
1 

 

Camelia Gagu este membru fondator şi Preşedinte al “Centrului Mediatorilor Profesionişti – 

Bucureşti”, desfăşurându-şi activitatea în domeniul medierii în cadrul propriului Birou de 

mediator.  Autorizarea ca mediator a doamnei Camelia Gagu a fost realizată în anul 2008, 

respectiv după finalizarea cursului de formare mediator. În anul 2008, alături de alţi şase 

colegi, a înfiinţat „Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti”, deţinând funcţia de 

Preşedinte al asociaţiei de la constituirea acesteia până în prezent. Precizăm expertiza d-nei 

Camelia Gagu în litigii deduse medierii, în orice tip de dispută, indiferent dacă litigiul se află 

sau nu pe rolul instanţelor de judecată. 

 

De asemenea, doamna Camelia Gagu este avocat, având o expertiză în domeniul juridic de 

aproximativ 24 de ani, oferind servicii de consultanță juridică în multiple domenii de drept, 

precum și de reprezentare judiciară în fața instanțelor de judecată de toate gradele, pregătirea 

de acțiuni și apărări specifice tuturor ramurilor de drept și orice acte procedurale, în domeniile 

de drept:  

-Dreptul muncii (conflicte de muncă si asigurări sociale, participare la proiectele 

Contractelor Colective de Muncă, a Contractelor Individuale de Muncă, a Regulamentelor 

Interne, negocierea de contracte s.a.); 

-Drept civil (procedura insolvenței persoanelor juridice și a persoanelor fizice, litigii civile, 

inclusiv litigii privind relații de familie și litigii între profesioniști, recuperare de creanțe 

etc.); 

-Drept administrativ (inclusiv expertiză privind reprezentarea judiciară în fața autorităților 

administrației publice locale și centrale); 

-Drept penal (inclusiv asistență juridică în faza de urmărire și cercetare judiciară); 

-Dreptul Uniunii Europene (cereri catre CEDO si CJUE). 

În plus, doamna Camelia Gagu are expertiză în domeniul executării silite, în litigii 

soluționate de către Curtea Comercială de Arbitraj din Romănia, expertiză în ceea ce priveşte 

reprezentarea în faţa autorităţilor publice locale, cât şi a celor de la nivel central, în domeniul 

executării silite, precum şi în recuperarea de creanţe, expertiză în soluționarea litigiilor prin 

mediere (mediere națională și cross-border), în orice tip de litigiu, precum și experiență ca 

formator în domeniul medierii. 

 

În scopul perfecţionării în activitatea juridică şi de mediere, doamna Camelia Gagu a absolvit 

numeroase cursuri de drept şi de mediere, atât în limba română, cât şi în limbile franceză şi 

engleză, deţine diplomă de doctor în drept și a fost asistent universitar.  

 

În luna aprilie 2009, după afilierea Asociaţiei „Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” 

la Federaţia Uniunea Centrelor de Mediere din România, doamna Camelia Gagu a fost 

managerul unui proiect prevăzut în cadrul Contractului de Subfinanţare încheiat între „Centrul 

Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” şi „Centrul de Mediere Craiova” - contract care este 

parte integrantă din Grantul încheiat între Asociaţia „Centrul de Mediere Craiova” şi 

Ambasada Statelor Unite la Bucureşti. În cadrul acestui proiect, doamna Camelia Gagu a 

coordonat desfăşurarea în luna aprilie 2009 a unei conferinţe pentru promovarea medierii şi a 

profesiei de mediator – eveniment la care au participat magistraţi, mediatori, avocaţi, 

consilieri juridici, precum şi alte categorii profesionale.   

 

Un alt proiect în care a fost implicată doamna Camelia Gagu este seminarul organizat de către 

„Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” în colaborare cu Asociaţia Magistraţilor din 

România, Curtea de Apel Bucureşti şi „Centrul de Mediere Craiova” – eveniment care face 

parte dintr-un amplu proiect de promovare a medierii la nivel naţional, în conformitate cu 
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Protocolul nr. 1 din 4 martie 2009 încheiat între „Centrul de Mediere Craiova” şi Asociaţia 

Magistraţilor din România. Seminarul s-a intitulat „Instituţia medierii în dreptul românesc şi 

în dreptul comunitar” şi s-a desfăşurat la Curtea de Apel Bucureşti în data de 16.11.2009.  

