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Discuție online 

 

 

Recuperarea datoriilor după pandemie:  

Poate fi medierea una dintre soluții? 
 

Purtători de cuvânt 

 

 Programul de reformă legislativă al BERD 

Dl Michel Nussbaumer, Director 

Dna Veronica Bradautanu, Consilier principal 

 Organizația Internațională pentru Dezvoltarea 

Dreptului (IDLO) 

Dl Roland Friedrich, Director de Programe 

Dna Margarita Meldon, Manager regional 

Dl Ljubomir Petruljeskov, Șeful programului 

 UNCITRAL 

Judith Knieper, Jurist, Mediere 

 Mediator, Serbia 

Ivana Ninčić Österle, avocat, mediator și consultant 

în domeniul politicilor publice, expert CEPEJ 

 

 Centrul SAL, Italia 

Domnul Leonardo D'Urso, CEO și fondator, expert 

CEPEJ 

 Centrul pentru Soluționarea Eficientă a 

Litigiilor (CEDR) 

Dr. Andrzej Grossman, Consultant principal și 

mediator, expert în elaborarea proiectelor în 

Moldova 

 Centrul SAL, România 

Dl. Constantin-Adi Gavrilă, CEO și fondator, 

expert în mediere cu privire la elaborarea 

proiectelor în Moldova 

 

Prin programul său de reformă legislativă (LTT), BERD își propune să dezvolte un mediu de investiții favorabil 

prin reforma legislației și a practicii juridice. Acest eveniment este unul din seria dedicată publicării Jurnalului 

„Legea în tranziție” al LTT care prezintă câteva dintre cele mai de succes proiecte implementate de program. În 

special, evenimentul va cuprinde proiecte descrise în articolul despre „Medierea comercială: experiență din 

Moldova și Serbia”. Ambele proiecte (în Serbia și Moldova) au fost implementate împreună cu partenerul nostru 

de lungă durată Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului (IDLO), singura organizație 

interguvernamentală dedicată exclusiv promovării statului de drept și a dezvoltării durabile,  

 

Evenimentul va promova rolul medierii ca și un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) comerciale, 

va aborda subiectul soluționării online a litigiilor și valoarea acesteia în timpul pandemiei din cauza instanțelor 

care lucrează cu capacitate limitată. Sperăm să avem dezbateri active cu o varietate de întrebări și controverse 

legate de mediere, cum ar fi: cum să organizăm cu succes procesul de mediere; ar trebui medierea să fie 

obligatorie; ar trebui judecătorii să medieze; este medierea potrivită pentru recuperarea datoriilor, cum să efectuăm 

executarea tranzacțiilor de mediere?  

https://www.ebrd.com/news/publications/newsletters/law-in-transition-2020.html
https://www.ebrd.com/publications/law-in-transition-2020-commercial-mediation.pdf
https://www.ebrd.com/publications/law-in-transition-2020-commercial-mediation.pdf


 

 

Agendă 

14.00 – 14.10 - Discurs de deschidere  

 Michel Nussbaumer, Director, Programul de tranziție legală, BERD 

 Roland Friedrich, Director de Programe, IDLO  

14.10 – 14.50 - Discuție - Mediere - soluție pentru recuperarea datoriilor în jurisdicțiile în curs de 

dezvoltare  

Comisia va aborda întrebări legate de mediere și rolul acesteia în procedurile de recuperare a datoriilor, oferind 

studii de caz din activitatea programatică a BERD și IDLO în Serbia și Moldova. 

 

Moderatori:  

 Veronica Bradautanu, BERD 

 Margarita Meldon, IDLO 

Membrii comisiei:  

 Constantin-Adi Gavrilă, mediator, România 

 Ivana Ninčić Österle, mediator și consultant în domeniul politicilor publice, Serbia 

 Judith Knieper, UNCITRAL  

 Dr. Andrzej Grossman, mediator, CEDR, Marea Britanie 

 Leonardo D’Urso, mediator, expert CEPEJ, Italia 

 

14.50 – 15.00 - Întrebări și răspunsuri  

Toți membrii comisiei și participanții 

15.00 – 15.05 - Discurs de încheiere și concluzii  

Veronica Bradautanu, BERD 


