
 

 1 

	  
	  
Biografia	  Lindei	  Lazarus,	  J.D.	  
	  
Dna.	  Lazarus	  elaboreazã	  şi	  furnizeazã	  training	  pe	  negociere,	  mediere,	  leadership	  şi	  abilităţi	  
de	   comunicare,	   cu	   accent	   pe	   legătura	   dintre	   practicile	   contemplative	   şi	   eficienţa	  
individualã.	  Printre	  altele,	  ea	   învaţă	   indivizii	  şi	  grupurile	  sã	   foloseascã	  medierea	  pentru	  a	  
spori	   potenţialul	   uman	   şi	   calităţile	   de	   lider.	   Dna.	   Lazarus	   a	   prezentat	   programe	   pentru	  
firme	   de	   avocaturã,	   secţiuni	   ale	   ABA,	   Districtul	   Curţii	   Superioare	   Columbia,	   Serviciul	   de	  
Mediere	  Virginia	  de	  Nord	   şi	   altele.	  De	   asemenea	  predã	   (şi	   practicã)	   echilibrarea	  biofield,	  
meditaţia,	   yoga	   şi	   qigong.	  	  
	  
Doamna	   Lazarus	   a	   fost	   avocat	   mai	   mult	   de	   treizeci	   de	   ani.	   În	   trecut,	   a	   fost	   arbitru	   la	  
Departamentul	  pentru	  Energie	  al	   SUA	  si	   litigator	   la	  Autoritatea	  Metropolitanã	  de	  Tranzit	  
Washington	  şi	  Biroul	  Procurorului	  General	  pentru	  Districtul	  Columbia.	  A	  fost	  mediator	  şef	  
pentru	  Departamentul	   american	   al	   serviciilor	   de	  mediere	   în	   energie	   şi	   consilier	   de	   etică	  
profesională	   la	   Biroul	   Procurorului	   General	   pentru	  Districtul	   Columbia.	   Dna.	   Lazarus,	   de	  
asemenea,	  a	  servit	  în	  calitate	  de	  asistent	  special	  al	  directorului	  Oficiului	  pentru	  Drepturile	  
Civile	  din	  cadrul	  Departamentului	  de	  Sãnãtate	  şi	  Servicii	  Umane.	  Dna.	  Lazarus	  este	  CEO	  al	  
Iniţiativei	  de	  consens	  în	  ocrotirea	  sãnãtãţii,	  fiind	  totodatã	  mediator	  la	  Tribunalul	  Districtual	  
pentru	  Districtul	  Columbia	  şi	  la	  Curtea	  Superioară	  a	  Districtului	  Columbia.	  A	  fost	  Editor	  pe	  
teme	  de	  Spiritualitate	  pentru	  Mediate.Com	  şi	  a	  predate	  mediere	  în	  România,	  sub	  auspiciile	  
Departamentul	   de	   Stat	   american.	   În	   2005,	   ea	   a	   fost	   distinsã	   cu	   premiul	   de	   Cel	   mai	   bun	  
trainer	   de	   către	  Centrul	   de	  Mediere	  pilot	   Craiova,	  România.	   În	   2006,	  Dna.	   Lazarus	   a	   fost	  
numitã	  membru	  de	  onoare	  al	  Uniunii	  Centrelor	  de	  Mediere	  din	  România.	  Ea	  a	  scris	  pe	  larg	  
despre	  mediere.	  	  
	  
