Ionuț-Marian Bojan, membru al Colegiului Mediatorilor

Cei care se orientează către această profesie ar trebui să
înțeleagă întâi în ce constă și apoi să se gândească dacă o pot
practica cu adevărat
Este mediator și arbitru comercial. Crede în soluțiile alternative de soluționare a disputelor și
le-a aplicat încă înainte ca unele dintre ele să fie reglementate în actuala formă. Ionuț-Marian
Bojan crede și în importanța existenței unei ”înclinații naturale” pe care trebuie să o ai pentru
a fi un bun mediator.
A pornit pe acest drum cu intenția clară de a face o carieră în mediere și se implică în proiecte
care pot să facă viața mai ușoară mediatorilor și să crească reputația acestei profesii. Pentru
ca în final toată lumea să aibă de câștigat.
Când v-ați înscris în Colegiul Mediatorilor?
La finalul anului 2012, dupa ce am terminat
cursurile de formare în mediere, m-am înscris
în Colegiul Mediatorilor. Doamna Anca Ciuca a
fost formatorul meu si asta a contat în alegerea
asociatiei profesionale. În plus, Colegiul este
deja o asociatie mare si, credem noi, puternica.
Într-o asemenea asociatie consider ca
proiectele vor avea impact asupra legislatiei si
asupra organizarii profesiei.
Poate o asociație precum Colegiul
Mediatorilor să genereze un asemenea
impact?
Asta este si una dintre cauzele pentru care eu
militez. S-a lucrat si înca se mai lucreaza la
Statutul mediatorului, care este un document
important în activitatea noastra. Fac parte din
echipa care munceste la acest proiect si avem
o serie de propuneri interesante, care ar trebui
sa faca mai usoara viata mediatorilor si sa
clarifice anumite aspecte ce sunt subiect de
interpretare între diferite profesii la acest
moment. Sper ca, prin forta pe care o are
aceasta asociatie, sa impuna prevederi legale
utile pentru profesie.

“Fiecare mediator se îndreaptă către domeniile unde se
simte confortabil”

Ce poate să facă noua conducere executivă
a Colegiului pentru a optimiza activitatea
în asociație?
Sunt lucruri de pus la punct în ceea ce priveste
comunicarea între membri. Desi suntem multi,
ideile si proiectele promovate sunt putine, iar
numarul de persoane implicate este relativ
mic. Pun asta pe seama dificultatilor în
comunicare. Sunt pasi spre îmbunatatirea
lucrurilor. Vorbind însa de proiecte, cred ca
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initiativa identificarii unor arii de interes ar
trebui sa apartina conducerii, iar membrii sa
fie stimulati sa se implice într-un numar mai
mare în punerea proiectelor în practica.
Există pericolul suprareglementării în
profesia de mediator?
Legea în baza careia functionam exista din
2006 si a primit mai multe amendamente.
Cred însa ca în acest moment nu avem un
pericol de suprareglementare, ci, dimpotriva,
de subreglementare, pentru ca sunt anumite
prevederi care sunt ambigue.
Statutul
mediatorului,
despre
care
vorbeați, ar clarifica aceste ambiguități?
Nu este suficient. Statutul poate sa clarifice
activitatea mediatorului, dar în ceea ce
priveste relatia cu alte profesii si cu sistemul
judiciar, aici avem nevoie de clarificari la lege.
Un statut nu poate adauga la lege.

Medierea are încă nevoie de
popularizare
Există
un
dialog
eficient
între
reprezentanții medierii și ceilalți actori ai
sistemului judiciar?
Probabil ca la nivel institutional exista acest
dialog însa îmi este greu sa spun cat de eficient
este el. Am constatat ca la nivelul Consiliului
Superior al Magistraturii exista un sprijin real
pentru mediere, însa nu sunt foarte convins ca
în relatia cu celelalte profesii s-au facut tot
atatia pasi. Trebuie totusi sa luam în calcul ca
profesia noastra este relativ noua comparativ
cu alte profesii liberale si are înca nevoie de
popularizare.

