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De ce nu cred ca e prea multa “teorie” in
cursurile facultatilor de drept
Articol preluat de pe situl www.castigaprocese.ro. Autor: Liviu Damsa
Una dintre “tezele” pe care le auzim frecvent atunci cand se discuta despre “slaba adecvare” a absolventilor de
drept la “necesitatile practicii” (dar care vor fi acele necesitati, ca nimeni nu le stie ori nu le descrie pe larg?)
este aceea ca tinerii nostri absolventi sint inadecvati acestei “practici” din cauza, ca facultatile de drept, “sint” or ar (putea) fi pur
“teoretice”…
Cei mai reformisti dintre participantii la asemenea discutii vor spune ca mai multa “practica” ar fi necesara…
Personal, eu nu cred ca facultatile de drept sint chiar asa de “teoretice” pe cit pretind ele a fi, iar mitul “teoreticitatii” lor este doar un mit.
(acestea ar fi contra-tezele mele). Si nu cred ca facultatile noastre ar fi prea teoretice din cateva motive.
In primul rand, “Dreptul” care se preda la noi, a fost deplin sistematizat dupa modelul roman, ca in orice sistem romano-germanic
(continental), inca de pe la sfarsitul secolului xix, sub dominatie intelectuala franceza.
...citeste articolul si comenteaza pe

MERIDIANE JURIDICE
Bunurile provenite din infractiuni: Parlamentul european
intentioneaza accelerarea procedurilor de confiscare
Articol publicat in revista Pandectele Romane nr. 4/2014.
Parlamentul european se dovedeste a fi foarte activ in ceea ce priveste, pe de o parte, criminalitatea financiara, iar pe
de alta, consecintele financiare ale activitatilor infractionale. Se are in vedere, in principal, proiectul de directiva
privind „punerea sub sechestru si confiscarea bunurilor provenite din infractiuni in Uniunea Europeana”. O prima
forma a acestui proiect a fost aprobata aproape in unanimitate in urma sesiunii plenare din 25 februarie 2014.
Ideea pe care a vrut sa o sublinieze raportorul acestui text este simpla: banii proveniti din infractiuni continua sa
circule (dincolo de frontierele nationale), chiar daca autorii acestora intra in inchisoare. Dupa cum se arata si in pozitia oficiala a
Parlamentului european, „sumele recuperate in cadrul UE ca rezultat al infractiunilor s-au dovedit a fi insuficiente in raport cu estimarile
realizate de organele abilitate” (considerentul 4). Articolul 2 al proiectului de directiva ofera definitiile termenilor; astfel, prin sechestru se
intelege „interzicerea temporara a transferarii, a distrugerii, a transformarii, a instrainarii sau a deplasarii unui bun, sau asumarea
temporara a pazei sau a controlului asupra acestuia”. ...citeste articolul
...si comenteaza pe

FILM DE WEEK-END
Losing Isaiah – Regasirea fiului
Who decides what makes a mother?
In orice tara procedurile legale privind adoptia sunt greoaie si de lunga durata. Dincolo de faptul ca astfel
parintii nu sunt incurajati sa adopte un copil tocmai datorita nesigurantei ca vor indeplini conditiile cerute
de lege, trebuie sa avem in vedere si interesul copilului, cel care primeaza in fond. Aceste proceduri au rolul
de a stabili daca adoptatorii sunt capabili sa ii ofere o buna crestere, o educatie corespunzatoare si sprijin moral
copilului adoptat.
Losing Isaiah, in regia lui Stephen Gyllenhaal, urmareste povestea unui familii care adopta un copil abandonat inca de
la nastere pe strazile unui oras american si adus in stare grava la spital. Filmul are in vedere atat latura umana a
intregii povesti, dar si aspectele legale care confera mamei naturale caile legale de a cere reintegrarea in drepturile parintesti.
...citeste articolul si comenteaza pe
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