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Cuvânt-înainte

Dreptul civil este chintesenþa dreptului privat. Ansamblul normativ
care îl defineºte ºi îi stabileºte coordonatele are un domeniu de
incidenþã deosebit de extins. Aproape cã nu existã domeniu al vieþii
sociale în care normele juridice civile sã nu aibã incidenþã, dupã
cum aproape cã nu existã categorie de fapte juridice care sã nu fie
susceptibile sã determine apariþia, modificarea sau stingerea unor
raporturi juridice civile. Existenþa individului uman, ca persoanã fizicã,
ºi a colectivelor de oameni organizaþi, ca persoane juridice, multi-
tudinea de relaþii sociale ce se stabilesc între aceste persoane se aflã
în permanenþã sub acþiunea dreptului civil, care însoþeºte orice
persoanã, de la naºterea sa – iar în anumite condiþii, chiar mai
devreme, din clipa când evenimentul naºterii devine o eventualitate
previzibilã într-un viitor cert – ºi pânã la încetarea fiinþei sale sau,
mai exact, sub anumite aspecte, chiar dincolo de acest moment.

Aºa fiind, o bunã parte din coordonatele vieþii noastre sunt
determinate sau, cel puþin, influenþate de normele dreptului civil. De
aici, nevoia stringentã pentru noi toþi de a cunoaºte ceea ce este esenþial
în conþinutul conceptelor cu care opereazã aceste norme, concepte
dintre care multe sunt destul de larg utilizate (este drept, nu
întotdeauna corect) în limbajul cotidian.

Pe de altã parte, vastitatea domeniului dreptului civil, multitudinea
conceptelor care îi sunt specifice, imensa diversitate a conþinutului
lor au fãcut resimþitã, încã de multã vreme, nevoia unei elaborãri
fundamentale, care sã sintetizeze esenþialul din textele de lege, din
lucrãrile mai valoroase ale doctrinei juridice, precum ºi din contri-
buþiile remarcabile ale practicii judiciare, pentru lãmurirea aspectelor
mai importante ale problematicii dreptului civil, spre a servi ca
instrument de lucru ºi, totodatã, de informare pentru juriºtii teoreticieni
ºi practicieni, precum ºi pentru studenþii facultãþilor de drept.

Din dorinþa de a da satisfacþie acestei necesitãþi, încã în anul 1980,
împreunã cu profesorii universitari dr. Mircea Mureºan ºi dr. Victor Ursa,
am realizat prima elaborare de acest gen, primul Dicþionar de drept
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civil publicat la Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã Bucureºti. Lucrarea
s-a bucurat de o foarte bunã apreciere în mediile juridice (academice
ºi jurisdicþionale), iar pe parcursul a aproape un sfert de secol care a
trecut de la apariþia ei ºi pânã în prezent, ºi-a dovedit cu prisosinþã
atât utilitatea teoreticã, cât ºi utilitatea practicã.

De atunci însã, realitãþile vieþii s-au schimbat, producându-se
mutaþii esenþiale în viaþa politicã, economicã ºi socialã din România,
iar legislaþia a suferit ºi ea modificãri de concepþie ºi chiar de substanþã.

Toate aceste împrejurãri au creat necesitatea regândirii
Dicþionarului de drept civil ºi reelaborarea lui în armonie cu noile
realitãþi juridice ºi de altã naturã existente în prezent.

Ne-am asumat aceastã majorã responsabilitate, împlinind astfel
speranþa ºi, totodatã, dorinþa pe care am exprimat-o în prefaþa primului
Dicþionar de drept civil, de a perfecþiona în timp aceastã lucrare.

