...de week-end

MERIDIANE JURIDICE
Sistemul penitenciar – obligatia administratiei inchisorii de a
asigura confidentialitatea convorbirilor telefonice ale
detinutilor
Articol publicat in revista Pandectele Romane nr. 8/2014. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DUTU
(Tribunalul administrativ din Rennes (Franta) decizia nr. 14011157 din 23 aprilie 2014)
Prin legea franceza a penitenciarelor din 24 noiembrie 2009, se acorda detinutilor dreptul de acces la o linie telefonica fixa, pentru a putea
comunica in mod liber cu avocatii lor. Constatand ca, data fiind pozitionarea posturilor telefonice in cadrul penitenciarului Rennes-Vezin, nu
se poate respecta regimul de confidentialitate al discutiilor, Observatorul international pentru penitenciare, doua sindicate ale avocatilor si
Baroul din Rennes au formulat o cerere in acest sens, adresata Tribunalului administrativ din Rennes, pentru a obliga conducerea inchisorii
sa dispuna realizarea unor lucrari de izolare fonica a cabinelor telefonice in cel mai scurt timp posibil. Ministerul justitiei, la randul sau, a
constatat neindeplinirea conditiilor minime de confidentialitate, dar a contestat urgenta impunerii masurilor adecvate, in conditiile in care ar
exista alte mijloace de realizare a dreptului la confidentialitatea convorbirilor cu avocatul (prin vizite sau prin posta, de exemplu). In plus,
s-a aratat ca lucrarile solicitate nu au un caracter de utilitate, fiind contrare normelor de securitate, deoarece „reduc campul vizual al
supraveghetorilor si permit escaladarea zidurilor”...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
The Trial - Procesul
A lawyer ready to die takes one final case: the trial of his life.
Echilibrul dintre viata personala si cea profesionala trebuie sa fie intotdeauna unul precis si, pe cat
posibil, cat mai previzibil pentru viitorul apropiat. Ruptura care s-ar produce in realitatea personala a celui care
detinea echilibrul pana in acel moment ar putea avea consecinte nefaste asupra carierei, familiei sau tuturor celor din
jurul sau.
The Trial, in regia lui Gary Wheeler, urmareste povestea unui avocat care se lupta cu suferinta cauzata de pierderea
propriei familii in urma cu ceva timp. Aceasta suferinta depaseste sfera personala a barbatului si il forteaza sa se
retraga timpuriu din practica.
Povestea il urmareste pe Mac (Matthew Modine), un avocat ajuns la capatul puterilor dupa ce sotia si cei doi fii murisera in circumstante
tragice. Ceea ce pare a fi ultima sansa de a pune capat unei suferinte se transforma in mod imprevizibil intr-o sansa de salvare.
...citeste articolul si comenteaza pe
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