DECLARATIE DE INTENTIE

Subsemnatul, Enache Lucian Marian, prin prezenta imi declar intentia de a candida la
alegerile privind membrii Consiliului de Mediere din luna martie 2015.
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 imi propun ca in calitate de viitor membru al Consiliului de Mediere sa realizez
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.
Pana acum am avut la conducerea Consiliului de Mediere numai "grupuri" formate din indivizi ce
au lucrat independent, iar rezultatele muncii lor se regasesc in situatia actuala a medierii. Reformele
propuse si descrise mai sus sunt insusite si sustinute de toata echipa de 9 candidati a U.C.M.R.:
Mugur Mitroi – Bucuresti; Rodica Cociu Anghel – Prahova; Lucian Marian Enache – Constanta;
Marina Ioana Alexandru – Maramures; Nicolae Stef Stefan – Alba si Zalau; Victoria Graur – Cluj;
Ana Maria Tuluc – Sibiu; Anca Iacob – Constanta; Gabriela Ichim – Bacau si Neamt.
.

Tocmai de aceea, cred ca a venit timpul ca la aceste alegeri sa votam "echipa" si nu persoana!
Enache Lucian Marian