Glumele	  vechi	  despre	  oamenii	  care	  confundã	  meditaţia	  cu	  medierea	  nu	  sunt	  hazlii	  pentru	  
Linda	   Lazarus.	   Aceastã	  membrã	   a	   Secţiunii	   EPP	   îşi	   ia	   în	   serios	   şi	  medierea	   şi	  meditaţia,	  
descoperind	   cã	   meditaţia	   are	   o	   mare	   valoare	   în	   toate	   aspectele	   din	   viaţa	   ei,	   atât	  
profesionalã	  cât	  şi	  personalã.	  În	  consecinţã,	  ea	  crede	  cã	  orice	  mediator	  ar	  trebui	  sã	  includã	  
meditaţia	   în	   cutia	   lor	   de	   scule	   profesionale,	   şi	   puncteazã	   acest	   aspect	   cu	   ardoare	   în	   cele	  
douã	  pãrţi	  ale	  articolului	  “Mediere	  şi	  meditaţie	  –	  De	  ce	  ar	  trebui	  ca	  mediatorii	  sã	  mediteze,”	  
care	   a	   apãrut	   în	  martie	   şi	   septembrie	   2004	   pe	  mediate.com,	   unde	   lucreazã	   ca	   editor	   pe	  
probleme	  de	   spiritualitate.	  Dupã	   cum	  explica	  Linda	   în	  articol,	   “mediatorii	   trebuie	   sã	  aibã	  
abilitatea	  de	  a	   fi	   calmi,	   prezenţi,	  motivaţi	   şi	   flexibili,	   pentru	  a	  putea	  ajuta	   la	   soluţionarea	  
conflictelor.	   Meditaţia	   este	   un	   instrument	   de	   dezvoltare	   a	   acestor	   calitãţi,	   şi	   practicarea	  
meditaţiei	  adesea	  permite	  unui	  mediator	  sã	  aducã	  pacea	  în	  camerã.”	  
	  
Experienţa	  şi	  formarea	  Lindei	  ca	  avocat	  de	  proces	  în	  practica	  privatã	  şi	  în	  numele	  a	  diferite	  
organisme	  guvernamentale	  pentru	  mulţi	  ani	  i-‐au	  permis	  sã	  devinã	  mediator	  în	  Tribunalul	  
Districtual	   al	   SUA	   pentru	   Districtul	   Columbia,	   începând	   cu	   anul	   1989.	   De	   atunci,	   şi-‐a	  
dezvoltat	  propria	   sa	  practicã	  privatã,	   nu	  numai	   ca	  mediator,	   ci	   şi	   ca	   facilitator,	   trainer	   şi	  



profesor,	  atât	  pe	  mediere	  cât	  şi	  pe	  meditaţie.	  Una	  din	  însãrcinãrile	  mai	  puţin	  obişnuite	  ca	  
profesor	  de	  mediere	  a	  fost	  în	  România,	  sub	  auspiciile	  Departamentului	  de	  Stat	  American.	  
Cariera	  Lindei	  demonstreazã	  cã	  este	  posibil	  sã	  fii	  eficient	  şi	  ca	  persoanã	  neutrã	  şi	  ca	  avocat	  
–	  deşi	  nu	  în	  cadrul	  aceluiaşi	  conflict!	  A	  avut	  posibilitatea	  de	  a	  combina	  practica	  în	  mediere	  
cu	   susţinerea	   înflãcãratã	   pentru	   cauze	   importante,	   cum	   ar	   fi	   încorporarea	   meditaţiei	   în	  
viaţa	  de	  zi	  cu	  zi	  şi	  expansiunea	  medicinii	  integrative.	  	  
	  
Medicina	  integrativã	  este	  practica	  medicinii	  care	  combinã	  terapiile	  medicale	  tradiţionale	  şi	  
terapiile	  alternative	  pentru	  care	  existã	  anumite	  dovezi	  de	  calitate	  cu	  privire	  la	  siguranţã	  şi	  
eficienţã.	  Acest	  din	  urmã	   interes	  a	   îndreptat-‐o	  recent	  cãtre	  susţinerea	  politicii	  publice.	   În	  
prezent	   exploreazã	   utilizarea	   tehnicilor	   de	   construire	   a	   consensului	   pentru	   a	   obţine	  
acceptarea	   beneficiilor	  medicinii	   integrative,	   în	   primul	   rând	   în	   cadrul	  medical	   şi	   apoi	   în	  
printre	   cei	   care	   decid	   asupra	   politicilor	   guvernamentale,	   care	   decid	   asupra	   eligibilitãţii	  
tipurilor	   de	   servicii	   medicale	   pentru	   finanţare	   guvernamentalã,	   şi	   în	   final	   în	   cadrul	  
birocraţiei	  care	  guverneazã	  aceste	  programe.	  Asta	  ar	  putea	  pãrea	  atipic	  pentru	  cazurile	  pe	  
care	  le	  mediazã	  în	  general,	  în	  care	  conflictele	  sunt	  legate	  de	  protecţia	  copilului,	  de	  locul	  de	  
muncã,	   discriminare	   rasialã,	   pretenţii	   contractuale	   şi	   acţiuni	   privind	   moartea	   prin	  
neglijenţã.	   Totuşi,	   oricine	   poate	   vedea	   cã	   în	   cazul	   Lindei,	   toate	   se	   leagã	   într-‐o	   abordare	  
holisticã	  a	  sinelui	  şi	  a	  lumii	  în	  care	  trãim.	  	  
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LINDA I. LAZARUS 
3624 Military Road, NW 
Washington, DC 20015 

(202) 364-2744  
LindaLazarus@starpower.net 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALÃ 

 
 
2004-Prezent  Mediator, trainer şi avocat      
 
   Sunt mediator, trainer şi avocat în practica privatã în Districtul Columbia. 

