...de week-end

INTERVIU
Noi frontiere ale raspunderii civile
Interviu cu Marius Scheaua realizat de Mihaela Mocanu, redactor-sef al Revistei Romane de Drept al Afacerilor.
Revista Romana de Drept al Afacerilor: Buna ziua, Marius Scheaua, bun-venit, sau, mai degraba
revenit la Revista Romana de Drept al Afacerilor. Ma bucur ca pot vorbi cu unul dintre primii, daca
nu chiar cu primul autor al unui comentariu pe articole a legii societatilor. As propune sa incepem cu
un rezumat al activitatilor de cercetare stiintifica ale avocatului Marius Scheaua, iar apoi sa ajungem
sa discutam despre raspunderea civila si care este principalul motiv al interesului spre acest
domeniu al dreptului civil si de ce ar fi necesara reformarea acesteia in dreptul roman. Conferinta ce
se va organiza la sfarsitul lunii mai la Timisoara, intitulata „Reforma raspunderii civile in Romania –
deziderat sau realitate?” in colaborare cu facultatea de drept a Universitatii Savoie din Chambery, pare sa fie un debut al
unei serii de interventii pe aceasta tema.
Marius Scheaua: Este, cred, primul comentariu pe articole realizat la un nivel stiintific acceptabil. Mai aparuse un comentariu pe articole,
pe care de altfel l-am si citat, dar acela nu era, dupa mine, un studiu stiintific. In ceea ce priveste activitatile mele de cercetare, ei bine, in
primul rand, am fost, dupa cum stii, precursorul (antecesorul?) tau la RRDA; am fost primul redactor-sef al revistei, denumirea si conceptul
acesteia apartinandu-mi. Dar asta e alta poveste…
...citeste articolul
...si comenteaza pe

EVENIMENTE
Arbitrajul la ICSID. Despagubiri pentru investitii straine
Afla cum functioneaza mecanismul ICSID, care sunt riscurile pentru statul roman, care sunt
optiunile pentru un investitor strain care se considera prejudiciat.
Va invitam in data de 12 iunie 2015 la seminarul cu tema “Arbitrajul la ICSID. Despagubiri pentru
investitii straine” sustinut de dl. Claudiu-Paul BUGLEA, specialist in domeniul arbitrajului. Seminarul va
avea loc in Bucuresti – Hotel Residence (Arc de Triomphe).
Cazul fratilor Micula este foarte mediatizat. Este doar un exemplu de litigiu care poate sa apara intre statul roman si investitori straini. Cu
toate acestea, procedurile Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investitii (ICSID) de la Washington sunt
relativ necunoscute.
...citeste articolul si inscrie-te la seminar

FILM DE WEEK-END
Prosecuting Casey Anthony – Procesul lui Casey Anthony
It was the perfect case to end his career…
Simpla vocatie pentru o anumita profesie nu poate asigura succesul in respectivul domeniul. Calitatile de
baza necesare pentru desfasurarea unei profesii trebuie completate de un bagaj de cunostinte mai mult
decat suficient, dar si specializat pe aria de expertiza. Astfel, mixtura dintre vocatie si profesionalism este
esentiala indiferent de profesie. Cu atat mai mult, in sfera juridicului aceasta mixtura poate asigura o ascensiune
fulminanta in cariera si poate face diferenta dintre succes si esec in cauze de maxima importanta. Intr-un mediu
complex in care nu numai cunostintele juridice stau la baza desfasurarii activitatii, este nevoie de anumite trasaturi
de personalitate puternice.
Prosecuting Casey Anthony, in regia lui Peter Wernet, urmareste cauza unei femei acuzate de uciderea propriului copil, o cauza de altfel
puternic mediatizata in perioada respectiva si care in cele din urma starneste puternice controverse privitoare la modul in care actul de
justitie este indeplinit.
...citeste articolul si comenteaza pe
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