
 Argument

De la bun început, ne exprim m bucuria pentru punerea în aplicare a 
noului Cod civil. 

Am tratat problematica acestei lucr ri în mod distinct, împ r ind mate-
ria în dou  p r i: institu ia juridic  a persoanelor fizice i institu ia juridic
a persoanele juridice. În vederea întocmirii temelor propuse spre analiz ,
inând seama de exigen ele tiin ifice actuale i de nevoia de a da informa ii

cât mai complete cititorului, autorii au consultat literatura de specialitate 
în domeniu i au folosit, la redactarea c r ii, acele izvoare bibliografice i
legislative pe care le-au considerat utile, necesare i indispensabile pentru 
a cunoa te mediul tiin ific i legislativ al problemelor juridice care se pun 
într-o lumin  nou , în condi iile legislative actuale, odat  cu apari ia – de 
la 1 octombrie 2011 – a noului Cod civil.

Autorii consider  c , astfel, au dat lucr rii o unitate de concep ie cores-
punz toare, respectând tradi ia implementat  în editarea de manuale uni-
versitare, dar completând-o cu analize tiin ifice mai aprofundate, care se 
impun datorit  numeroaselor elemente de actualitate i de noutate în pri-
vin a persoanelor fizice i juridice, modific ri intervenite în reglement rile
legale existente.

Subiectele oric rui raport juridic sunt persoanele care particip  la aceste 
raporturi în calitate de titulari de drepturi i obliga ii. Calitatea de subiect 
de drept este o categorie istoric , ce dep e te cu mult, în consecin , limi-
tele unor domenii ale dreptului obiectiv, astfel de probleme ap rând nu 
numai în materia dreptului civil, ci în toate domeniile dreptului.

Dreptul privat nu poate fi conceput f r  institu ia persoanelor fizice i
juridice, dar nici dreptul public nu poate exista f r  aceste institu ii. inând
cont de aceast  realitate, am tratat cadrul legal în care se na te (sau înc
înaintea acestui eveniment, de la concep ie), tr ie te i decedeaz  (sau chiar 
i dup  aceasta) omul, în calitate de persoan  fizic , respectiv statutul legal 

al persoanelor juridice – înfiin area, func ionarea, reorganizarea i înceta-
rea lor – în mod exhaustiv, prezentând problemele controversate ap rute în 
doctrin i sintetizând solu iile adoptate de practica judec toreasc .



XVI Persoanele în concep ia Noului Cod civil

Încheiem cu speran a c  informa iile i materialele con inute în pre-
zenta lucrare vor folosi, în primul rând, studen ilor, dar i celor care vor s
încheie studiile cu succes, studen ilor dornici de a dobândi cuno tin e pro-
fesionale profunde. Ele pot fi utile i oamenilor care nu doresc s  devin
speciali ti, dar care urm resc dobândirea unor cuno tin e în privin a per-
soanelor fizice i juridice. 

Suntem, totodat , convin i c  ele vor putea fi utilizate cu succes i de 
c tre juri ti, teoreticieni i practicieni ai dreptului civil, în munca lor de 
fiecare zi.
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