Informarea prealabila in mediere, obligatorie
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„(12) Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în
caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de
informare privind medierea , anterior introducerii cererii de chemare în
judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în
acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute de art.601 lit. a) – f).”

Formare in Mediere Mugur Mitroi

"Dorinte si nevoi, intotdeauna ierarhizate, in functie
de interesul nostru social, si anume de dorinta sau
nevoia de a comunica. Mediatorul, interactionand,
genereaza si gestioneaza necesitatea identificarii
nevoilor la actorii disputelor umane. Ascultam ca sa
invatam pe altii sa asculte si vorbim ca sa invatam pe
altii sa vorbeasca. Comunicam in tot."
Mugur Mitroi
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr.115/2012
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator
Extras din art 1 al OUG
„(11) Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face
printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.
Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde
invitaţiei prevăzute la art. 43 alin (1) ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa
de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul instanţei.”
„(12) Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de
neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare
privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după
declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile
în materiile prevăzute de art.601 lit. a) – f).”
Scoala FMMM.ro organizeaza cursuri de formare mediatori , autorizate de Consiliul de
Mediere din Romania in baza legii nr. 192/2006 privind medierea. Cursul cu durata de
80 de ore se desfasoara pe parcursul a 2 saptamani; participantii primesc la inceputul
cursului kit-ul complet ce contine: manualul cursantului pe suport de hartie, formatul
electronic al cursului, modelul de formularistica necesar desfasurarii profesiei de
mediator si cele doua aparitii editoriale “Ghidul Mediatorului Profesionist” si "Mediere
si Conflict" (autor Mugur Bogdan Mitroi).
SCOALA DE FORMARE IN MEDIERE MUGUR MITROI este certificata de organizatii de
referinta din domeniul ADR: Federal Mediation and Conciliation Service, Washington
DC, S.U.A. si The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation Londra, Marea
Britanie.
Detalii si inscrieri pe site-ul fmmm.ro sau la office@fmmm.ro
Despre Medierea tehnica si Arta
Revista profesionala de mediere "Medierea Tehnica si Arta" Fondata de FMMM in
octombrie 2010, singura revista profesionala de mediere din Europa. Tiparita lunar, se
distribuie gratuit in peste 100 de locatii in Romania (organizatii profesionale ale
mediatorilor, instante de judecata, primarii, universitati, Biblioteca Centrala
Universitara, Institutul National de Magistratura, Consiliul Superior al Magistraturii,
Ministerul Justitiei s.a.m.d.), precum si catre organizatii internationale de ADR
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