...de week-end

EDITORIAL
Exista o „filozofie a dreptului” romaneasca?
Articol publicat in revista Pandectele Romane nr.4/2015. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DUTU
In Franta, modelul nostru juridic dintotdeauna, se considera ca filosofia dreptului a cunoscut, pentru
o lunga perioada de timp, o anumita discreditare din partea juristilor si a experimentat o severa
traversare a desertului.
Astfel, una dintre personalitatile dreptului public francez, profesorul G. Jéze, considera, in 1925, ca „Orice filozofie a dreptului este o opera
de imaginatie, un roman scris de un jurist, mai mult decat atat scris intr-un stil foarte plictisitor, monument de orgoliu si de inutilitate
certa”. Tot asa, la mijlocul veacului trecut, un reprezentant emblematic al filosofiei dreptului francez, M. Villey, constata nu fara o oarecare
dreptate ca „filosofia juridica nu este o disciplina franceza”.
...citeste articolul
...si comenteaza pe

EVENIMENTE

Conferinta “Raspunderea civila si penala pentru malpraxisul
medical – noi tendinte legislative – ”
Sanatatea Media Group in parteneriat cu Wolters Kluwer Romania organizeaza pe data de 23 iunie 2015,
incepand cu ora 14.00, la Hotel RAMADA Plaza, conferinta “Raspunderea civila si penala pentru
malpraxisul medical – noi tendinte legislative”.
Malpraxisul medical este un subiect sensibil si delicat pentru profesionistii din lumea medicala. In timp ce
malpraxisul medical este tot mai vizat de catre pacienti deoarece exista o predispozitie de a reclama practica
medicala, tot mai multi medici se tem de o posibila acuzatie de malpraxis, desi majoritatea cadrelor medicale nu au fost niciodata acuzate
de malpraxis.
...citeste articolul si inscrie-te la conferinta

FILM DE WEEK-END
A Most Violent Year (2014)
The result is never in question, just the path you take to get there.
Intr-o perioada economica infloritoare, dar marcata de afaceri conduse de interese ascunde, legile
defectuoase adesea pot esua in a reglementa anumite domenii de activitate. Chiar si persoanele care detin
autoritatea de a aplica legea pot fi induse in eroare de anumite practici care depasesc sfera de imaginatie a unui
legiutor poate neadaptat la cerintele perioadei.
A Most Violent Year, in regia lui J.C. Chandor, urmareste povestea unui tanar om de afaceri activ in domeniul
petrolului, un personaj marcat de spiritul de corectitudine indiferent de caile pe care trebuie sa le urmeze. In aceasta
poveste, in care dreptatea este dusa la un nivel usor utopic, personajul central incearca sa respecte cu orice pret
legile menite sa guverneze buna desfasurare a afacerii sale. Insa, dincolo de buna sa credinta se ascund anumite aspecte care ies la iveala
in momentul in care afacerea sa are de suferit din cauza unor evenimente neprevazute.
...citeste articolul si comenteaza pe
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