
 

 

     

Proiectul este co-finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 şi are ca obiectiv general consolidarea capacității 

sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale 

                                  Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 
Programul RO 24 „Întărirea capacităţii judiciare şi cooperare” 

 
Proiectul “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări 
legislative şi instituţionale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new 

legislative and institutional challenges” 

 
„Medierea pentru judecători şi procurori/Mediation for judges and prosecutors” 

22-23 octombrie 2015/ 22-23 of October 2015 
 
 
 

Joi, 22 Octombrie 2015 / Thursday, 22nd Of October 2015 
 

09.00-09.30 Înregistrarea participanţilor/Arrival of participants 

09.30-10.00 Deschiderea conferinței/Opening of the conference 
Judecător Florica Daniela PANTAZI, purtătorul de cuvânt al Consiliului Superior al 
Magistraturii 
Judge Florica Daniela PANTAZI, spokesperson of Superior Council of Magistracy 

10.00-11.15  To be decided 
 

Expert: Rune LIUM, judecător/judge, Sør-Trøndelag district court 

11.15-11.30 Pauză de cafea/Coffee Break  

11.30- 13.00  To be decided 
 

Expert: Paul GARLICK, avocat/lawyer,  

13.00-14.00 Prânz/Lunch 

14.00-15.00  Medierea propriu-zisă. Aspecte tehnice/ Technical aspects on mediation. 

 Sesiune de întrebări şi răspunsuri/Questions and answers 
 

Expert: Denis Gabriela GHERVASE, judecător/judge, Tribunalul Dolj 

15.00-15.15 Pauză de cafea/Coffee Break 

15.15-16.30  Acordul de Mediere. Formă. Conținut. Modificare. Efecte/Mediation Agreement.  
Form/Content/Modification of content/Consequences 

 Sesiune de întrebări şi răspunsuri/Questions and answers 
Expert: AnaMaria Lucia ZAHARIA, judecator/judge, Curtea de Apel Bucuresti 

 

16.30 Finalul primei zile de conferinţă/Closing of first day of the conference 

 
 
 



 

 

     

Proiectul este co-finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 şi are ca obiectiv general consolidarea capacității 

sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale 

 
 
Vineri, 23 octombrie 2015/Friday, 23th of October 2015 
 
 
09.30-11.00 Dr. Simona Vladica - reprezentant al Corpului Profesional al Mediatorilor in relatia cu 

sistemul judiciar pe langa Curtea de Apel Bucuresti - "Medierea - aspecte procedurale, 
anterior și ulterior sesizării instanței civile si/sau penale" 

11.00-11.15 Pauză de cafea/Coffee Break  

11.15-12.30  Medierea în materie penală/Mediation in criminal matters 

 Sesiune de întrebări şi răspunsuri/Questions and answers 
 

Expert: Denis Gabriela GHERVASE, judecător, Tribunalul Dolj 
12.30-13.15 Prânz/Lunch 
13.15-14.15 Dr. Zeno Daniel Șuștac, vicepreședinte Consiliul de Mediere - Privire de ansamblu asupra 

medierii.  
Pentru mapele participantilor sau pentru consultare: 

https://www.government.nl/documents/reports/2013/10/21/best-practice-
guide-on-the-use-of-mediation-in-cross-border-cases 
 

 Sesiune de întrebări şi răspunsuri/Questions and answers 
 

14.15- 15.30   Jurisprudența națională în materia acordului de Mediere./ National jurisprudence 
on Mediation Agreement. 

 Sesiune de întrebări şi răspunsuri/Questions and answers 
Expert: AnaMaria Lucia ZAHARIA, judecator, Curtea de Apel Bucuresti 

 

15.00-16.00  Dezbateri. Concluzii/Debates and conclusions 

 Finalul conferinţei/Closing of the conference 
 
 

https://www.government.nl/documents/reports/2013/10/21/best-practice-guide-on-the-use-of-mediation-in-cross-border-cases
https://www.government.nl/documents/reports/2013/10/21/best-practice-guide-on-the-use-of-mediation-in-cross-border-cases