  

De asemenea, doamna Camelia Gagu a iniţiat organizarea la Judecătoria sectorului 6 

Bucureşti a unui seminar desfăşurat în data de 17 februarie 2010 - eveniment care s-a înscris 

în lista seminariilor organizate de către Centrul de Mediere Craiova în parteneriat cu Asociaţia 

Magistraţilor din România, în cadrul Protocolului menţionat mai sus. Ca urmare a organizării 

acestui seminar, ”Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” şi Judecătoria sectorului 6 

Bucureşti au semnat în data de 22 februarie 2010 Protocolul permanent de promovare a 

medierii şi a Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială.  
Alte seminarii organizate la sediile instanţelor de judecată din Bucureşti la iniţiativa Doamnei 

Camelia Gagu au avut drept urmare perfectarea altor trei Protocoale de promovarea a medierii 

şi a Directivei nr. 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind medierea, 

respectiv Protocoalele încheiate cu Judecătoriile sectoarelor 3, 4 şi 5. Astfel, în prezent 

Centrul Mediatorilor Profesionişti - Bucureşti este asociaţia de mediatori care a încheiat cel 

mai mare număr de protocoale de promovare a medierii cu instanţele de judecată din 

Bucureşti. 

 

În anul 2011, la iniţiativa Asociaţiei “Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti”, 

Consiliul de Mediere a încheiat un Protocol de promovare a medierii şi a Directivei nr. 

2008/52/CE a Parlamentului European privind medierea – Protocol care vizează informarea 

magistraţilor şi a personalului auxiliar al instanţelor din raza de competenţă teritorială a Curţii 

de Apel Bucureşti cu privire la dispoziţiile legislaţiei naţionale şi europene privind medierea, 

informarea cu privire la mediere a tuturor persoanelor interesate, precum şi a părţilor care au 

dosare aflate pe rolul Curţii sau al instanţelor din circumscripţia acesteia şi care pot face 

obiectul medierii (conform legislaţiei în vigoare), precum şi organizarea de cursuri, seminarii 

etc. în legătură cu medierea la nivelul Curţii de Apel Bucureşti, a tribunalelor şi judecătoriilor 

din circumscripţia sa. Asociaţia “Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” s-a afiliat la 

Protocolul menţionat anterior. 

 

In anul 2012, la iniţiativa doamnei Camelia Gagu şi a altor mediatori din cadrul Asociaţiei de 

Mediere Profesională Bucureşti-Ilfov, la sediul Tribunalului Ilfov şi a Judecătoriei Buftea a 

fost înfiinţat un Birou de informare cu privire la mediere, în cadrul căruia mediatorii oferă 

justiţiabililor în mod gratuit şi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 202/2010 privind unele 

măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, informaţii cu privire la instituţia medierii şi 

a avantajelor acestei proceduri pentru părţile în litigiu. 

 

Camelia Gagu a absolvit cursuri şi a participat la zeci de conferinţe şi seminarii pe teme de 

mediere şi/sau care au legătură cu activitatea de mediere, dintre care menţionăm: 

2018 – Participare la masa rotundă intitulată “Medierea – politica publică eficientă în 

dialogul civic”, organizată de asociația “Centrul de mediere și arbitraj Propact” în parteneriat 

cu Universitatea “’Andrei Șaguna”” din Constanța, București, 28.11.2018; 

2018 – Participare ca speaker la seminarul de mediere organizat în cadrul pregătirii continue 

a magistraților organizat la Institutul Național al Magistraturii, București, 15.06.2018; 

2015 – Curs de “Tehnici si strategii avansate de mediere” organizat în perioada 28.02.2015 – 

01.03.2015 în București de către Centrul de Mediere Craiova – Certificat de participare; 
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2013 - Conferința intitulată “Stat, justiție și mediere”, organizata de GEMME (Asociația 

Magistraților Europeni care susțin medierea), CSM, INM, Consiliul de Mediere din 

România, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, precum și organizații din domeniul 

medierii; 

2012 – Masa rotundă cu tema “Promovarea medierii – între inițiative personale și acțiuni 

colective” organizată la Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” în data de 8.11.2012 – 

Diplomă de participare în calitate de lector; 

2012 – Seminar intitulat “Medierea judiciară – Cale pentru degrevarea instanțelor”, organizat 

la Curtea de Apel București în data de 18 mai 2012 – Certificat de participare în calitate de 

lector, tema dezbatută: ”Aspecte practice ale medierii – studii de caz, modalități de 

interpretare a dispozițiilor legale privind medierea de către instanțele naționale”; 

