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ATELIERE
Un deceniu de Coduri fiscale
Articol publicat in revista Revista Romana de Drept al Afacerilor nr. 2/2014. Autor: Prof. univ. dr. Radu Bufan
Un eveniment care ar fi trebuit marcat in viata publica il constituie aniversarea a 10 ani de la
intrarea in vigoare a codurilor fiscale, respectiv Codul fiscal si Codul de procedura fiscala.
Perceptia multor utilizatori ai acestor Coduri este, fara indoiala, influentata de mult prea numeroasele modificari
ce le-au fost aduse in acest deceniu, insa acest fapt nu ar trebui sa ne impiedice sa observam adevaratele merite si lipsuri ale codurilor;
daca analizam atent numeroasele modificari vom constata ca ele nu afecteaza structura de baza a codurilor, fiind determinate de nevoi
punctuale de diverse tipuri; singura modificare majora, realmente efectuata cu 6 luni anterior intrarii sale in vigoare, a fost cea ocazionata
de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
...citeste articolul integral >>
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FILM DE WEEK-END

The Chamber – Camera mortii
Time is running out.
Pedeapsa capitala reprezinta o solutie radicala in a pedepsi o persoana pentru infractiunile comise. Din
variate puncte de vedere, dreptul la viata este incalcat chiar de catre instantele statului care decid condamnarea, iar
daca ar fi sa aducem in discutie argumentul religios, pedeapsa capitala depaseste granitele instituite omului. Fara
indoiala, pedeapsa capitala reprezinta o masura venita in sprijinul tragerii la raspundere a persoanelor deosebit de
periculoase care, in viziunea legiuitorului statului respectiv, nu mai pot fi reabilitate si reprezinta o povara pentru
societatea in care traiesc.
The Chamber, in regia lui James Foley, urmareste povestea unui membru al clanului rasist Ku Klux Klan acuzat,
judecat si condamnat la moarte pentru un un atentat soldat cu moartea a doi copii. Intr-o asteptare care dureaza ani de zile, Sam Cayhall
(Gene Hackman) primeste in sfarsit comunicarea datei executiei sale.
...citeste articolul si comenteaza pe
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