Avocații și mediatorii pot fi priviți ca niște
concurenți pe piața conflictelor?
Cred ca fiecare dintre profesii are obiectivele
proprii. În opinia mea nu se poate vorbi de
concurenta. În sistemul nostru de drept fiecare
profesionist are rolul lui strict determinat.
Este adevarat ca exista avocati care încalca
teritoriul mediatorilor, asa cum exista si
mediatori care încalca teritoriul avocatilor. Nu
sunt de acord cu niciuna dintre situatii. Eu
lucrez cu avocati si pot sa va spun ca avem o
relatie bazata pe respect si profesionalism.
Cum ați aflat despre conceptul de mediere
în România?
Medierea exista de multa vreme în Romania. În
forma actuala este, poate, un element de
noutate. Înainte de 1990 existau Comisii de
împaciuire, pe langa judecatorii si tribunale. În
activitatea mea de jurist, înca înainte de 2006,
am ales sa merg catre negociere, conciliere si
numai în ultima instanta sa ma adresez
judecatorului. Cand m-am gandit sa profesez
ca si mediator am vazut aceasta activitate în
mod natural prin prisma lucrurilor pe care
deja le faceam. O mare parte din ceea ce fac
acum, ca mediator, faceam si înainte ca si
consilier juridic.

Reputația am câștigat-o
în timp
Este medierea principala activitate căreia îi
acordați timp, resurse și atenție?
Da, sunt un mediator cu norma întreaga.
Medierea îmi ocupa cea mai mare parte a
timpului chiar daca, în paralel, sunt si arbitru
comercial la Curtea de Arbitraj de pe langa
Camera de Comert si Îndustrie Arges.
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Considerați medierea un business?
Cand am plecat la drum, am vrut sa fac cariera
în aceasta profesie motiv pentru care am
renuntat la meseria de consilier juridic. Astazi
pot sa spun ca, desi nu m-am îmbogatit din
aceasta meserie, biroul de mediator se
autosustine, activitatea asigurand un venit
constant si suficient. Recent mi-am mutat
activitatea biroului din Bucuresti într-un alt
spatiu, mai potrivit cu anvergura în crestere a
activitatii de mediere. Reputatia am castigat-o
în timp, fiecare client multumit aducand alti
clienti.
Pregătirea juridică v-a avantajat în
activitatea de mediere sau a fost un
dezavantaj?
În cazul meu, consider ca pregatirea juridica
este un avantaj. Încheierea unui acord de
mediere se face pe tipicul fiecarui gen de
conflict, iar mediatorul trebuie sa stie clar care
sunt drepturile asupra carora partile pot
dispune. Aceste notiuni sunt elementare si, în
lipsa lor, exista riscul ca acordul sa fie nul, în
tot sau în parte. Va dau exemplul acordului de
mediere prin care parintii se înteleg ca
autoritatea parinteasca asupra minorului sa
fie exercitata numai de catre unul dintre ei.
Întelegerea partilor în acest caz nu are nicio
valoare, un parinte neputand renunta la acest
drept. Numai judecatorul poate dispune
decaderea din drepturile parintesti, în cazuri
strict determinate de lege. Cred ca pentru
fiecare mediator un minim bagaj de notiuni
juridice este necesar, în cazul în care doreste sa
medieze litigiile aflate pe rolul instantelor de
judecata. Înteleg ca au fost cazuri de acorduri
ce au plecat de la mediator fara sa se încadreze
în normele legale si respinse de judecator.
Acest lucru poate duce la o decredibilizare a
profesiei, motiv pentru care îmi sfatuiesc
colegii sa apeleze la posibilitatea oferita de