Elaborez şi furnizez tehnici de rezolvare a conflictelor, mediere, 
leadership, precum şi meditaţie pentru organizaţii şi grupuri profesionale; 
lucrez şi ca mediator pentru Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru 
Districtul Columbia (a se vedea mai jos) şi Curtea Superioară a 
Districtului Columbia. Am proiectat şi furnizat training pe ADR pentru 
Departamentul american de Stat în România şi în alte pãrţi ale lumii. 
Predau, de asemenea, şi practic yoga de echilibrare Biofield şi qigong. Am 
fost redactor pe teme de spiritualitate în cadrul Mediate.Com şi consultant 
în energie la Centrul Atenţia în Bethesda, Maryland.      

 
1995-2004   Avocat/consilier audieri – GS-15 Step 5  

Oficiul de Audiere şi Apel  (OHA)  
   Departamentul de stat American pentru energie 

  
Am judecat plângeri înaintate de denunţãtori, în cazuri privind eligibilitata 
unui individ de a deţine un certificat de securitate şi apeluri sub Legea 
Libertãţii de înformare. De asemenea, am investigat şi diverse denunţuri. 
Am fost mediator şef pentru Serviciul de mediere DOE şi resursã pentru 
soluţionarea alternativã a disputelor la Oficiul de Audieri şi Apel.     
 

1990-Prezent   Mediator 
   Tribunalul Districtual al SUA, Districtul Columbia  
    

Mediez cazuri la Curtea Federalã care fac referire la discriminare rasialã, 
încãlcãri de contracte, moarte prin neglijenţã şi alte cazuri.    

 
1994-1995  Avocat-consultant/Secţiunea Lucrãri Publice  
   şi  consiler pe probleme de eticã profesionalã în cadrul 
   Biroului Procurorului General pentru Districtul Columbia*  

 
Ca şi avocat consultant, am oferit consiliere oficialilor din primãrii pe 
subiecte plecând de la negocierea tranzacţiilor imobiliare la cazuri 



constituţionale. Am fost numitã de cãtre Directorul Juridic (acum procuror 
general) pe poziţia de consilier pe probleme de eticã profesionalã pentru a 
asista avocaţii în îndeplinirea obligaţiilor etice stabilite de Regulamentul 
profesional de comportament în Districtul Columbia.   

 
1987-1993  Asistent Director juridic 
   Autoritatea metropolitanã de tranzit Washington  
     

Am reprezentat WMATA în faţa instanţelor federale la nivel de proces şi 
cazuri de apel care implică probleme constituţionale, aspecte legate de 
ocuparea forţei de muncă şi alte probleme. Am consiliat, de asemenea, 
consiliul de administraţie şi personalul de conducere, privind o largã 
varietate de aspecte şi am gestionat personalul auxiliar. 

 
1982-1987    Avocat 

  Oficiul Procurorului General al Districtului Columbia*  
 

   Am reprezentat Districtul Columbia în cazuri de vătămare corporală, 
încălcări constituţionale şi discriminare de sex şi rasă. M-am ocupat, de 
asemenea, de cazuri speciale de educaţie şi am funcţionat ca procuror în 
cazurile de criminalitate juvenilă. 

      
1982   Asociat  
   Miller, Loewinger & Associates  

    
1981    Consilier Special 
   Batzell, Nunn & Bode 
 
1979-1980  Asistent Special al Directorului  
   Oficiul pentru drepturile civile 
   Departamentul American de sãnãtate şi servicii umane 
    

 
Am lucrat ca şi consilier al directorului cu privire la management, 
formularea politicilor şi implementarea sarcinilor. Am asistat la elaborarea 
declaraţiilor Congresului, discursurilor publice, precum şi pregătirea 
audierilor din Congres. 

