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Cuvânt-înainte 

 
Partenogeneza formelor de r spundere juridic

R spunderea juridic  – evolu ie i tendin e contemporane
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morfologia desprinderii i adapt rii unei noi forme de r s-
pundere este cel mai bine descris  în Dreptul mediului

in nuce

clasificarea
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în metodologia identific rii formelor r spun-
derii juridice stabilirea naturii lor juridice este cea mai potrivit

Conduc tor tiintific, prof. univ. dr. Sofia Popescu 
Cercet tor tiin ific emerit Institutul de Cercet ri juridice 

„Acad. Andrei R dulescu” al Academiei Române 
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 Introducere 

Muta ii conceptuale în analiza r spunderii juridice 

                                                            
Teoria dreptului, 

Despre relativa independen  a unor aspecte ale formei în  
drept – problema constantelor dreptului –, 

Unele aspecte privind conceptualismul juridic, In honorem 

Probleme actuale ale metodologiei juridice, 

Tratat de teoria general  a dreptului, 
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dat 

                                                            
Ibidem

op. cit.,
Îmbinarea cercet rii fundamentale cu cea aplicativ  pe t râmul 

dreptului, 
Unele aspecte…, op. cit., 

op. cit., 
Dialectica cre terii tiin ei – o abordare epistemologic  –, 

Conceptele i istoriile lor,
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Capitolul I partenogeneza formelor de r spundere juridic , 

teorie-
problem  

                                                            
Unele aspecte…, op. cit., 

op. cit., 
Unele aspecte…, op. cit., 

op. cit., 
Euristic  i ipotez  în tiin Euristic  i structur  

în tiin
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fenomenalizarea

persoane-în-drept

masc  – rol (social) – personaj 
personalitate uman  persoan  persoan -

în-drept

Capitolul al doilea

                                                            
Ibidem
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Cea de-a treia parte

noutatea pe care o propune lucrarea de fa  rezid  în 
abordarea rela iei inverse, mai precis a capacit ii unei noi forme de r spundere 
juridic  de a genera o nou  ramur  de drept, precum i a modului de receptare 
a ei de c tre o tiin  juridic  de ramur

sistemul dreptului – ramurile dreptului – formele r spunderii juridice

 

Capitolul al patrulea idealul critic 
popperian

sui-generis managerial  discipli-
nar .

                                                            
Ibidem
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Ibidem
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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 

   Motto: „ i atunci, unei întreb ri naturale, 
aceea de a ti dac  este bine s  facem un studiu ca al nostru – 

care se va încheia sau va avea tendin a s  se încheie printr-o 
construc ie juridic  nou , de natur  complet speculativ , drep-
tul fiind poate împiedicat în evolu ia sa de specula ii de acest 

gen, r spundem: da”. (N. Titulescu)  

Sec iunea I.1. 

Problematizarea subiectului  

i stadiul cercet rilor în doctrina juridic   

persoan -în-drept


