...de week-end

INTERVIU
Interviu cu prof. univ. dr. Ion Turcu, senior al dreptului
romanesc
Interviu realizat de Mihaela Mocanu, redactor-sef al Revistei Romane de Drept al Afacerilor. Publicat in Revista
Romana de Drept al Afacerilor nr. 6/2014.
Revista Romana de Drept al Afacerilor: Buna ziua, domnule profesor Turcu! Ma bucur ca ati acceptat sa ne
raspundeti la interviul lunii iunie, in special pentru ca dvs. aniversati anul acesta, la 1 iunie 73 de ani. Cati
dintre acestia au fost in slujba dreptului?
Prof. univ. dr. Ion Turcu: Cred ca au fost mai mult de 5 decenii, daca socotim si facultatea.
R.R.D.A.: Va rog domnule profesor sa spuneti pentru cititorii Revistei Romane de Drept al Afacerilor cum a fost inceputul
carierei dvs., avand in vedere ca vorbim despre o epoca despre care se stiu putine… cea de la inceputul anilor ’60, daca nu
ma insel.
I.T.: Inceputul nu a fost deloc stralucit si l-am descris in primul episod al memoriilor mele care sper ca se vor tipari in forma de carte. Pe
scurt, am intors spatele diplomatiei pentru ca sub sclipiciul diplomatic se ascundea acelasi obraz patat al Securitatii.
...citeste articolul
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FILM DE WEEK-END
The Juror – Fara aparare
There is no defense.
In sistemul judiciar american curtea cu jurati joaca un rol esential nu numai in procesul penal. Fie ca
vorbim despre cauze penale de o complexitate sporita, fie ca facem trimitere la cauzele civile care oricand pot stabili
precedente jurisprundentiale, juratul este un element esential in infaptuirea actului de justitie. Pe cale de consecinta,
impartialitatea acestuia este la fel de importanta precum activitatea in sine.
The Juror, in regia lui Brian Gibson, urmareste povestea unei femei convocate pentru „jury duty” (expresie folosita in
sistemul anglo-saxon) intr-un proces in care era implicat capul unei retele mafiote. Insa, intr-un proces de o
asemenea amploare, decizia juriului este cruciala pentru viitorul retelei, iar corectitudinea juratilor este pusa la
indoiala prin diverse actiuni venite pe cai nu tocmai legale.
...citeste articolul si comenteaza pe
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