DECLARAŢIE DE INTENŢIE
GABRIELA ICHIM
Subsemnata, Gabriela Ichim, membră fondatoare a Asociaţiei ,,Centrul de Mediere
Bacău”, îmi declar prin prezenta intenţia de a candida la demnitatea de membru al
Consiliul de Mediere.
Având în vedere stadiul actual al profesiei de mediator, dar şi al medierii, modul în care
aceasta este percepută de către cetăţeni, specialişti şi reprezentanţii instituţiilor, consider că se
impune ca această profesie să fie fundamental structurată.
Obiectivele pe care mi le propun sunt:
a. Promovarea intensivă, la nivel naţional şi local, a medierii ca profesie independentă
şi non-juridică.
b. Promovarea proiectului de lege întocmit în 2014 de către UCMR, care prevede, printre
altele, introducerea obligativităţii încercării de mediere, creşterea calităţii pregătirii
profesionale a mediatorilor prin introducerea unei forme de examinare unice la intrarea în
profesie, efectuarea unei perioade de stagiu - finalizată cu un examen unic de definitivat,
referiri la acordul de mediere – valoare executorie, sprijinul şi implicarea organelor judiciare
în aplicarea procedurii medierii etc.
c. Organizarea profesiei de mediator la nivel judeţean prin constituirea corpului
profesional judeţean.
- Este vitală promovarea intensivă a medierii la nivel naţional prin diverse forme, în mod
constant şi mai ales profesionist. Promovarea este necesară pe întreg teritoriul României,
astfel încât publicul din întreaga ţară, în mod uniform, să ia la cunoştinţă despre avantajele
medierii. Activităţile derulate până în prezent de U.C.M.R în diverse centre trebuie
continuate, prin implicarea tuturor mediatorilor din zonele unde sunt desfăşurate.
Activitatea pe plan naţional se impune a fi dublată de o largă activitate pe plan
internaţional, pentru cunoaşterea şi alinierea la practicile internaţionale şi conectarea la
informaţii de bune practici.
- Organizarea la nivel judeţean presupune existenţa în fiecare judeţ a unui corp
profesional cu identitate proprie, în care să fie cuprinşi toţi mediatorii din judeţul
respectiv.
Se va constitui Uniunea Corpului Profesional al Mediatorilor din România (sau U.C.P.M.R.)
în locul actualului Consiliu de Mediere.
U.C.P.M.R. va cuprinde tocmai entităţile înfiinţate la nivel judeţean, entităţi cu personalitate
juridică proprie, fiecare având denumirea de Corp Profesional Judeţean al Mediatorilor
(C.P.J.M).
Se va da astfel posibilitatea ca toţi mediatorii din diverse asociaţii, precum şi cei
neasociaţi, să participe plenar la actul decizional privind organizarea şi funcţionarea profesiei
de mediator, precum şi la orice alte aspecte legate de domeniul medierii.

În Adunarea Generală Judeţeană sau în Congresul Naţional al Mediatorilor, mediatorii
îşi vor putea alege în cunoştinţă de cauză reprezentanţii, structurile de conducere judeţene şi
naţionale.
Este imperios necesară existenţa unui Statut care să reglementeze modul de exercitare
a profesiei de mediator.
Corpul Profesional Judeţean al Mediatorilor va fi entitatea care îi va reprezenta pe mediatorii
din judeţ în raport cu toate instituţiile publice şi private.
- Pentru situaţiile menţionate la actualul art. 60 din Legea 192/2006 privind medierea şi
organizarea profesiei de mediator, proiectul de lege prevede încercarea soluţionării
conflictelor prin procedura medierii, ca o condiţie prealabilă introducerii oricărei acţiuni la
instanţa de judecată competentă conform legii.
Aşa după cum în Codul de procedură civilă la art. 187 s-au prevăzut diverse sancţiuni
pentru anumite situaţii specifice, aşa s-a încercat şi în proiectul de lege să se instituie o
sancţiune specială în scop de responsabilizare a cetăţenilor şi nicidecum de limitare sau
îngrădire a accesului la justiţie.
Această sancţiune constă în obligarea la plata cheltuielilor de judecată a părţii chemate la
mediere (chiar dacă a câştigat procesul în instanţă), în situaţia în care aceasta nu a răspuns în
mod expres invitaţiei la mediere sau nu s-a prezentat, de două ori la rând, la datele fixate
pentru încercarea soluţionării prin mediere a litigiului (în termen de 15 zile calendaristice de
la comunicare).
Un alt aspect important este cel al forţei actului final al medierii, respectiv a acordului de
mediere. Acest deziderat, care ar creşte exponenţial încrederea părţilor în procedura medierii,
se poate realiza prin legiferarea condiţiilor în care acordul de mediere să aibă valoare
executorie, fără a afecta însăşi esenţa medierii ca procedură voluntară şi non-juridică.
Proiectul de lege pe care îl susţin urmăreşte, de asemenea, creşterea nivelului pregătirii
profesionale a mediatorilor – condiţie imperioasă pentru recredibilizarea profesiei, prin
introducerea unui examen unic de admitere în profesie, a unui stagiu sub îndrumarea unui
mediator definitiv - mentorul, urmat de examenul unic de definitivat în profesie, în condiţiile
legii şi ale standardului de formare a mediatorului.
- Conştientă de importanţa transparenţei în desfăşurarea activităţilor pentru câştigarea
încrederii în munca viitorului Consiliu, consider că deschiderea comunicării faţă de colegii
din profesia de mediator este vitală. Transmiterea în direct a şedinţelor va reprezenta o
măsură organizatorică benefică, pe care sunt decisă să o susţin spre adoptare viitorilor
membri ai Consiliului de Mediere.
Obiectivele sus-enumerate şi descrise sunt însuşite şi susţinute de toată echipa de 9
candidaţi ai U.C.M.R.: Mugur Mitroi – Bucureşti; Rodica Cociu Anghel – Prahova; Lucian
Marian Enache – Constanţa; Marina Ioana Alexandru – Maramureş; Nicolae Ştef Ştefan –
Alba şi Zalău; Victoria Graur – Cluj; Ana Maria Tuluc – Sibiu; Anca Iacob – Constanţa;
subsemnata Gabriela Ichim – Bacău şi Neamţ.

Pentru că hotărârile Consiliului de Mediere se adoptă prin vot şi doar cu votul majorităţii.
Până acum, lipsa unei majorităţi şi a unor obiective comune între membrii Consiliilor
precedente a fost regula. Dacă şi în continuare Consiliul de Mediere va avea aceeaşi lipsă de
unitate, dacă vom alege mediatori care nici nu se cunosc şi care au, fiecare, propriul program,
medierea va avea de pierdut. Un Consiliu de Mediere funcţional este un consiliu puternic.
Subliniez că prin adoptarea proiectului de lege pe care îl susţin membrii echipei
U.C.M.R., vom renunţa în acest fel la mandatul nostru de 4 ani, pentru ca să se organizeze
profesia în teritoriu şi mediatorii să-şi poată alege organele de conducere în fiecare judeţ şi la
nivel naţional. Dorim mandatul la Consiliul de Mediere pentru ca, ulterior, să-l oferim
mediatorilor şi să-i lăsăm pe aceştia să-şi aleagă reprezentanţii în judeţ şi, mai departe, în
Consiliul de Mediere Naţional.
Doresc în principal stabilirea locului medierii în paralel cu sistemul judiciar românesc, ca
o alternativă viabilă şi convenabilă la instanţele de judecată, disipând monopolul acestora
privind soluţionarea litigiilor.
Doresc ca procedura medierii să devină un instrument real şi eficient al societăţii civile.
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