
From: Lory Radulescu [mailto:loryradulescu@yahoo.com]  

Sent: Wednesday, August 23, 2017 5:05 PM 
To: secretariat@cmediere.ro; consiliul_de_mediere@yahoo.com 

Subject: În atenţia dlui Preşedinte Mugur Mitroi - Mari probleme în medierea penala!!!! 

 

  

Stimate domnule Preşedinte Mugur Mitroi, 
  
Salut sincer demersul dvs. privitor la problemele grave cu care se confrunta 
mediatorii în cauzele penale şi intentia dvs. de a fi aduse la cunoştinţă 
organelor îndrituite să ia măsuri clare si imediate impotriva celor care incalca 
sistematic legile tarii si directivele europene. 
  
Întrucât şi eu mă confrunt cu mari probleme, vă relatez câteva aspecte cunoscute 
personal: 
  
1. Procurorul, pe Ordonanţa prin care a dispus controlul judiciar, a "omis" să 
redacteze "drepturile si obligaţiile inculpatului", respectiv cele prevazute la 
art.83 CPP. În momentul în care inculpatul a intrebat procurorul daca pentru 
infractiunea de Furt are dreptul la mediere deoarece el aşa ştia de la cineva, 
acesta a confirmat iritat vizibil şi l-a pus să completeze declaraţia sa cu textul 
"Procurorul mi-a adus la cunoştinţă că am dreptul la mediere"!!! Este pur si 
simplu inadmisibil unde s-a ajuns. Nu vorbesc doar despre un caz ci despre mai 
multe. La mine au ajuns 2 din acestea, altele le cunosc de la colegi!!! 
  
2. Procurorul refuză accesul la dosar al inculpatului care a anunţat că doreşte 
să apeleze la mediere!!! Inculpatul, necunoscând adresa părţii vătămate, a 
solicitat accesul la dosar pentru a copia datele de identificare si a initia 
procedura medierii. După depunerea cererii - perfect intemeiata -, i se da numar de 
inregistrare şi este asigurat ca va fi contactat telefonic!!!!! Dupa 7 zile, neprimind 
niciun telefon, inculpatul face inca un drum la parchet pentru a intreba cand poate 
avea acces la dosar intrucat  timpul sau este limitat pentru mediere!!! I se spune cu 
dispret ca i-ar fi fost trimis acasa scrisoarea cu raspunsul, după 3 zile de la 
depunerea cererii(fals!!), acesta infirma ca ar fi primit asa ceva şi treaba a ramas 
nesolutionata!!!! Inculpatului i s-a incalcat de către un procuror, fara probleme, 
un drept la care orice parte il are asigurat conform CPP!!! Altii asteptau accesul 
la dosar intre 10-80 zile!!! 
  
3. Eu, in calitate de mediator, am trimis oficial o cerere catre acelaşi procuror 
de caz, solicitand  adresa partii vatamate, am anexat si cererea inculpatului 
prin care solicita medierea dar...nici dupa 14 zile nu mi-a raspuns nimeni, nici 
pe e-mail, nici in scris. Am facut o revenire care la randul ei a ramas fara 
raspuns!!! Fiind atatea demersuri efectuate pentru o amarata de adresa, dupa 3 
saptamani i se raspunde inculpatului in batjocura, anuntandu-l ca dosarul 
penal a plecat de la Parchet la o anumita circa de politie!!! Nu au binevoit sa-i 
dea nici acum adresa! Nici la politia respectiva NU I SE PERMITE ACCESUL LA 
DOSAR pentru a afla ADRESA PARTII VATAMATE, pe motiv că...PROCURORUL 
HOTĂRĂŞTE ACEST LUCRU!!! 
  



Concluzie: Medierea nu poate fi initiata fara datele de identificare ale partii 
vatamate pentru că organele de cercetare refuza accesul la dosar al 
inculpatului, drept recunoscut de CPP! 
  
4. Absolut toti politistii si procurorii care au fost in dosarele penale mediate de 
subsemnata au insistat agresiv asupra partilor vatamate sa NU INCHEIE 
NICIUN ACORD DE MEDIERE cu inculpatul! Absolut toti au facut acelasi lucru. 
Unii dintre ei au sunat zilnic partile vatamate (chiar si de 2 ori pe zi) pentru a-i 
convinge să NU accepte medierea! In cazul in care partea vatamata rezista 
presiunilor şi anunţă organele judiciare ca ar vrea totusi sa incheie 
AM, politistul/procurorul îi recomandă sumele pe care sa încheie AM-ul!!!! 
  
Am avut un caz in care partea vatamata, pentru un prejudiciu de 1.200 lei ceruse 
60.000 euro despagubiri ... morale! Intrebat fiind de ce a ajuns la suma asta 
exorbitanta, mi-a spus ca asa l-a sfatuit procurorul si politistul judiciar, ambii 
explicandu-i cat de bogat e inculpatul si ca are de unde oferi asemenea 
sume!!! Evident ca nu s-a incheiat niciun AM, desi i-am explicat partii vatamate ca 
sumele sunt aberante si ca inculpatul nu dispune deasemenea bogatii cum i-au 
fost prezentate fals de catre organele susnumite! 
  
Este regretabil ca tocmai oamenii chemati sa aplice legea sunt cei mai corupti 
si mai ordinari din sistemul judiciar!!! Ei sunt primii care pun nenumarate 
piedici medierii!!! Daca tot veti avea intalnire cu capii institutiilor, va rog sa le relatati 
si despre aceste situatii. Pot dovedi doar corespondenta cu ultimul procuror care nu a 
binevoit sa-mi raspunda nici dupa 2 saptamani!!! Restul evenimentelor mi-au fost 
relatate atat de inculpati, cat si de partile vatamate! 
  
Cireaşa de pe tort: Momentul în care mediatorul depune AM-ul este o 
nenorocire pentru organul judiciar!!! Ura care transcende chipul respectivului 
este atat de mare încât provoacă greaţă!!!  La propriu! 
  
La fel se intampla si in instante! Judecatorii iau in deradere justitiabilii care se 
prezinta cu AM-uri! Fiind sedinte publice, toata lumea din sala afla ca Medierea e o 
apa de ploaie, prin care romanii isi cheltuie banii de pomana! 
  
Va doresc succes in demersul dvs. Situatia este EXTREM DE GRAVA! 
  
  
Cu respect, 
Mediator-jurist Lacramioara Radulescu 
 