2012 – Seminar intitulat “Medierea judiciara – Cale pentru degrevarea instanţelor”, organizat 

la Curtea de Apel Bucureşti in data de 18 mai 2012 – Certificat de participare în calitate de 

lector, tema dezbătută: ”Aspecte practice ale medierii – studii de caz, modalităţi de 

interpretare a dispoziţiilor legale privind medierea de către instanţele naţionale”; 

2012 – Masa rotundă cu tema “Soluţionarea prin mediere a litigiilor aflate în faza de 

executare silită” organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” în data de 

8.05.2012 – Diplomă de participare în calitate de lector; 

2012 - Conferinţa Internaţională intitulata “Dezvoltare socială, Administraţie şi Justiţie” 2012 

organizată de Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate din cadrul 

Universităţii Constantin Brâncuşi Târgu-Jiu, (Târgu-Jiu, 27 aprilie 2012); 

2012 – Cel de-al VI-lea Congres al Uniunii Centrelor de Mediere din România, organizat la 

Sinaia în perioada 3-5 februarie 2012; 

2011 – Conferinţa “Medierea aproape de tine”, organizată de Uniunea Centrelor de Mediere 

din România, Institutul Diplomatic Român, Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti şi 

Centrul de Mediere Constanţa (Bucureşti, 4 decembrie 2011); 

2011 – Conferinţa Internaţională “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe 

cunoaştere” organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu, Ediţia a V-a, 

Bucureşti, 11-12 noiembrie 2011; 

2011 – Curs de specializare pentru ocupaţia Formator, cod COR 241205 – curs organizat de 

Pro Training Intens S.R.L. şi autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a 

Adulţilor, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de către Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 

2011 – Cel de-al IV-lea Congres al Uniunii Centrelor de Mediere din România, organizat la 

Bucureşti în data de 7 mai 2011; 

2011 - Curs postuniversitar de psihopedagogie (nivelul II) – Certificat de absolvire eliberat de 

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Bucureşti (aprilie 2011 – iulie 2011), curs acreditat 

de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 

2011 – Curs postuniversitar de psihopedagogie (nivelul I) – Certificat de absolvire eliberat de 

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Bucureşti (octombrie 2010 – martie 2011), curs 

acreditat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 

2011 – Curs de tehnici avansate de mediere – Certificat de absolvire eliberat de S.C. Formare 

în Mediere Mugur Mitroi S.R.L. 

2009 – Conferinţa Naţională a Mediatorilor organizată de Consiliul de Mediere; tema 

conferinţei: ”Medierea - abordare europeană”  (Certificat de participare) 

2009 - Cel de-al treilea Congres al Uniunii Centrelor de Mediere din România (Certificat de 

participare)  

2008 – Cel de-al doilea Congres al Uniunii Centrelor de Mediere din România (Certificat de 

participare) 
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2006 – Curs în limba engleză – “Mediation in Romania – Alternative Dispute Resolution” 

(workshop) – Certificat de absolvire eliberat de European Training Centre  

2005 - Curs în limba engleză – “Writing, Drafting, Presentation & Negociation Skills” 

(workshop) - Certificat de absolvire eliberat de Euromoney Legal Training  

2004 - Curs în limba engleză – “Standard Documents and Knowledge Management” 

(workshop) – Certificat de absolvire eliberat de Euromoney Legal Training  

 

De asemenea, în anii 2011 şi 2012, Asociatia “Centrul Mediatorilor Profesionisti – Bucuresti” 

a organizat in Bucuresti Caravana Medierii in parteneriat cu Uniunea Centrelor de Mediere 

din Romania. 

 

În prezent, doamna Camelia Gagu are în derulare proiecte la care participă împreună cu 

mediatori, avocaţi, consilieri juridici, precum şi cu magistraţi şi, de asemenea, a elaborat o 

serie de cărți şi articole referitoare la mediere, dintre care menţionăm: 

- co-autor alături de Dorin-Valeriu Bădulescu al cărții intitulate “Medierea în contextul noului 

Cod de procedură civilă”, Ed. Universul Juridic, București, 2014; 

- co-autor al cărții intitulate “Medierea – alternativă la instanța de judecată”. Primul volum: 

“Locul medierii în sistemul jurisdicțional românesc”, Ed. ProUniversitaria, București, 2013 

