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CUVÂNT ÎNAINTE
Stimați cititori,
Acest site este un șantier de construcție.
El a apărut din mai multe motive.
În primul rând, fiindcă de ceva timp primesc, de la diverși practicieni, întrebări privitor
la textul Codului civil modernizat, și m-am gândit că cu toții am avea de câștigat dacă
aș publica periodic analiza mea a acelor texte de lege, mai problematice. Voi veți
câștiga prin faptul că veți ști că există un loc unde poate veți găsi răspuns la
întrebarea juridică care vă frământă (dar poate că nu veți găsi). Autorii vor câștiga
prin faptul că nu vor fi nevoiți să răspundă la aceeași întrebare. Multe întrebări sau
dileme se repetă.
În al doilea rând, frecvent sunt întrebat „Când va apărea Comentariul Codului civil?”,
iar răspunsul meu tipic este: „Când va apărea, să-mi spui și mie, că voi cumpăra și eu
un exemplar!”. În discuțiile cu colegii de la facultate înțeleg că există o dorință
comună de a dedica câțiva ani (da, durează ani) pentru a scrie o asemenea operă.
Însă ea necesită finanțare. Finanțarea încă este în căutare. Până însă apare un
Comentariu veritabil, am decis să lansez acest site cu scrieri mai modeste, numite
„Adnotări”. În fond, ele constituie notițele mele, dar și ale altor autori care au dorit să
contribuie privitor la anumite texte din Codul civil. Tot ce vedeți pe acest site e făcut
din cont propriu, fără vreun suport financiar. Niciun autor nu a cerut sau primit
remunerație pentru contribuția sa. Acest site tot timpul va rămâne gratuit. Sper că
în viitor contribuțiile tuturor vor fi integrate într-o operă colectivă de amploare care va
atinge standardul înalt pentru un adevărat „Comentariu”.
În cuprinsul dedicat fiecărei Cărți din Codul civil, mențiunea ADN indică faptul că acel
articol are deja o adnotare. Site-ul are și o versiune în limba engleză, scopul de bază
al căreia este prezentarea traducerii în engleză a textului articolului (mai puțin, a
adnotării). În cuprinsul din limba engleză dedicat fiecărei Cărți din Codul civil,
mențiunea eng indică faptul că acel articol are o traducere în engleză.
În al treilea rând, uneori degetele îmi fug pe tastatură să scriu anumite gânduri
juridice și non-juridice. Până acum foloseam postările pe Facebook. Am decis să
trec la un alt nivel, și să includ pe acest site și o rubrică de blog personal.
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Sper acest site să vă prindă bine.
Cu urări de bine,
OCTAVIAN CAZAC, dr. av.

Video de lansare:
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