 
1977-1979  Asociat 
   Lobel, Novins & Lamont 
  

Am lucrat pe litigii civile generale (inclusiv malpraxis medical), precum şi 
aspecte legate de stabilirea preţurilor petrolului şi probleme de alocare. 
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 EDUCAŢIE 
 
 Colegiul de Drept Washington, Universitatea Americanã 
 Washington, D.C. 
 J.D., 1976  
  
 City College din cadrul City University New York 
 New York, New York 
 B.A., Philosophy, 1972 
  
     ACCEPTARE ÎN JUSTIŢIE  
 
Districtul Columbia, Curtea de Apel, 1976.  Membru cu toate obligaţiile la zi.  

Tribunalul districtual pentru Districtul Columbia, 1977.  
Curtea americanã de apel pentru  Districtul Columbia, 1988. 

 
 SELECŢIE A ONORURILOR PROFESIONALE 
 

Bursã, Colegiul de Drept Washington, Universitatea Americanã, 1974.  

Invitatã sã mã alãtur Revizuirii Legii, la Colegiul de Drept Washington, Universitatea 
Americanã, 1974.  

Premiu pentru performanţe superioare, dezvoltare profesionalã şi influenţã pozitivã asupra 
celorlalţi, Autoritatea metropolitanã de tranzit Washington, 1989.  

Premiu de apreciere pentru susţinerea acordatã Serviciului feroviar WMATA, 1993.   

Recomandare pentru poziţia de judecãtor federal, Coaliţia pentru numirea femeilor, 1997.  

Premii numeroase în bani şi timp liber pentru performanţe superioare din partea Departamentului 
American de energie.     

Listatã în Who’s Who in American Law.  

Listatã în Who’s Who in American Women. 

Premiul de cel mai bun trainer, Centrul pilot de mediere Craiova, 2005. 

Membru de onoare, Uniunea centrelor de mediere din România, 2006.   
 

 



 ORGANIZAŢII SELECTATE    
Asociaţia pentru rezolvarea conflictelor, la locul de muncă, asistenţă medicală, politica de mediu 

şi publică, şi spiritualitate. 

Asociaţia Baroului American, secţiunile privind dreptul în sănătate, soluţionare a litigiilor, 

avocaţi guvernamentali şi din sectorul public. 

Reţeaua Federalã de ADR. 

Asociaţia Barolului Femeii. 

Fondator şi Participant, DC Grupul Dreptului Contemplativ. 

 

PUBLICAŢII 

Colaborator, Asociaţia Baroului American, Secţiunea Legea contractelor publice, Comitetul 
privind soluţionarea alternativã a disputelor, Metode alternative de soluţionare a disputelor: un 
ghid practic pentru soluţionarea controverselor legate de contractele guvernamentale (A doua 
ediţie, 2005).  

Comitetul editorial, “Spiritualitate şi inima soluţionãrii conflictelor.” ACRezolvare: Revista 
trimestrialã a Asociaţiei pentru soluţionarea conflictelor (Toamna 2005).  

 Lazarus, Linda, “Mediere şi meditaţie (Partea I) –De ce ar trebui ca mediatorii sã mediteze.” 
Mediate.Com (6 septembrie, 2004) <http://mediate.com/articles/lazarusl1.cfm>.  

Lazarus, Linda, “Mediere şi meditaţie (Partea II) – Cum sã mediezi, Mediate.Com (24 ianuarie, 
2005)  <http://mediate.com/articles/lazarusl2.cfm>.  

Lazarus, Linda, “Medierea ca artã vindecãtoare: O conversaţie cu Daniel Benor, M.D.”  Medi-
ate.Com (6 septembrie, 2005) <http://mediate.com/articles/lazarusl6.cfm>.  

Lazarus, Linda, “O conversaţie cu profesorul Leonard Riskin despre atenţie, soluţionare dispute 
şi resurse pentru mediatori (Partea I).” Mediate.Com (May 9, 2005) <http://medi-
ate.com/articles/lazarusl4.cfm>.  
Lazarus, Linda, O conversaţie cu profesorul Leonard Riskin despre atenţie, soluţionare dispute şi 
resurse pentru mediatori (Partea II).” Mediate.Com (May 9, 2005) 
<http://mediate.com/articles/lazarusl5.cfm>.  

