarea Tabloului electronic al mediatorilor

2. Organizare si participare actiuni corpul profesional al mediatorilor
-

Organizare stagiu pregatire mediatori Targu Mures (invitat jud. Cristi Danilet) – tema: Medierea penala in noile
coduri penal si de procedura penala

-

Participare conferinta Medierea si mediatorul in sprijinul cetateanului – Falticeni (organizator Asociatia
mediatorilor din Bucovina)

-

Participare conferinta Mediere,cultura, educatie – Constanta (organizator Asociatia pentru excelenta in educatie
Lumina)

-

Participare conferinta Medierea – activitate de interes public – Targoviste (Asociatia Birourilor de mediatori
Dambovita)

-

Intalnire profesionala cu mediatorii din judetul Bihor – tema intalnirii: Aspecte practice in procedura medierii

-

Participare Ziua Nationala a Mediatorului (Buzau)

-

Participare Gala Excelentei in mediere (Cluj Napoca)

-

Participare Conferinta Transilvania ed. II (Cluj Napoca)

-

Participare conferinta Necesitatea expertizei psihologice in justitie. Lansarea tabloului psihologilor judiciari
(Bucuresti)

-

Participare Conferinta de deschidere a proiectului CSM – Medierea pentru magistrati (Bucuresti – INM)

-

Participare si speaker la a doua Conferinta Medierea pentru magistrati din cadrul proiectului CSM

-

Participare si speaker la conferinte, seminarii, mese rotunde avand ca tema medierea si promovarea activitatii de
mediere (Timisoara, Drobeta Turnu Severin, Oradea, Cluj, Brasov, Bucuresti, Targu Mures)

-

Sustinerea directa, prin intalniri cu reprezentantii instantelor, a colegilor mediatori din Bihor pentru incheierea
unui protocol intre Tribunal si toate asociatiilor profesionale din judet

-

Organizarea de stagii de pregatire profesionala (Bucuresti, Oradea, Targu Mures)

-

Intalniri cu mediatorii pentru discutarea problemelor intampinate in activitatea practica (Bucuresti, Timisoara,
Oradea, Targu Mures, Satu Mare, Arad)

3. Modificarea Legii 192/2006 – Relatia cu Parlamentul
-

Membru in grupul de initiativa ce a elaborat propunerea de modificare a Legii 192/2006 sub coordonarea doamnei
deputat Alina Gorghiu

-

Intalniri de lucru cu reprezentantii mediului politic pentru sustinerea modificarii Legii 192/2006

-

Sustinerea proiectului de lege in cadrul Comisiei de aparare a drepturilor omului din Senat, Comisiei juridice din
Senat si Camera Deputatilor

-

Intalniri cu liderii grupurilor parlamentare din Senat si Camera Deputatilor si cu presedintii Comisiilor juridice
(dl. Toni Grebla si dl. Daniel Buda)

-

Intalniri de lucru cu dna. Deputat Alina Gorghiu, principalul initiator al proiectului de modificare a legii 192/2006

-

Intalniri de lucru cu consilierii din Comisia Juridica a Camerei Deputatilor pentru forma finala a legii

-

Intalniri de lucru privind propunerea CM de intoarcere la Comisia juridica a OUG 90/2012 de la votul final din
Camera Deputatilor

-

Intalniri de lucru cu reprezentantii Comisiei Juridice din Camera Deputatilor pentru sustinerea propunerilor de
aprobare a OUG 90 in forma initiala, fara amendamente si abrogarea art. 2 alin 1 ind 3 si 1 ind 4

-

Intalnirii de informare privind stadiul OUG 90/2012 cu presedintele, vicepresedintele si membri din Comisia
juridica a Camerei Deputatilor (discutii pe continut, privind amendamentele initiate si pozitia CM exprimata in
adresele depuse)

4. Relatia cu instantele, autoritatile si reprezentantii altor profesii
-

Intalniri de lucru pentru dezvoltarea relatiilor de colaborare si de informare a judecatorilor privind procedura
medierii, precum si de a stabili o procedura unitara la nivelul instantelor:

-

Curtea de Apel Targu Mures – presedinte Florin Dima, vicepresedinte Ioan Garbulet, judecatori

-

Judecatoria Reghin – presedinte Gabriela Badiu

-

Judecatoria Sighisoara – presedinte Doina Volanschi

-

Tribunalul Bihor – presedinte Constantin Manoliu, vicepresedinte Daniela Mihaela Jurjut Lazar si judecatori
din toata circumscriptia Tribunalului

