
Domnul Jonathan Marks, expert mediator, a 

oferit instruire juridică personalului ICC 

 

Vineri, 19 septembrie 2014, Camera de Comerţ Internaţională l-a primit de domnul Jonathan 

Marks, unul dintre liderii în mediere la nivel global, drept speaker la unul din training-urile 

juridice organizate de Centru Internaţional pentru Arbitraj şi Soluţionarea Disputelor (ADR) din 

cadrul ICC. Co-fondator al Endispute, prima companie care oferă servicii complete de ADR în 

Statele Unite, domnul Marks a fost mediator şi arbitru mai mult de 30 de ani. 

Adresându-se unui auditoriu compus din membri ai ICC, domnul Marks a subliniat necesitatea şi 

valoarea medierii pentru disputele comerciale şi cum aceasta poate creşte şansele de a se ajunge la o 

înţelegere, eficientă din punct de vedere a costurilor pentru ambele părţi. 

El a declarat: „De-a lungul carierei mele, am observat o considerabilă modificare în utilizarea 

medierii. În Statele Unite, aproape toate disputele comerciale sau între corporaţii la un anumit 

moment ajung la mediere, fie pentru a se realiza o înţelegere sau chiar înaintea procesului de 

judecată. Observăm de asemenea un procentaj crescut al disputelor care nu au fost soluţionate prin 

negociere directă ci au ajuns la mediere”. 

Domnul Marks a participat de asemenea la cea de a V-a Conferinţă privind Medierea Comercială 

Internaţională, desfăşurată la 18 septembrie 2014, şi care a adus la un loc lideri mediatori, arbitri, 

manageri ai unor importante corporaţii şi consilieri din întreaga lume. Vorbind în cadrul sesiunii 

„Medierea 2014: Valoarea adăugată reală a medierii comerciale”, el a furnizat participanţilor o 

privire de ansamblu concisă, orientată pe practică şi bazată pe experienţe cu privire la modul în care 

medierea poate fi utilizată ca un instrument practic pentru soluţionarea disputelor comerciale 

complexe. 

Chiara Formenti-Ujlaki, Trainer în cadrul Curţii Internaţionale de Arbitraj Comercial de pe lângă 

ICC, a împărtăşit experienţele proprii despre participarea atât la sesiunea amintită cât şi la training. 

Aceasta a declarat: „Aceste două zile, mai întâi Conferinţa privind Medierea şi trainingul alături de 

domnul Mark s-au demonstrat a fi extrem de valoroase. Pe lângă faptul că implicarea în aceste 

evenimente a reprezentat o şansă importantă pentru a obţine noi experienţe practice în negociere, a 

fost o oportunitate incredibilă de a învăţa de la pionerii practicilor de mediere”. 

„Împărtăşind cu noi propriile experienţe profesionale, domnul Marks a făcut diverse remarci cu 

privire la diferitele opţiuni de intrare în sfera de soluţionare a litigiilor care s-au dovedit a fi foarte 

eficiente”, a adăugat aceasta. 



Centrul Internaţional al ICC privind ADR lucrează îndeaproape cu părţile pentru a stabili soluţii 

holistice privind disputele. Centrul administrează medieri comerciale sub egida Regulilor de 

Mediere ale ICC, care au intrat în vigoare în ianuarie 2014 şi cuprind membri din întreaga lume. 

Domnul Marks a declarat că „ICC efectuează un volum semnificativ de muncă pentru promovarea 

medierii. Este impresionant că au reuşit să creeze un mediu unde are loc dialogul între mediere şi 

oportunităţile de arbitraj.” 

„Având Regulile de Mediere actualizate, ICC îşi asumă un rol de lider în soluţionarea disputelor, 

ajutând în mod considerabil părţile să depăşească obstacole care ar putea crea un blocaj în utilizarea 

medierii în cadrul disputelor internaţionale”, a adăugat acesta. 

 