Lazarus, Linda, “Un dialog cu Sharon Salzberg despre spiritualitate, conflicr şi puterea 
medierii.” Mediate.Com (May 9, 2005) <http://mediate.com/articles/lazarusl3.cfm>. 
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ACTIVITÃŢI SELECTATE 

   
Yoga, Meditaţie şi instructor de echilibrare Biofield. 

Prima Conferinţã Naţionalã cu privire la medierea transformativã, Institutul pentru Studierea 

Transformãrii Conflictelor, 2004. 

Preşedinte, Programul de Tehnici de mediere, Secţiunea ABA privind contractele de achiziţii 

publice, Comisia specială pentru Soluţionarea alternativă a litigiilor (ADR), Secţiunea ABA 

privind soluţionarea litigiilor contractelor publice, Comitetul ABA pentru Educaţie Continuă a 

Baroului şi Interdepartamentul Federal 

ADR secţiunea contracte de lucru şi achiziţii, 2004. 

Mediere de familie Conferinţa Naţionalã Canada, 2004 

Training în medierea privind Protecţia Copilului, Divizia Soluţionãrii disputelor a Curţii 

Superioare din cadrul Districtului Columbia, 2004. 

Conferinţa Coaliţiei Naţionale privind Libertatea în Sănătate, 2004. 

A şasea Conferinţa Anuală a Asociaţiei Americane a Baroului secţiunea de rezolvare a 

disputelor, 2004. Facilitator, Summit-ul Cetãţenilor III Districtul Columbia: provocări reale, 

alternative reale, 2003. 

Structurarea, justificarea şi finanţarea Acordului ADR, Asociaţia Baroului American legea 

contractelor publice şi soluţionarea disputelor, 2003. 

Asociaţia pentru Rezolvarea Conflictelor, Conferinţa anualã, 2003. 

Rezolvarea Disputelor internaţionale conform Regulamentelor, Asociaţia Baroului American, 

soluţionarea disputelor, 2003. 

Refugiul Avocatului la Centrul de meditaţie Spirit Rock, Centrul de Drept si mintea 

contemplativă, 2003. 

Judecător voluntar, Asociaţia Baroului American competiţia regionalã privind Consilierea 

clienţilor, 2003. 

Departamentul american de Justiţie, training pe libertatea legilor de informare şi 

confidenţialitate, 2002. 



Judecător voluntar, Asociaţia Baroului American competiţia regionalã privind Consilierea 

clienţilor, 2001. 

Comisia Casei Albe privind politica în domeniul medicinei complementare si alternative, 

Audiere publică privind coordonarea cercetãrii medicinei complementare şi alternative, 2000. 

Conferinţa Naţionalã a Societãţii Profesioniştilor în rezolvarea disputelor, 2000. 

Trainer, Departmentul American de Energie, audieri administrative pentru a stabili eligibilitatea 

individului pentru autorizaţii de acces, 2000. 

Serviciul Poştal al Statelor Unite, training cu privire la medierea transformativã, 1998. 

Trainer, Departamentul american de Energie, medierea litigiilor la locul de muncă, 1997. 

Tribunalul Districtual Districtul Columbia, EEO Training, 1997. 

Conferinţiar, Conferinţa Judiciară a Curţii de Apel a Statelor Unite pentru Districtul Columbia, 

1996 

Trainer, Departmentul American de energie, Workshop privind Medierea, 1995. 

Tribunalul Districtual pentru Districtul Columbia, Training avansat în Mediere, 1995. 

Conferinţa Naţionalã a Societãţii Profesioniştilor în Rezolvarea disputelor 

Conferinţa administrativă a Statelor Unite, training privind elaborarea sistemelor de dispute, 

1995. 

Departamentul American de Justiţie, Conferinţa privind modul de soluţionare alternativă a 

litigiilor, 1995. 

Tribunalul Districtual pentru Districtul Columbia, Training privind medierea de bazã, 1990. 

Institutul naţional pentru sprijinirea proceselor, Curs intensiv cu privire la competenţele de 

proces. 

Numeroase seminarii în etică, practică civilã, malpraxis medical, si litigii privind vătămarea 

corporală. 

  

*la momentul respective, Oficiul Procurorului General pentru Districtul Columbia se numea 
Oficiul Consilierului Corporativ pentru Districtul Columbia.    

	  
	  