(cartea a fost publicată în co-autorat împreuna cu colectivul de cadre didactice de la masterul 

de Mediere a conflictelor organizat în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative a 

Universității Creștine Dimitrie Cantemir București, respectiv Constanța Chițiba, Cristian Jura, 

Agata Mihaela Popescu, Nicoleta Elena Buzatu); 

- co-autor alături de Constantin-Adi Gavrilă al articolului intitulat “Soluționarea prin mediere 

a litigiilor aflate în faza de executare silită” (completat față de versiunea inițială publicată în 

Revista Română de Executare Silită nr. 4/2011, având în vedere legislația de până la data de 

23.08.2013) inclus în cartea intitulată “Medierea în România. Legislație și jurisprudență”, 

Ediția a doua, revizuită și completată, Ed. Universitară, București, 2013; 

- autor al articolului intitulat “Confidentiality of information and documents used within the 

mediation procedure”, articol publicat în volumul conferinței internaționale intitulate 

“Schimbări strategice în securitatea și relațiile internaționale la începutul secolului XXI” 

organizată de Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” București, în perioada 18-19 

aprilie 2013; 

- autor al articolului intitulat -“General considerations on international mediation”, articol 

publicat în volumul conferinței internaționale intitulate “Schimbări strategice în securitatea și 

relațiile internaționale la începutul secolului XXI” organizată de Universitatea Naţională de 

Apărare “Carol I” București, în perioada 18-19 aprilie 2013; 

- autor al articolului intitulat “Pot fi exercitate simultan profesiile de executor judecătoresc şi 

de mediator?, articol publicat în Revista Română de Executare Silită nr. 4/2012; 

- autor al articolului intitulat “Rolul judecătorului național în promovarea instituției medierii”, 

articol publicat în volumul Conferinței Internaționale intitulate “Dezvoltare socială, 

Administrație și Justiție” organizată în anul 2012 de către Facultatea de Administrație Publică 

și Studii Politice Comparate din cadrul Universității Constantin Brâncuși Târgu-Jiu; 

- co-autor alături de Constantin-Adi Gavrilă al articolului intitulat “Soluționarea prin mediere 

a litigiilor aflate în faza de executare silită”, articol publicat în Revista Română de Executare 

Silită nr. 4/2011 apariție în luna aprilie 2012 ; 

- autor al articolului intitulat “Procedura medierii conflictelor de muncă reglementată prin 

Legea nr. 62/2011 a dialogului social”, articol publicat în Revista „Medierea tehnică și artă”, 

nr. 15 decembrie 2011; 
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- autor al articolului intitulat “Mediation in labor law” – articol publicat în volumul 

Conferinței Internaționale “Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere” 

organizată de Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu, Ediția a V-a, București, 11-

12 noiembrie 2011; 

- autor al articolului intitulat “Implicarea magistraților în activitatea de promovare a medierii”, 

articol publicat în revista “Medierea tehnică și artă” nr. 4 (ianuarie 2011); 

- autor al articolului intitulat “Aplicabilitatea instituției medierii în sistemul de drept 

românesc”, articol publicat pe  site-ul www.businessandmoney.ro – secțiunea ”Business and 

law” și în revista Business and Money (decembrie 2010); 

- autor al articolului intitulat “Tipuri de conflicte care pot fi mediate”, articol publicat în 

Revista Română de Mediere (on-line), 2010; 

- autor al articolului intitulat “Medierea - metodă alternativă de soluționare a conflictelor”, 

articol publicat în Revista Română de Mediere (on-line) 2009; 

- autor al articolului intitulat “Medierea în dreptul muncii”, articol publicat în Revista Română 

de Mediere nr. 2 octombrie 2010. 

 

 

Referitor la valorile promovate de către doamna Camelia Gagu în legătura cu exercitarea 

profesiei de mediator, facem menţiunea că acestea sunt: orientarea către client, angajament, 

integritate, respect şi profesionalism. 

Totodată, garantarea confidenţialităţii depline a tuturor aspectelor discutate în cadrul medierii, 

asigurarea desfăşurării unui proces de mediere echilibrat, în care să fie identificate cauzele 

disputelor şi să fie găsite cele mai potrivite modalităţi în scopul refacerii comunicării dintre 

participanţii la mediere şi, implicit, al depăşirii conflictelor reprezintă alte aspecte care 

definesc modul în care doamna Camelia Gagu exercită profesia de mediator.   
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