-

Curtea de Apel Timisoara – vicepresedinte Florin Dogaru

-

Tribunalul Satu Mare – intalnire cu judecatorii

-

Judecatoria Cluj – intalnire cu judecatorii

-

Judecatoria Calarasi – intalnire cu judecatorii

-

Intalniri de lucru cu dl. Viorel Manescu (presedinte UNNPR) – discutarea armonizarii legilor care
reglementeaza profesiile de notar si mediator.
Rezultate: introducerea in Legea notarilor a prevederii privind autentificarea acordului de mediere,
introducerea in regulamentul notarilor a medierii ca procedura prealabila in cazul partajelor si succesiunilor
ce vin la notarul public, stabilirea unor intalniri ulterioare pentru realizarea unei agende comune pentru
intalniri cu corpul notarilor in vederea aplicarii unei proceduri unitare, stabilirea plafonului de onorariu
achitat pentru autentificarea acordului de mediere la 100 lei + TVA (ramase in discutie si nematerializate
dupa schimbarea mea din functia de vicepresedinte)

-

Intalniri de lucru cu dl. Av. Gheorghe Florea (presedinte UNBR) in vederea stabilirii unui protocol de
colaborare intre avocati si mediatori.
Rezultate: propunere din partea dl. Florea de implicare a mediatorilor in programele de formare continua ale
avocatilor pentru definirea rolului avocatului in mediere (ramase in discutie si nematerializate dupa
schimbarea mea din functia de vicepresedinte)

-

Intalnire de lucru cu dl. Av. Ilie Iordachescu (decanul Baroului Bucuresti)
Rezultate: deschidere in a discuta despre mediere si a clarifica aspectele specifice profesiei, astfel incat cele
doua profesii sa conlucreze si sa dispara ideea de concurenta (ramase in discutie si nematerializate dupa
schimbarea mea din functia de vicepresedinte)

-

Intalniri de lucru cu dl. Eugen Olteanu (presedinte UCCJR).
Rezultat: propunerea unui protocol in vederea informarii si introducerii in programele de formare continua ale
consilierilor juridici rolul lor ca profesionisti in procedura medierii (protocol incheiat in 2014)

-

participare in cadrul Comisiei de Dialog Social de la Ministerul Muncii, unde am sustinut si am obtinut
aprobarea ca mediatorii acreditati de Minister in cadrul Oficiului de Mediere si Arbitraj pentru conflicte
colective de munca sa fie obligatoriu din Tabloul Mediatorilor.

-

Intalniri de lucru in vederea semnarii unui protocol de colaborare intre Ministerul Muncii si CM

-

ANPC – intalnire de lucru cu dl. Presedinte Bogdan Nica in vederea incheierii unui protocol intre ANPC si
CM pentru stabilirea unei proceduri unitare cu privire la medierea conflictelor din domeniul protectiei
consumatorilor

-

CNCD – intalnire de lucru cu dl. Presedinte Csaba Asztalos in vederea incheierii unui protocol intre CNCD si
CM pentru o procedura unitare in ceea ce priveste conflictele ce au ca obiect discriminarea (ramase in
discutie si nematerializate dupa schimbarea mea din functia de vicepresedinte)

-

CNA – intalnire cu dl. Presedinte Rasvan Popescu in vederea colaborarii in derularea unei campanii de
promovare a medierii

-

Primaria Reghin – intalnire cu dna. Primar Maria Precup in vederea promovarii medierii pe plan local

-

intalnire cu avocatii din Baroul Bihor

5. Activitati de promovare a medierii
-

Lansarea lucrarii Ghid de mediere penala – confom noilor coduri (autori: Cristi Danilet, Anamaria Szabo, Ion
Dedu, Andreea Radut)

-

Lansarea lucrarii Medierea – oxigen pentru o societate moderna (coordonator Alina Gorghiu)

-

Lansarea revistei Mediere in Romania (revista de specialitate in domeniul medierii)

-

Organizarea conferintei Medierea in Romania – istoric si perspective (Palatul Parlamentului)

-

Lansarea proiectului Medierea in business – campanie de informare in randul oamenilor de afaceri si a
autoritatilor publice (parteneri: Curierul National, UGIR, Confindustria)

-

Semnarea protocolului cu Administratia Nationala a Penitenciarelor; lansarea campaniei de informare privind
medierea in randul angajatilor din penitenciare si al persoanelor private de libertate

-

Participare emisiuni TV – TVR, TVR Targu Mures, TVR 2, TVR 3, Realitatea, televiziuni locale din Brasov, Satu
Mare, Timisoara, Targu Mures, Drobeta Turnu Severin, Reghin, Oradea, Speranta TV, Estrada TV, Money
Channel, Money TV, Giga TV, s.a

-

Participare emisiuni radio – Radio Romania Actualitati, Radio Romania Actualitati Mures, Radio Timisoara, s.a

-

Interviuri si articole publicate in presa scrisa: Curierul national, Legal magazin, Top business, Legal marketing,
ziarul local Zi de zi, Crisana, Jurnal bihorean, Timisoara express, Ziua de vest, Tihon.ro, Amosnews, Gazeta de
Sud, s.a.

