...de week-end

MERIDIANE JURIDICE
Uniunea Europeana. O mai buna legiferare, pentru o eficienta
juridica sporita
Articol publicat in Pandectele Romane nr. 6/1015, rubrica Meridiane juridice. Autor: Andrei DUTU
In noua sa componenta Comisia Europeana si-a inceput activitatea la 1 noiembrie 2014. Printre principalele
provocari cu care se confrunta noii comisari se numara si limitarea inflatiei de texte normative europene.
Originile unui atare obiectiv
In opinia prim vice-presedintelui Comisiei, Franz Timmermans, „separatia” dintre Europa si cetatenii sai s-a accentuat in ultimii ani. Pentru
o mare parte a acestora, aceasta distantare se leaga de faptul ca UE lasa, uneori, impresia ca se implica in toate domeniile vietii curente,
fara sa se ocupe suficient de marile obiective ale integrarii europene. In acest sens, actualul presedinte, Jean-Claude Junker, a afirmat ca
proiectul european trebuie sa devina mai ambitios in privinta acestor mari obiective si provocari, si mai retinut cu privire la cele minore,
care pot fi rezolvate foarte bine si la nivelul statelor membre. ...citeste articolul
...si comenteaza pe

EVENIMENTE
Ai o idee? Afla cum o protejezi la seminarul "Proprietate
intelectuala pentru antreprenori"
Ca antreprenor aveti foarte multe idei. Insa daca afla concurentii si dezvolta ideea mai repede, nu aveti nici un
beneficiu din spiritul creativ. Protejati-va ideile. Odata depusa marca, vreti s-o valorificati cat mai mult. Aflati
cum va puteti face un portfolio de marci pentru afacerea dvs. care sa se potriveasca cu piata in care operati, cu
strategia dvs. si cu bugetul disponibil.
Participati la “Proprietate intelectuala pentru antreprenori” si aflati solutiile eficiente care rezolva imediat
situatiile cu care se confrunta compania dumneavoastra. Grupul este mic, si exista suficient timp pentru situatia concreta a fiecaruia.
...mai multe detalii si inscrieri la curs aici

FILM DE WEEK-END
Arbitrage – Arbitraj
Power is the best alibi.
Infaptuirea justitiei nu trebuie sa tina cont de ramurile sociale, de statuturile anumitor persoane sau de
situatiile de fapt neclare in care pot interveni factori subiectivi. Cu toate acestea, legea este susceptibila a fi
interpretata, iar cand actorii implicati in actul de justitie nu se afla pe pozitii egale, este posibila influentatarea
rezultatului final.
Arbitrage, in regia lui Nicholas Jarecki, urmareste povestea unui puternic om de afaceri prins intr-o situatie juridica
delicata. Indiferent de ilegalitatile savarsite, aparentul erou ignora prevederile legale, neluand in seama consecintele
pe termen lung ale faptelor sale. Un rol decisiv il joaca si consilierea pe care o primeste din partea avocatului sau, iar
aici intervine si problematica interventiei unui profesionist in savarsirea de fapte ilicite in scopul incurajarii acestora.
...citeste articolul si comenteaza pe
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