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COMUNICAT

Institutul National al Magistraturii are plăcerea de a anunța continuarea seriei de activități extracurriculare intitulate „Întâlniri de bun augur” dedicate auditorilor de justiție, cu următoarele evenimente organizate în perioada ianuarie – martie 2015: 


La data de 20 ianuarie 2015 a avut loc conferința intitulată În dialog cu Procurorul General al României, domnul Tiberiu Nițu. Cu această ocazie, domnul Procuror General a adresat auditorilor de justiție mesajul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a împărtășit acestora din experiențele profesionale proprii.

*
La data de 10 martie 2015 a avut loc conferinţa intitulată „Ficțiuni legale. Rudenie, proprietate, drept”, susţinută de domnul Profesor universitar dr. Vintilă Mihăilescu, specialist în antropologie, profesor la Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative, director al Departamentului de sociologie al Facultății de Științe Politice.

Conferinţa a ilustrat aspecte privind rudenia ca principal obiect de studiu al antropologiei sociale, respectiv ca sistem universal și fundamental de clasificare a oamenilor și, în funcție de acesta, a teritoriilor, proprietăților și drepturilor. 

    *
La data de 18 martie 2015 doamna Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna judecător dr. Livia Doina Stanciu s-a adresat auditorilor de justiție în contextul unei conferințe având ca temă Rolul profesiei de magistrat în societate. Cu acest prilej, doamna Președinte a subliniat trăsăturile și calitățile esențiale specifice profesiei de judecător, respectiv de procuror și a formulat auditorilor de justiție recomandări utile în exercitarea profesiei alese.



Institutul Național al Magistraturii adresează, și pe această cale, calde mulțumiri distinșilor invitați pentru valoroasele contribuții în desfășurarea acestor evenimente. 
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