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RELEVANŢA EVOLUŢIEI CONCEPTULUI DE FAMILIE ASUPRA ORDINII SUCCESORALE ÎN MOŞTENIREA LEGALĂ –
INVESTIGAŢIE SOCIO-JURIDICĂ, RELIGIOASĂ ŞI FILOSOFICĂ director de proiect: Mircea-Dan BOB

RAPORT ŞTIINŢIFIC 2015

Anul 2015 a fost destinat, conform Planului de realizare a proiectului pentru anii 2014-2015, în
conformitate cu planul stabilit, atingerii următoarelor obiective:
-achiziţionarea de cărţişi continuarea abonamentului la revistele de specialitate şi baza de date internaţionale
(A); -întreţinereaşi actualizarea paginii de internet a proiectului (B);-diseminarea rezultatelor cercetării
(C);-continuarea lucrului la elaborarea volumului concluziv (D).

(A) Baza materială de documentare
Am urmărit asigurarea continuităţii in documentare, prin reînnoirea abonamentelor la revistele
franceze şi italiene abonate şi în anii anteriori, respectiv la baza de date Lextenso, de a cărei utilitate
ne-am bucurat şi în anii precedenţi.

(B) Pagina internet http://dreptroman.ro/?page_id=632 a continuat să fie întreţinutăşi
actualizată de directorul de proiect, ca şi în anii anteriori.
(C) Diseminarea rezultatelor cercetării.
1) Directorul de proiect a participat și organizat colocviul național "Creditori vs.debitori
perspectiva Hexagonului", desfășurat la Cluj-Napoca, în ziua de 14 aprilie 2015. Manifestarea a fost găzduită
de Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca și inițiată de grupul român al Asociației Henri Capitant a prietenilor
culturii juridice franceze. Directorul de proiect a prezentat comunicarea "Creditori vs. debitori, avatarurile
romane ale creditării", rezultat al cercetărilor făcând parte din capitolul de istoric al volumului conclusiv al
proiectului de cercetare. Prezentarea a evidențiat caracterul de familie al afacerilor în societatea romană,
unde absența conceptului de persoana juridică a structurat activitățile de creditare, de generare și procurare
a capitalului, în cadrul structurii relațiilor de autoritate și clientelare ale grupului familial. Comunicarea a și
fost publicată în volumul colectiv al manifestării, apărut în luna iunie 2015.
2) Directorul de proiect a participat la Simpozionul internațional notarial cu tema "Notarul și familia",
organizat de Camera notarilor publici Timișoara, unde a prezentat comunicarea cu tema "Probleme legate de
clauza de preciput în dreptul civil român". Art. 333 din noul nostru cod civil a încercat, prin împrumut
legislativ francez, să vină în întâmpinarea dorinței soților de a se conforta patrimonial (unilateral sau reciproc)
prin extragerea unor bunuri din masa succesorală și direcționarea lor exclusivă în cadrul cuplului. Problema
este că textul francez a suscitat controverse la el acasă iar împrumutul romanesc a deviat oricum de la model
prin supunerea la reducțiune a clauzei de preciput. Analiza noastră a încercat să dea un răspuns practic
notarilor în încercarea de a califica juridic clauza și a găsi o rezolvare practică a problemelor de calcul ce apar
la dezbaterea succesiunii unui soț autor al unei clauze de preciput.
Planul pe anul 2015 a fost chiar depăşit: comunicarea susţinută la colocviul de la Cluj-Napoca, a fost
publicată -Creditori vs. debitori -avatarurile romane ale creditării", în vol. "Creditori vs. debitori perspectiva
Hexagonului", Universul juridic, București, 2015, pp. 11-23.
(D) continuarea lucrului la elaborarea volumului concluziv al proiectului de cercetare, programat
pentru apariție în anul 2016. Directorul de proiect a continuat punerea cap la cap a rezultatelor obținute în
cercetare și integrarea lor în lucrarea ce va constitui volumul concluziv al cercetării. Concomitent, rezultatele

obținute în proiect i-au permis să lucreze în continuare la elaborarea unui curs de drept notarial, pe care a
inițiat-o încă din anul trecut.

Concluzie

Obiectivele stabilite au fost atinse, chiar depăşite. Mai rămâne pentru anul 2016 ca directorul de
proiect să finalizeze elaborarea volumului final al proiectului de cercetare, care va fi sinteza detaliată
şiîmbogăţită în formă de monografie a rezultatelor obţinute.

Cluj-Napoca, 15.XI.2015

