
Structura acestei cărţi este una dintre cele mai complexe apărute până în acest moment în

colecţia Comentarii Beck. Destinat cu precădere practicienilor dreptului, acest comentariu a

fost conceput în aşa fel încât, prin calitatea, cantitatea şi structurarea informaţiei deopotrivă, să

vină în întâmpinarea tuturor celor care tind să-şi însuşească şi să-şi perfecţioneze cunoştinţele

de drept civil în contextul noii reglementări.

Editura C.H. Beck a lansat pagina de prezentare a lucrării www.beckshop.ro/ncc unde veţi

găsi:

„Ghidul de utilizare” al cărţii: un articol comentat, astfel cum apare în carte, însoţit de

explicaţii cu privire la structura informaţiilor în cadrul comentariului: bibliografie, corelaţiile cu

alte articole din Noul Cod civil, Legea de punere în aplicare şi alte acte normative în vigoare la

care se face trimitere în comentariu, cuvinte-cheie subliniate pentru facilitarea consultării,

existenţa denumirilor marginale şi a trimiterilor la comentariul altor articole din Cod.

Mesajele colectivului de autori, renumiţi profesionişti reprezentând atât cadrul instituţional

propriu-zis, cât şi cel didactico-practic al sferei juridice.

„Opera unui colectiv de 33 teoreticieni şi practicieni ai dreptului – ceea ce

asigură o viziune pragmatică asupra interpretării şi aplicării textelor din cod –

cartea reuneşte autori provenind din toate şcolile de drept importante din

România, asigurând o «acoperire naţională» fără precedent în istoria doctrinei

juridice româneşti”, a declarat Flavius Baias, decanul Facultăţii de Drept a

Universităţii din Bucureşti şi unul dintre cei patru coordonatori ai volumului.

Opinia dumneavoastră contează! O pagină special dedicată cititorilor unde vă oferim

posibilitatea de a lăsa comentariile şi întrebările legate de volum, urmând să primiţi răspuns în

cel mai scurt timp posibil.

Contactaţi-ne direct! Toate datele de contact necesare pentru informaţii şi comenzi le găsiţi

în secţiunea Contact şi ne puteţi contacta şi pe Facebook sau Twitter.

“Noul Cod civil comentat” acum pe 
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