Noul Dicþionar de drept civil, realizat în perioada 1996-2004 ºi
publicat, în prima sa ediþie, în trei volume, a fost, în realitate, o nouã
elaborare teoreticã, deosebitã faþã de primul dicþionar, sub mai multe
aspecte. Astfel, aceastã ediþie a avut în vedere textele legale în vigoare
la vremea aceea, constituind nu numai un mijloc de informare, ci ºi
de orientare în legislaþia dreptului civil. De asemenea, a cuprins
numeroºi termeni ºi expresii care nu s-au regãsit în Dicþionarul de
drept civil anterior. Totodatã, analiza termenilor ºi a expresiilor era
mai amplã ºi mai complexã, ceea ce explicã ºi diferenþa de spaþiu
grafic a celor douã dicþionare: ediþia în trei volume a avut peste 1.400
de pagini tipãrite, pe când primul dicþionar avea doar 550 de pagini
tipãrite, ºi exemplele ar putea continua.

Perfecþionarea legislaþiei în procesul de aderare a României la
Uniunea Europeanã a înregistrat o dinamicã acceleratã, iar dezvoltarea
ºi consolidarea realitãþilor economiei de piaþã în þara noastrã a avut
un impact decisiv asupra reglementãrilor legale din domeniul
dreptului privat. Au apãrut noi realitãþi juridice ºi economice, iar
adaptarea legislaþiei noastre la rigorile dreptului comunitar, începutã
în ultimii ani, se aflã în curs, se amplificã ºi se diversificã neîncetat. În
aceste condiþii, prima ediþie a Dicþionarului de drept civil, publicatã
la Editura Lumina Lex din Bucureºti, a fost depãºitã rapid de evoluþia
legislaþiei, doctrinei ºi a jurisprudenþei, fãcând necesare revizuirea ºi
completarea acestei lucrãri.
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Cea de-a doua ediþie, revizuitã ºi adãugitã, a Dicþionarului de drept
civil, pe care o oferim acum publicului cititor cu satisfacþia datoriei
împlinite, aduce la zi conþinutul acestui dicþionar, în sensul punerii
lui de acord cu actualul stadiu de evoluþie a reglementãrilor legale
din domeniul dreptului civil, precum ºi cu noua opticã a doctrinei
referitoare la problematica din acest domeniu ºi cu noua orientare a
jurisprudenþei.

Astfel, am introdus ºi explicat un numãr de aproximativ 150 de
termeni ºi expresii noi ºi am redefinit numeroºi termeni din prima
ediþie, þinând seama, acolo unde a fost cazul, de modul de definire
prin lege a unor concepte juridice din domeniul investigat. Preluarea
unora dintre definiþiile ºi formulãrile consacrate în ºtiinþa dreptului ºi
de legislaþia în vigoare a fost fãcutã cu intenþia de a reda cât mai fidel
ceea ce a fost câºtigat pânã în prezent pentru dreptul nostru civil.

În paginile dicþionarului au fost explicate nu numai conceptele
moderne ale dreptului civil, ci ºi numeroase expresii latine, care –
fiind consacrate încã în terminologia dreptului roman – au supravieþuit
secolelor ºi mileniilor, pânã în zilele noastre, înscriindu-se printre
constantele dreptului civil. De asemenea, au fost explicaþi ºi o serie
de termeni aparþinând dreptului familiei ºi dreptului de proprietate
intelectualã, care, în opinia noastrã, sunt segmente ale dreptului civil.

Majoritatea definiþiilor ºi a formulãrilor din dicþionar ne aparþin ºi
am fi nespus de fericiþi ca prin contribuþia noastrã sã se adauge noi
elemente, noi valenþe la cele deja câºtigate de ºtiinþa dreptului.

Subliniem o datã mai mult, dacã aceasta este necesar, cã elaborarea
Dicþionarului de drept civil s-a fãcut pe baza legislaþiei, a lucrãrilor
teoretice de referinþã ºi a soluþiilor de principiu adoptate de
jurisprudenþã.

În noul format al ediþiei a II-a a Dicþionarului de drept civil se
încorporeazã munca ºi strãdaniile noastre din ultimul an.
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