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Domnii Traian Băsescu, Emil Constantinescu, Ion Iliescu și Victor Voicu au devenit din luna septembrie 2015 - Mediatori 
de Onoare ai Corpului Profesional al Mediatorilor din Români, în urma Hotărârii emise de Consiliul de Mediere, autoritatea 
competentă în domeniul medierii. 

Conferirea titlurilor de Mediator de Onoare, a avut loc în data de 16 septembrie 2015, ora 10.00, în Aula Bibliotecii 
Academiei Române. 

"Instituția Medierii este o instituție cheie în domolirea spiritelor agresive din societatea noastră…. Vă dau propriul meu 
exemplu: audieri la parchet, a mea și a doamnei Firea, 20 de parlamentari audiați, sute de ore de muncă a procurorilor 
care în loc să se ocupe de evaziune fiscală, se ocupă de acest caz, în care doi politicieni își aruncă vorbe la televizor.   
Vă promit ca îmi voi trimite avocații la un mediator și am să o chem pe dna. Firea la mediere”, a declarat Traian Băsescu. 

”Există o curriculă de Educație Civică în Școala Românească. Și scrie acolo că este o disciplină opțională. Educația este 
opțională? Respectul față de oameni este opțional? Respectul față de mediu, față de colegi, față de Creator, dacă 
doriți….M-am uitat ce fac alții: disciplină obligatorie 12 ani, în Franța! Or fi simțind nevoie francezii să fie mai educați???  

Succesul  medierii se construiește cu perseverență și prin educație. Iar educația este un proces complex, de lungă durată”, 
a declarat Victor Voicu, secretarul general al Academiei Române. 

”Hotărârea Consiliului de Mediere conferă titlul de Mediator de Onoare foștilor Președinți, actualului Președinte al 
României, precum și viitorilor Președinți ai României. Pentru că în calitate de mediator constituțional, Președintele 
României are misiunea de a fi un factor de echilibru în interiorul societății românești, un facilitator pentru o dezvoltare 
socială durabilă”, a declarat Mugur Mitroi, președintele Consiliului de Mediere. 

Consiliul de Mediere apreciază permanenta preocupare a domniilor Traian Băsescu, Emil Constantinescu, Ion Iliescu și 
Victor Voicu pentru comunicare și dialog, atât la nivel național, cât și internațional. 
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