legiuitor si sa angajeze consilieri juridici sau
avocati pentru supervizarea acordurilor de
mediere, în special atunci cand ele urmeaza a
fi supuse verificarii notarului sau a
judecatorului.
O asociere în care să existe și mediatori
care au studii juridice ar diminua riscul ca
astfel de situații să se mai întâmple?
Eu sunt pentru o astfel de asociere, în care
fiecare îsi pune la dispozitie competentele si îi
ajuta pe cei care au nevoie de sfaturi. În cadrul
asociatiei, am încercat sa împartasesc cu
colegii tot ceea ce stiu si am oferit, ori de cate
ori mi s-a solicitat, interpretari pe marginea
spetelor prezentate.
O formă de mentorat în mediere ar fi utilă?
Cand eu am intrat în profesie chiar am cautat
pe cineva de la care sa învat. Nu am gasit la acel
moment si a trebuit sa ma descurc singur.
Consider ca este absolut necesar un sistem de
mentorat în care fiecare nou mediator sa poata
merge la un coleg care practica de mai multa
vreme si sa învete, lucrand efectiv.
Credeți că sunt necesare o anumită vârstă
și un anumit nivel de experiență
recomandate pentru cineva care vrea să
devină mediator?
Nu am privit niciodata varsta ca un criteriu.
Cred totusi ca trebuie sa existe o anumita
înclinatie naturala pentru profesia aceasta.
Este una vocationala. Îndiferent de cate
cunostinte teoretice dobandesti, daca nu ai
acel ceva care sa te ajute, nu reusesti. Cei care
se orienteaza catre aceasta profesie ar trebui
sa înteleaga întai în ce consta si apoi sa se
gandeasca daca o pot practica cu adevarat.
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Mențin distanța necesară

experientei anterioare eu ma simt confortabil
în litigiile comerciale, însa consider o
provocare medierea conflictelor familiale,
motiv pentru care ma aplec mai mult asupra
acestui domeniu.
În activitatea de arbitru vă întâlniți în
special cu litigii comerciale...

“Dacă eu aș avea o dispută comercială, aș alege medierea.”

Vedeți medierea ca o profesie cu program
fix?
Este o întrebare buna. Eu speram sa nu fie cu
program fix, dar am observat în practica, faptul
ca publicul se asteapta sa gaseasca pe cineva la
birou în cadrul unui program fix. Cand am
lucrat pe teren primeam telefoane de la
oameni care erau în fata usii de la birou si nu
întelegeau de ce este închisa.
V-ați aflat în situația în care ați simțit că
empatizați mai mult decât voiați cu una
dintre părțile unei medieri?
Încerc sa ma feresc sa empatizez cu una sau
alta dintre parti, nu dau solutii si, în genere,
mentin distanta necesara pentru a conduce în
bune conditii medierea.
Sunt anumite tipuri de conflicte pe care vă
axați activitatea de mediere?
În principiu, toate conflictele civile sunt de
competenta mea. Nu am avut cereri pentru
litigii penale, însa nu sunt foarte convins ca pot
sa intru într-o astfel de mediere, penalul fiind
o ramura a dreptului cu care nu sunt familiar.
Fiecare mediator se îndreapta catre domeniile
unde se simte confortabil. Prin prisma

Cea mai mare parte dintre ele sunt comerciale,
da, desi noua legislatie permite inclusiv
persoanelor fizice sa apeleze la structurile
arbitrale. Ca si procedura, arbitrajul
presupune o încercare de conciliere initiala,
foarte asemanatoare cu medierea. În cazul în
care nu se ajunge la un consens, pe baza
dovezilor si probelor puse la dispozitie de
parti, arbitrul ia o decizie.
Știind ambele proceduri, credeți că pentru
o dispută comercială este mai potrivit
arbitrajul sau medierea?
Daca eu as avea o disputa comerciala, as alege
medierea, pentru ca o solutie în arbitraj are
aceeasi valoare cu o solutie data de instanta de
judecata si va fi mai greu de acceptat pentru
partea care pierde si putin probabil de pus în
executare în mod voluntar.
Care este poziția mediului de afaceri din
România față de mediere?
Aici mai este de lucru. Am observat ca firmele
mari, în special filialele operatorilor economici
din alte state, stiu ce este medierea si o prefera.
Firmele mici au în continuare o reticenta fata
de aceasta procedura si nu se prezinta daca nu
sunt trimise de catre judecator. În timp sper ca
lucrurile se vor schimba.
Cum gestionați timpul liber?
Nu ma pot lauda cu prea mult timp liber.
Muncesc cam 8-9 ore pe zi, iar dupa birou îmi
petrec timpul acasa, cu familia. Am trei copii
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care îmi ocupa cea mai mare parte a acestui
timp.

Interviu realizat de Clubmediatori.ro
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