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Din anul 2006 Consiliul de Mediere se ocupa de organizarea
activitatii de mediere in Romania, fiind unicul organism de
reprezentare a mediatorilor.
In calitate de mediator format inca din anul 2006 am reuşit să identific problemele cu care se
confruntă mediatorii, am discutat cu ei şi am înţeles că misiunea Consiliului de Mediere nu este
numai aceea de a promova medierea si de a crea cadrul in care medierea sa se dezvolte, ci este in
primul rand aceea de a exprima vointa mediatorilor.
Consider ca vointa mediatorilor in momentul de fata este aceea de a se realiza o schimbare profunda
atat la nivel legislativ cat si la nivelul perceptiei ca ”institutie” a medierii. Tocmai de aceea, eu si
echipa UCMR va propunem sa fiti alaturi de noi pentru ca in calitate de viitori membri ai Consiliului
de Mediere sa putem infaptui urmatoarele reforme concrete, clare si mai ales coerente:
1. Constituirea unui corp profesional unitar la nivel national si judetean care sa fie organizat si
condus prin vointa mediatorilor.
2. Castigarea increderii cetateanului in actul de mediere prin conferirea unei puteri sporite
acordului de mediere. Acordul de mediere trebuie sa constituie titlu executoriu şi, după
învestirea cu formulă executorie, sa poata fi executat silit întocmai ca o hotărâre
judecătorească.
3. Promovarea medierii la nivel national printr-o campanie de publicitate profesionala sustinuta
financiar de Consiliul de Mediere.
Impreuna dam valoare medierii !
“Doar in echipa se pot lua decizii! Voteaza echipa U.C.M.R.!"
Lucian Enache, Mugur Mitroi, Anca Iacob, Gabriela Ichim, Victoria Graur, Stef Stefan,
Marina Ioana Alexandru, Ana Maria Tuluc, Rodica Cociu Anghel.

BIOGRAFIE Enache Lucian Marian
Sunt absolvent al Academiei Navale Mircea cel Batran din Constanta precum si al Facultăţii de Drept
din cadrul Universitatii Bucureşti, fiind dublu licentiat cu o licenţă în exploatare navala si una in
drept. Mi-am continuat studiile cu un Master în drept maritim specializarea legislatie si asigurari
maritime la Universitatea Maritima din Constanta.
Ca pregătire profesională in mediere, am absolvit inca din anul 2006 cursurile de formare ca
mediator in cadrul Programului Pilot desfasurat la Craiova cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite in
Romania, fiind printre primii mediatori din Romania pregatiti de trainerii americani in aceasta
profesie.
M-am facut cunoscut public ca mediator avand la activ numeroase acorduri de mediere incheiate,
prin activitatea desfasurata in cadrul Centrului de Mediere Constanta al carei membru fondator sunt,
precum si ca Vicepresedinte al Uniunii Centrelor de Mediere din Romania.
În acelaşi timp, am promovat medierea prin:
- activitate publicistica, fiind autor al mai multor articole despre mediere şi contribuţia medierii la
actul de justiţie, apărute atât în Revista “ Medierea Tehnică şi Artă” cât şi în alte ziare şi reviste de
specialitate.
- colaborarea cu instanţele judecătoreşti din Constanţa pentru formarea unei practici cu privire la
Mediere
- semnarea Protocolului privind promovarea şi aplicarea medierii cu instituţii precum Tribunalul
Constanţa, Instituţia Avocatului Poporului, diverse autoritati administrative locale.
- participarea la numeroase Conferinţe şi lansări de carte în oraşe ca Buzău, Brăila, Galaţi, Bacău,
Predeal, Sinaia,
- am condus in calitate de presedinte al Centrului de Mediere Constanta proiectul “CARAVANA
MEDIERII, MEDIEREA APROAPE DE TINE” în parteneriat cu UCMR .
- am participat la proiectul “Caravana Medierii-Medierea Aproape de Tine” desfasurat in luna mai
2012 la Bruxelles in parteneriat cu Arthis Maisor Culturelle Belgo-Roumaine si in luna august in
Kerkyra, Grecia in parteneriat cu The Hellenic Mediation & Arbitration Centre, in cadrul unei
campanii adresate comunitatilor romane din diaspora, dar si schimbului de experienta cu
organizatiile ADR locale.

- am organizat si participat la singurul protest public al mediatorilor atunci cand legea medierii a
fost modificata in defavoarea noastra.

