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Comisia Consultativă a Corpului Profesional al Mediatorilor 

Ședința Comisiei Consultative  din 15 noiembrie 2014 

 

Ordinea de zi 

 

Nr. Solicitant/inițiator Detalii 

1 Consiliul de Mediere Regulamentul de organizare a alegerilor membrilor Consiliului 

de Mediere  

(Hotărârea nr.38/O/26.10.2014 a Consiliului de Mediere, 

referitoare la formularea unui punct de vedere al C.Consultativă  

privind Regulamentul de organizare a alegerilor membrilor CM) 

Soluția: s-a hotărât constituirea unui grup de lucru cu următoarea componentă: C-tin 

Asofronie, Lucian Arhire, Florica Lungu, Elena Bustea, Nicoleta Ionescu, Marin Ciulei, Carmen 

Neațu, Virgil Boiciuc, reprezentant Colegiul Mediatorilor, reprezentant Asociația Profesională 

a Mediatorilor din România(vor fi desemnați ulterior). Grupul de lucru va formula un punct 

de vedere cu privire la Regulamentul de organizare a alegerilor membrilor CM. 

 

2 Marin Pădeanu-

Coordonator 

Propuneri de completare a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Comisiei Consultative 

Soluția: nu a mai fost discutat din lipsă de timp 

 

3 Marin Pădeanu-

Coordonator 

Etape de lucru pentru finalizarea Statutului Profesiei de 

Mediator 

Soluția: S-a hotărât în unanimitate constituirea unui grup de lucru cu următoarea 

componentă: Fănuța Lișman, Elena Bustea, Adi Gavrilă, Dumitru Ghiță, Anca Ciucă, 

Constantin Asofronie. 

 

 

DIVERSE 

4.1. Marin Pădeanu-

Coordonator 

Solicitare de completare a raportului financiar prezentat la 

Conferința Națională din 7 noiembrie 2014 

Soluția: s-a aprobat în unanimitate  

Se va solicita Consiliului de Mediere completarea raportului financiar prezentat la Conferința 

Națională din 7 noiembrie 2014  cu următoarele obiective:  

- Executarea bugetară pe anii 2012, 2013 și până la 31 octombrie 2014 

(venituri/cheltuieli), pe capitole bugetare; 

- Soldul conturilor de disponibilități la zi (depozite, conturi curente); 

- Publicarea pe site-ul Consiliului de Mediere a raportului financiar complet până la 

data de 1 decembrie 2014; 

- Măsuri pentru reducerea deficitului bugetar din 2014 și proiectul de buget pentru 

2015. 

Se va solicita Consiliului de Mediere participarea membrilor săi la următoarea 

ședință a Comisiei Consultative din 13 decembrie 2014 în vederea discutării  situației 

financiare prezentate. 
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4.2. Ioan Hațegan Solicitare de publicare pe site-ul Consiliului de Mediere a 

poziției fiecărei asociații în raport cu subiectele ședințelor 

C.Consultative precum și a fișei ce conține  voturile exprimate 

de fiecare reprezentant. 

Soluția:  

I. s-a aprobat (conform fișă vot 1) cu  1  voturi   pentru , 1     împotrivă , 1    abțineri  

solicitarea de publicare pe site-ul Consiliului de Mediere a poziției fiecărei asociații în raport 

cu subiectele ședințelor C.Consultative precum și a fișei ce conține  voturile exprimate de 

fiecare reprezentant. 

II. s-a respins solicitarea de a se transmite exclusiv prin newsletter a fișei ce conține voturile 

exprimate de fiecare reprezentant(conform fișă vot 2) cu 81% voturi   împotrivă  și 19  

voturi   pentru    

III. s-a aprobat  în unanimitate transmiterea prin newsletter a anunțului privind publicarea pe 

site-ul Consiliului de Mediere a documentelor rezultate în urma ședințelor C.Consultative.  

 

4.3. Elena Bustea, 

Nicoleta Ionescu 

Propunere pentru funcția de coordonator al C.Consultative în 

semestrul I- 2015 a d-nei Elena Bustea și în semestrul II- 2015 a 

d-nei Nicoleta Ionescu 

Soluția: s-a aprobat în unanimitate. 

 

4.4. Eugenia Șortan Afișarea Tabloului Mediatorilor la instanțe 

Soluția: nu a mai fost discutat din lipsă de timp 

 

 

Coordonator Comisie, 

 

Marin Pădeanu 


