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Capitolul I 

Partenogeneza formelor de r spundere juridic  –  reflex al  

fenomenului de infla ie juridic   sau de adaptare a dreptului la  

muta iile  vie ii sociale contemporane  

Sec iunea I.1.  

Problematizarea subiectului  i stadiul cercet rilor în doctrina juridic  

Sec iunea I.2.  

Conceptualizarea partenogenezei juridice  i metoda cercet rii  

 

 

Sec iunea I.3.  

Raportul dintre personalitate i responsabilitate, ca întreg,  i  

raporturile dintre persoanele-în-drept i formele de r spundere  

juridic , ca raporturi de multiplicare  

Sec iunea I.4.  

Atributele masc  – rol (social) – personaj în raportul dintre categoriile 

 de personalitate uman  – persoan  – persoan -în-drept  

Capitolul II 

Diviziunea i dinamica ramurilor de drept  în sistemul dreptului  

pozitiv român – cadrul sistemic  i metodologic de desf urare a  

fenomenului partenogenezei formelor de r spundere juridic  

Sec iunea II.1.  

Form  i con inut în desf urarea fenomenului partenogenezei  

formelor de r spundere juridic  

Sec iunea II.2.  

Fazele fenomenului de partenogenez   a formelor de r spundere 

juridic  

 



208 |  Lucian-Sorin St nesccu 

Sec iunea II.3.  

Identificarea metodologic  a formelor r spunderii juridice  

Sec iunea II.4.  

Necesitatea unei epistemologii  a sistemului r spunderii juridice  

Capitolul III 

Corela ia dintre ramurile de drept,  formele r spunderii juridice  i 

capacitatea de cogenerare reciproc  
Sec iunea III.1.  

Complexitatea – ca tr s tur  esen ial   a sistemului dreptului  

i abordarea structuralist   în analiza sistemic  a dreptului  

 

 

Sec iunea III.2.  

Problematica structurilor de rela ii  dintre ramurile de drept i  

formele r spunderii juridice  în cadrul sistemului dreptului pozitiv  

Sec iunea III.3.  

Reflectarea în tiin a dreptului a problematicii form rii  noilor  

ramuri de drept i a corela iei cu formele corespondente  de  

r spundere juridic  

Capitolul IV 

Un caz de partenogenez  juridic :  r spunderea magistra ilor cu  

func ii de conducere  în cadrul instan elor i parchetelor  
Sec iunea IV.1.  

Con inutul activit ii de management judiciar  

Sec iunea IV.2.  

Con inutul no iunii de „ilicit managerial”  

Sec iunea IV.3.  

Natura i izvorul raportului juridic de munc   al magistra ilor  

învesti i în func ii de conducere  în cadrul instan elor judec tore ti  

i al parchetelor  

Sec iunea IV.4.  

Specificul sanc iunii revoc rii magistra ilor  din func ia de conducer  

Sec iunea IV.5.  

R spunderea managerial-disciplinar   – o nou  form  de r spundere 

juridic  

 


