...de week-end

NOUTATI
2013 – 3 noi produse Sintact si o crestere semnificativa a volumului de
informatie juridica!
Special pentru dumneavoastra, clientii Wolters Kluwer Romania, pe parcursul anului 2013, gama de produse electronice adresate
profesionistilor este diversificata prin lansarea a 3 noi produse:

Mai mult, beneficiati de o crestere semnificativa a volumului de informatie juridica in modulele clasice Sintact:





Gasiti in modulul Reviste 7 reviste de specialitate juridica, insumand peste 11.000 de articole,
Aveti acum in modulul Jurisprudenta spete relevante insotite de fise sintetice, insumand peste 16.000 spete comentate si
275.000 spete de actualitate,
Beneficiati prin Sintact Comentarii de nu mai putin de 7 pachete distincte de comentarii pentru 13 din cele mai
importante acte normative romanesti, grupate pe mai multe ramuri de drept.

Vezi aici detaliile complete >>

FILM DE WEEK-END
Changing Lanes – Miscari Periculoase
An ambitious lawyer, a desperate father, they had no reason to meet, until today.
Fiecare persoana este posesoarea unei conceptii proprii despre lege. Este destul de larg raspandita
tendinta generala de a blama legea pentru toate aspectele negative ale unei societati. Poate ca, intr-o
masura, este si vina legiuitorului care nu poate prevedea chiar toate raporturile juridice viitoare atunci cand vine
vorba despre inovatii legislative. Trebuie subliniat si aportul negativ al multor persoane care denigreaza o lege pe
care nici macar n-o cunosc.
Changing Lanes, in regia lui Roger Mitchell, face apel la aspectul mai ascuns al legii. Vorbim despre doua personaje
aflate in stransa legatura cu legea, dar care se vad puse in situatii tensionate datorita unor forte externe. Productia
din 2002 ridica numeroase semne de intrebare cu privire insusi conceptul de dreptate. Din moment ce legea este ignorata chiar de catre
cei care ar trebui sa o respecte si sa o aplice, cum se poate infaptui dreptatea intr-o cauza?
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