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ARTICOLUL SAPTAMANII
Reglementarea legala a dreptului la viata privata in legislatia
nationala
Extras din articolul Aspecte privind respectarea dreptului la viata privata de catre mass-media, autori CorinaFlorenta POPESCU, Maria-Irina GRIGORE-RADULESCU, publicat in Pandectele Romane nr. 10/2014.
Conventia europeana a drepturilor omului instituie, in sarcina statelor, obligatii pozitive, adica obligatii de
adoptare a unor masuri de ordin legislativ[1] sau de alta natura, in vederea asigurarii exercitiului drepturilor
si libertatilor prevazute de conventie si a eficientizarii interdictiilor in ceea ce priveste aparitia unor imixtiuni
in viata privata, indiferent de autorii acestora, care pot fi persoane particulare, inclusiv societati de presa si
jurnalisti[2].
In legislatia nationala, art. 11 alin. (2) si art. 20 din Constitutia Romaniei, republicata, formuleaza doua principii de baza, respectiv
principiul efectului direct, prin includerea in dreptul roman a tratatelor internationale ratificate de Romania si respectiv principiul
prioritatii reglementarilor internationale privind drepturile omului fata de legile interne in caz de neconcordanta. ...citeste articolul
integral
...si comentează pe

NOUTATI

AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informatiile disponibile la
data de 8.12.2014.
...citeste articolul integral

BREVIAR LEGISLATIV
Informatiile prezentate se refera la actele normative
aparute in perioada 2 - 5 decembrie 2014
...citeste articolul integral

Revista Romana de Drept al
Afacerilor nr. 10 / 2014
Din cuprins:
- Daniel MORAR - De la aplicarea dreptului penal
la constituţionalitatea legii [Interviu realizat de
Mihaela Mocanu, redactor-șef al Revistei Române
de Drept al Afacerilor]
- David-Domiţian BOLDUŢ - Fiducia – operaţiune
juridică insolită în dreptul românesc (II)
- Sergiu POPOVICI - Procesul civil internaţional în
reglementarea Noului Cod de procedură civilă.
Partea VII: Executarea în România a hotărârilor străine (art. 1100, 11021106, 1109)
...mai multe detalii si comenzi
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