ConferinŃa
“Avantajele medierii în rezolvarea conflictelor”
EdiŃia a II-a
Grupul de presă BURSA organizează, în parteneriat cu
Consiliul de Mediere, a doua ediŃie a ConferinŃei “Avantajele
medierii în rezolvarea conflictelor”, în data de 5 martie 2014,
începând cu ora 9:30, la Hotel Pullman, World Trade Center
Bucharest, sala New York.

Context
•

•

•

Ziarul BURSA a acordat o importanŃă deosebită activităŃii de
mediere, fiind prima publicaŃie care a organizat un eveniment
pe această temă.
În acest an, ne propunem să reluăm dezbaterile, în cadrul celei
de-a doua ediŃii şi să facem o evaluare a implementării
procedurii de informare obligatorie asupra medierii înainte de
procesele în instanŃe.
Ministerul JustiŃiei a iniŃiat un proiect de lege care vizează
reorganizarea unor instanŃe, considerate nerentabile şi cu o
activitate redusă. În acest context, zeci de instanŃe riscă să fie
desfiinŃate până la vară lucru care va conduce la creşterea
importanŃei mediatorului.

Speakeri invitaŃi
•

Robert Cazanciuc – Ministrul JustiŃiei;

•

Alina-Ştefania Gorghiu – Deputat, Camera DeputaŃilor;

•

Dorin Valeriu Bădulescu – Preşedinte, Consiliul de Mediere;

•

Zeno Şuştac – Vicepreşedinte, Consiliul de Mediere;

•

Tudor Tatu – Preşedinte, Uniunea Mediatorilor Bancari;

•

Cristian Pârvan – Secretar General, AsociaŃia Oamenilor de Afaceri din România;

•

Nicoleta Munteanu – Preşedinte, Centrul InternaŃional de Mediere;

•

Cristina Chiriac – Director General, World Trade Center Bucharest;

•

ReprezentanŃi ai caselor de avocatură, ai băncilor, oameni de afaceri, mediatori.

Notă: Pentru a vedea lista speakerilor confirmaŃi vă rugăm să consultaŃi programul evenimentului.

Teme propuse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce este mediatorul şi care este rolul lui?
Medierea înaintea instanŃei de judecată;
Medierea – punct de interes în rândul companiilor multinaŃionale;
Medierea în mediul financiar bancar;
Aspecte legislative de actualitate în mediere;
Avantajele medierii;
Vreau să deschid un proces, dar am nevoie mai întâi de mediere. Cum
procedez?
Costurile procesului de mediere;
Medierea în domeniul penal;
Procedura de mediere în alte state.

Target
ConferinŃa va reuni peste 200 de participanŃi:
•

mediatori;

•

avocaŃi;

•

consilieri juridici;

•

top management de companii;

•

reprezentanŃi ai sectorului bancar;

•

reprezentanŃi ai autorităŃilor publice;

•

jurnalişti.

ConferinŃele BURSA în imagini

CONTACT
Grupul de presă BURSA
• Adresa:
•
•
•
•

Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:

Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti, cod
poştal 010804;
+40 21 315 43 56, +40 21 311 23 31 / 32 / 33;
+40 21 312 45 56, +40 21 311 21 39;
marketing@bursa.ro;
www.bursa.ro / m.bursa.ro.

