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MERIDIANE JURIDICE
Franta – Modificarea Codului de procedura penala: noile
drepturi ale apararii
Articol publicat in Pandectele Romane nr. 7 pe 2014, rubrica Meridiane juridice, ingrijita de prof. univ. dr. Mircea
Dutu.
Prin legea nr. 2014-535 din 27 mai 2014, de transpunere a Directivei europene nr. 2012/13/UE din 22 mai 2012, privind dreptul la
informare in cadrul procesual penal, s-au introdus numeroase modificari in ceea ce priveste drepturile apararii, in cadrul Codului de
procedura penala din Franta.
Astfel, incepand cu faza cercetarii penale, drepturile persoanei anchetate de catre organele de politie au fost modificate; astfel, sub vechea
reglementare, drepturile persoanei banuita ca ar fi comis o infractiune erau clar determinate in functie de regimul anchetei (cercetare in
stare de libertate, persoana cercetata sub control judiciar, persoana retinuta). Incepand cu 1 ianuarie 2015, in privinta persoanelor
cercetate in stare de libertate sau sub control judiciar, s-a introdus dreptul de a fi asistat de avocat chiar si in fata organelor de politie.
Apoi, in eventualitatea inceperii urmaririi penale si pana la trimiterea in judecata, invinuitul are dreptul de a fi asistat in permanenta de un
avocat, care are acces la dosarul de urmarire si caruia trebuie sa i se asigure posibilitatea de a comunica cu clientul (in cazul in care s-au
luat masuri preventive privative libertate). ...citeste articolul
...si comenteaza pe

EVENIMENTE
Profesionistii concurentei: Evaluarea acordurilor verticale
dintre producatori si retaileri
In data de 25 septembrie 2014 va avea loc seminarul cu tema “Evaluarea acordurilor verticale dintre
producatori si retaileri” sustinut de dl. Valentin Mircea. Cu o experienta indelungata ca avocat de drept al
afacerilor in firme de talie internationala – KPMG si Sinclair Roche & Temperley, dl. Valentin Mircea are, de
asemenea, o experienta de aproape 5 ani in administratia publica ca Membru al Plenului din 2009 si VicePresedinte al Consiliului Concurentei din 2011 .
Raporturile dintre producatori si comercianti sunt in prezent printre cele mai frecvente raporturi comerciale, iar acestea ridica adesea

probleme de concurenta – mai ales in sectorul produselor alimentare – asa cum rezulta in ultimii ani si din activitatea Consiliului
Concurentei si a Comisiei Europene. Cele mai multe clauze din acordurile verticale dintre producatori si retaileri nu sunt interzise prin
obiectul lor, desi autoritatile publice de concurenta sunt tentate sa trateze in acest mod clauze care sunt de fapt neutre sau chiar proconcurentiale. Atelierul isi propune sa analizeze cateva astfel de situatii: exclusivitatile, managementul de categorie si promotiile. ...citeste
articolul

FILM DE WEEK-END
Nuts – Nebuna
Mad As In Angry. Or Just Plain… NUTS
Atunci cand vorbim despre relatia dintre avocat si client trebuie sa avem in vedere faptul ca vointa
clientului este cea care va defini actiunile ulterioare ale reprezentantului legal in fata instantei de
judecata. Clientul si avocatul trebuie sa fie pe aceeasi lungime de unda, primul fiind cel care solicita ajutorul juridic
in problematica cu care se confrunta, iar al doilea fiind cel care transpune in termeni si formulari juridice cererile
clientului sau. Bineinteles, nu excludem nici implicarea activa a avocatului in acordarea de asistenta juridica care sa
depaseasca vointa clientului, intrucat adesea persoana nespecializata nu cunoaste toate implicatiile unei anumite
situatii juridice.
Avocatul trebuie sa fie cel care ghideaza intr-o anumita masura vointa persoanei intr-un rezultat care sa
multumeasca ambele parti. Pe de o parte vorbim despre satisfactia clientului care obtine castigul in cauza sa, iar pe de alta parte, avem in
vedere profesionalismul avocatului care asigura succesul clientului prin intermediul unor servicii ireprosabile care conving nu numai clientul,
dar si instanta de judecata.
...citeste articolul si comenteaza pe
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