REZUMAT
Pornind de la concluziile și opiniile formulate prin teza de doctorat - Rolul și
funcțiile dreptului în procesul de desăvârșire a formării statului național român –
susținută în anul 2000, prezenta teză de abilitare se constituie într-o sinteză ce a
valorificat o parte dintr-o direcție de cercetare pe care am întreprins-o prin publicațiile
apărute ulterior, și anume aceea a evoluției istorice a unor instituții de drept civil privite
într-o viziune diacronică, demers științific ce-și are punctul de plecare în antichitatea
romană, continuă în epoca feudală, apoi evoluează în epoca modernă, epocă ce stă sub
semnul vastei opere de codificare și sistematizare a dreptului cu referire expresă la
apariția codului civil de la 1864, care a reprezentat structura și fundamentul următoarelor
reglementări juridice până în zilele noastre în domeniul dreptului privat, între care Noul
cod civil reprezintă un exemplu elocvent.
Prezenta teză de abilitare este structurată la nivelul a trei părți distincte conform
metodologiei în vigoare, în care am tratat aspecte legate de evoluția carierei mele
profesionale.
În prima parte a acestui elaborat având în vedere direcția fundamentală de
cercetare pe care mi-am ales-o, am tratat rolul și importanța pe care a avut-o sistemul
de drept elaborat de civilizația romană asupra reglementărilor ulterioare cu referire
expresă la sistemul dreptului civil, apoi cea de a doua parte face o trecere în revistă a
principalelor realizări științifice, profesionale și academice ce pot fi consemnate după
susținerea tezei de doctorat, iar cea de a treia parte se referă la direcțiile viitoare pe care
le voi aborda în domeniul cercetării științifice cât și la aspectele ce țin de evoluția carierei
mele academice în viitor. În finalul prezentei teze se găsesec referințele bibliografice
folosite în argumentarea acestei lucrări.
În prima parte a acestui elaborat am dezvoltat conceptul ce reprezintă o adevărată
placă turnantă a prezentei teze, conform căruia dreptul roman creat în cele 12 secole de
existență a statului roman, prin instituțiile, construcțiile, figurile sale juridice cât și prin
principiile de drept de multe ori exprimate în mod sintetic prin adagii ce aveau să devină
reguli universale de drept, nu a rămas un simplu document arheologic ca în cazul altor
sisteme legislative, ci acesta – conform opiniilor consacrate a unor doctrinari remarcabili
ai dreptului roman (vezi V.Hanga, C.Tomulescu, E.Molcuț, etc.) a depășit sub aspectul
formei sale limitele societății care l-a generat și avea să exercite totodată o influență
decisivă asupra instituțiilor juridice ulterioare în diferitele sisteme de drept.
Vitalitatea, perenitatea și actualitatea dreptului roman constă în aceea că acest
sistem de drept a influențat în mod direct uneori, sau alteori pe cale mediată,
principalele instituții juridice ulterioare, indiferent de epoca istorică avută în vedere, și cu
predilecție demersul este mai elocvent în privința reglementărilor care prin obiectul și
metoda de reglementare ar intra în sfera dreptului civil.
Lucrarea urmărește în procesualitatea demersului analitic trei momente distincte în
care s-a făcut cu prisosință simțită influența dreptului roman asupra legislației noastre și
anume în Dacia antică, apoi în epoca feudală când influența sa se face simțită pe filiera
bizantină și mai ales în epoca modernă, epocă în care se poate vorbi de o adevărată
revoluție în ceea ce privește sistematizarea dreptului, prin apariția marilor monumente
legislative în cadrul cărora Codul civil ocupă locul central, cod care avea să exercite o
influență directă asupra întregului proces de modernizare a societății românești în toate
domeniile sale de manifestare. Formarea statului național român avea să reprezinte o
nouă etapă în care prin procesul de unificare legislativă înfăptuită la nivelul provinciilor
românești, readucea din nou în prim plan știința dreptului roman care s-a particularizat

de-a lungul secolelor prin conceptele simetrice, categoriile abstracte, principiile
sintetizatoare cât și prin universalitatea termenilor juridici utilizați. În această parte a
tezei de abilitare s-a făcut referire la o seamă de instituții ale dreptului civil care
identificate și reglementate de către romani, aveau să cunoască noi forme de exprimare
în funcție de factorii de configurare ai dreptului, în epocile istorice ulterioare, însă
elementul de stabilitate care s-a constituit într-n adevărat strat în ceea ce privește
sistemul dreptului privat obiectiv, este acela formulat de către legislatorii Romei antice
conform căruia, locul și rolul normei civile este acela de a pune părțile, persoane fizice
sau morale, pe picior de egalitate juridică conform preceptelor de echitate și justiție,
prescriind totodată acestora conduita permisă cât și obligațiile corelative drepturilor
subiective născute din diversitatea raporturilor juridice apărute în circuitul civil.
Opiniile ce susțin caracterul anacronic al dreptului roman sunt tot mai izolate, mai
ales odată cu intrarea în vigoare a noului cod civil român, cod care adoptă o viziune
unitară asupra raporturilor juridice de drept privat, principiu formulat de legislatorii
romani și de la care nu s-au abătut, astfel că înă o dată se poate proba că dreptul roman
s-a constituit ca un bun de patrimoniu al civilizației universale.
Partea a II-a a tezei intitulată – Realizări științifice, profesionale și academice –
prezintă în mopd succint aspecte vizând activitatea mea didactică, științifică și
profesională, până în prezent.
Am obținut titlul de doctor în drept în anul 2000 la Facultatea de Drept din cadrul
Universității București, unde mi-am susținut public teza de doctorat cu titlul - Rolul și
funcțiile dreptului în procesul de desăvârșire a formării statului național român – avândul drept conducător științific pe D-nul prof.univ.dr. Nicolae Popa.
După obținerea titlului științific de doctor am publicat un număr de 21 de cărți din
care 4 cu unic autor iar 17 în calitate de prim coautor. Dintre acestea un număr
însemnat au fost publicate la edituri de prestigiu în domeniul științelor juridice precum
Editura Hamangiu, Editura CH Beck, Editura Junimea, Editura Europa Nova, etc.
În decursul activității mele de cadru didactic la Universitatea Transilvania din
Brașov am publicat un număr de19 articole cotate ISI în calitate de autor unic sau
coautor, un număr de 14 articole cotate B+, un număr de 6 articole cotate B și un număr
de 44 de articole publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor conferințe
naționale sau internaționale în calitate de autor unic sau coautor.
În total am publicat 83 de articole dintre care 65 de la dobândirea titlului de doctor.
Am făcut parte în calitate de membru din 3 proiecte de cercetare obținute prin
competiție națională.
În cea de a treia parte am conturat obiectivele pe care le urmăresc în ceea ce
privește perfecționarea pregătirii mele profesionale în plan științific, didactic cât și
academic. În aceste context am prefigurat un plan general vizând aspecte legate de
proiectele și direcțiile de cercetare pe care le consider realizabile într-un viitor apropiat.
În finalul tezei de abilitare am prezentat lista bibliografică folosită în argumentarea
și susținerea prezentei teze de abilitare.

