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Cuvânt-înainte

Dreptul procesual civil este expresia dreptului civil în acþiune. Fondat
pe aceastã premisã, Dicþionarul de procedurã civilã constituie o continuare
a Dicþionarului de drept civil reeditat în anul 2007. Ni se pare firesc ºi
necesar sã fie aºa, de vreme ce materiile tratate în aceste dicþionare au
atâtea puncte de interferenþã, sunt atât de strâns legate între ele încât o
riguroasã delimitare a domeniilor lor este extrem de dificilã, dacã nu
chiar imposibilã.

Dar instituþiile dreptului civil îºi extind ramificaþiile în întreg perimetrul
dreptului privat (cum ar fi: dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul
comercial internaþional etc.), determinând o extindere corespunzãtoare
ºi a instituþiilor dreptului procesual civil în acel perimetru. Unele dintre
conceptele juridice proprii dreptului civil (de exemplu, bunurile,
interdicþia, tutela etc.) devin astfel comune mai multor segmente ale
dreptului privat, prin note ºi trãsãturi particulare reflectând specificul
acelor segmente. Fiind create pentru a exprima elemente ale conþinuturilor
comune mai multor segmente ale dreptului privat, atare concepte au fost
preluate ºi integrate armonios în terminologia fiecãrui segment. Ele au
încetat astfel sã aparþinã în exclusivitate terminologiei materiei în care
s-au format, acum aparþin în egalã mãsurã materiilor unde îºi extind
ramificaþii instituþiile de care sunt legate. Tocmai de aceea în cuprinsul
lucrãrii de faþã au fost trataþi, pe lângã termenii specifici în exclusivitate
dreptului procesual civil, ºi cei mai utilizaþi termeni dintre aceia împru-
mutaþi din materiile în care normele acestuia primesc, direct sau indirect,
vocaþie de aplicare.

Marea majoritate a conflictelor de interese de facturã juridicã ce se
ivesc între membrii societãþii sunt circumscrise raporturilor juridice civile
la care aceºtia participã; ºi e firesc sã fie aºa, deoarece 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 atât conþinutul esenþial al conceptelor juridice cu care opereazã
aceste norme, cât ºi al acelora utilizate de normele dreptului procesual
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civil. O atare cunoaºtere este de naturã sã ne faciliteze corecta evaluare
a legitimitãþii intereselor noastre existente în planul raporturilor juridice
la care participãm, vizavi de interesele celorlalþi participanþi la raporturile
respective ºi, totodatã, sã ne asigure posibilitatea utilizãrii eficiente a
mijloacelor juridice adecvate pentru afirmarea ºi protejarea lor.

Domeniul larg de cuprindere a dreptului procesual civil, multitudinea
conceptelor ce-i sunt specifice, diversitatea semnificaþiilor lor au fãcut
de multã vreme stringentã problema elaborãrii unei lucrãri ºtiinþifice care
sã explice conþinutul acestor concepte ºi sã înlesneascã marelui public
înþelegerea lui. Am dat satisfacþie acestei stringenþe încã în anul 1983,
când, împreunã cu profesorii Ioan Leº, Mircea Minea ºi regretatul Dumitru
Radu, am elaborat ºi publicat la Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã
Bucureºti, prima ediþie a Dicþionarului de drept procesual civil.

Profundele mutaþii care s-au produs în viaþa economicã, socialã ºi
politicã din þara noastrã dupã anul 1989 au determinat la fel de profunde
mutaþii ºi în legislaþia României. Multe instituþii juridice au primit noi
abordãri legislative doctrinare ºi jurisprudenþiale. Procedura civilã a fost
ºi ea esenþial perfecþionatã, astfel încât derularea procesului civil sã se
facã în parametrii corespunzãtori noilor realitãþi. A reintrat în actualitate
justiþia arbitralã ca alternativã a justiþiei statale ºi, ca urmare, a fost pusã
în valoare procedura arbitralã ca parte integrantã a procedurii civile. Pe
de altã parte, a fost reglementat contenciosul administrativ ºi multe din
regulile procedurii civile au fost extinse ºi adaptate specificului acestui
domeniu. De asemenea, au fost reglementate, alãturi de procedurile
speciale tradiþionale, ºi noi astfel de proceduri.

În aceste circumstanþe, prima ediþie a Dicþionarului de drept procesual
civil, care a fost ºi prima lucrare fundamentalã de acest gen din doctrina
noastrã juridicã, nu mai corespundea în mare mãsurã realitãþilor
legislative, doctrinare ºi jurisprudenþiale actuale. Se impunea deci
revizuirea ºi adãugirea ei, elaborarea celei de-a doua ediþii a acestui
dicþionar.

Dicþionarul de procedurã civilã pe care îl oferim acum mediilor juridice
aduce o multitudine de noutãþi, comparativ cu prima sa ediþie, astfel
încât el reprezintã practic o nouã carte, o nouã elaborare teoreticã
fundamentalã în domeniu. El sintetizeazã esenþialul din textele de lege
în vigoare, din lucrãrile teoretice mai valoroase ale doctrinei noastre
juridice, precum ºi din soluþiile contributive ale jurisprudenþei.
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Am conceput ºi elaborat acest dicþionar pentru a fi util, în egalã mãsurã,
juriºtilor (teoreticieni ºi practicieni), ca ºi celorlalte categorii de cititori:
celor dintâi el urmeazã sã serveascã ca instrument de lucru, iar acestora
din urmã ca instrument de cunoaºtere. Am încercat sã-i asigurãm aceastã
dublã funcþionalitate, redactând articolele pe care le cuprinde, în
majoritatea cazurilor, ca micromonografii, împrejurare graþie cãreia el
dobândeºte, oarecum, caracter de compendiu.

Desigur, majoritatea definiþiilor ºi formulãrilor din cuprinsul dicþionarului
de faþã aparþin autorilor lui; în intenþia de a reda cât mai fidel ceea ce a
fost câºtigat pânã în prezent pentru ºtiinþa dreptului procesual civil din
þara noastrã, ei au preluat însã ºi unele definiþii ºi formulãri deja consacrate,
din lucrãrile de referinþã existente în aceastã materie.

Cu aproape un sfert de secol în urmã scriam în prefaþa primului Dicþionar
de drept procesual civil: „(...) îl oferim publicului cititor cu convingerea
cã îi va fi util ºi, totodatã, cu speranþa cã îi vom putea aduce îmbunãtãþiri
în viitor”.

Încercãm acum o dublã satisfacþie: convingerea noastrã s-a dovedit a
fi realistã, iar speranþa exprimatã s-a împlinit prin finalizarea Dicþionarului
de procedurã civilã. De altfel, s-a confirmat o datã mai mult, dacã aceasta
era necesar, cã orice cercetare ºtiinþificã finalizatã reprezintã premisa
certã pentru o nouã cercetare ºtiinþificã. Viaþa de relaþie este într-o continuã
evoluþie care determinã evoluþii corespunzãtoare pe plan legislativ,
doctrinar ºi jurisprudenþial. În permanenþã apar realitãþi juridice noi ºi se
transformã cele preexistente. Este motivul pentru care ºi Dicþionarul de
procedurã civilã, ediþia a doua, va trebui perfecþionat mereu. Alãturi de
Editura Hamangiu ne asumãm acest angajament.
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