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Materia Dreptului privat roman aúază bazele de formare a viitorului jurist.
La Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca, pregătirea în domeniu se bazează
cumulativ pe cursul vorbit úi cel tipărit. Prin urmare, acest Manual vine să completeze
discuĠia directă pe speĠe (conĠinute în textele de Drept Roman) de la cursul vorbit, respectiv
de la tutoriale úi întâlniri online pentru cei înscriúi la învăĠământ la distanĠă. ConĠinutul său
oferă un bagaj de noĠiuni teoretice elementare, ce se completează însă în mod necesar cu
frecventarea cursurilor úi cu utilizarea izvoarelor (în principal Gaius úi Iustinian). Studentul
trebuie să participe la cursurile vorbite pentru a deprinde maniera în care se abordează o
problemă de drept, să vadă cum se descifrează úi comentează textele din Corpus iuris civilis
úi din alte izvoare, respectiv cum se ajunge la o soluĠie în drept.
FaĠă de prima ediĠie (2016), am simplificat úi am actualizat câteva secĠiuni. Pasajele
scrise cu caractere de dimensiune mai mică au valoare de completări/detalieri úi sunt
facultative.
Am adăugat la final úi un mic Glosar de termeni úi persoane. Acesta corespunde
noĠiunilor úi numelor de juriúti indicate cu asterisc în primele capitole. ExperienĠa la catedră
ne-a revelat dificultăĠile întâmpinate de studentul din anul I în înĠelegerea unor noĠiuni de
specialitate juridică úi în cunoaúterea unor juriúti: sunt chestiuni cu care nu avea în mod
obiectiv unde să se întâlnească până acum. Ca urmare, studentul poate găsi în Glosar
sumare explicaĠii pentru toate noĠiunile sau numele marcate. Detaliile pentru majoritatea
acelor noĠiuni le va găsi în capitolele ulterioare, afectate tematicii în cauză.
Manualul este rezultatul cercetărilor ce le-am întreprins din 2005 până astăzi în vederea
optimizării modului de predare a materiei. În această perioadă, am lucrat la actualizarea
cursului maestrului nostru, profesor doctor docent Vladimir Hanga, ajungând progresiv la
refacerea integrală sau parĠială a capitolelor acestuia. RecunoútinĠa autorului se îndreaptă de
aceea spre memoria celui care i-a condus teza de doctorat úi l-a alăturat continuator al
operei sale didactice úi de cercetare.
Cluj-Napoca, august 2019

