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INTRODUCEREA EDIȚIEI 2010  
 

În momentul în care a fost aprobată ediția din 2004 a Principiilor UNIDROIT 
referitoare la contractele comerciale internaționale, Consiliul de Conducere a 
reamintit faptul că Principiile au constituit unul din proiectele Institutului care au 
cunoscut cel mai mare succes și a recomandat ca acestea să figureze în Programul 
de lucru drept proiect permanent. În acest scop, Consiliul de Conducere a soli-
citat Secretariatului nu numai să continue activitatea de monitorizare a utilizării 
Principiilor în practică, dar, în egală măsură, să efectueze, la momentul potrivit, o 
activitate de cercetare în cadrul comunităților juridice și economice internaționale 
în scopul identificării a noi subiecte care ar putea fi incluse în viitoarea ediție a 
treia a Principiilor.  

Similar ediției din 2004, noua ediție din 2010 a Principiilor UNIDROIT nu 
are drept scop să propună o revizuire a edițiilor precedente. Astfel cum este 
relevat de voluminoasa jurisprudență și bibliografie menționate în baza de date 
UNILEX (www.unilex.info), Principiile UNIDROIT continuă să fie, în general, 
bine primite și nu au fost întâlnite, în practică, dificultăți majore de aplicare. În 
consecință, conținutul ediției din 2004 nu a suferit decât modificări minore: 
numai cinci articole au fost modificate, anume articolele 3.1 (noul articol 3.1.1), 
3.19 (noul 3.1.4), paragraful 2 al articolului 3.17 (noul 3.2.15), paragraful 1 al 
articolului 7.3.6 (noul 7.3.7), iar – dintre acestea, numai ultimele trei articole au 
suferit modificări de fond, ceea ce a justificat transformarea acestora în articole 
distincte; în ceea ce privește Comentariile, modificările semnificative nu au 
afectat decât Comentariile 2, 3 și 4 aferente articolului 1.4.  

Scopul principal al celei de-a treia ediții a Principiilor UNIDROIT este de a 
aborda noi subiecte care prezintă interes pentru comunitățile economice și juri-
dice internaționale. Așa fiind, au fost adăugate 26 de noi articole referitoare la 
repunerea părților în situația anterioară (ipoteza contractelor neexecutate), la 
interdicții, la obligații condiționale, la pluralitatea de debitori și de creditori.  

În consecință, ediția din 2010 a Principiilor UNIDROIT – compusă din 211 
articole (spre deosebire de ediția din 1994 – compusă din 120 de articole, respec-
tiv spre deosebire din ediția din 2004 – compusă din 185 de articole), este struc-
turată după cum urmează: Preambul (nemodificat); Capitolul 1: Dispoziții gene-
rale (nemodificat); Capitolul 2, Secțiunea 1: Încheierea contractului (nemodi-
ficat), Secțiunea 2: Prerogativa de reprezentare (nemodificat); Capitolul 3: Vali-
ditate – Secțiunea 1: Dispoziții generale (conține vechile articole 3.1 (modificat), 
3.2, 3.3 și 3.19 (modificat)), Secțiunea 2: Cauze de nulitate (conține vechile 
articole 3.4-3.16, 3.17 (modificat), 3.18 și 3.20 și un nou articol 3.2.15), Sec-
țiunea 3: Interdicție (nou); Capitolul 4: Interpretare (nemodificat); Capitolul 5, 
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Secțiunea 1: Conținutul contractului (nemodificat), Secțiunea 2: Drepturile 
terților (nemodificat), Secțiunea 3: Obligații condiționale (nou); Capitolul 6, 
Secțiunea 1: Executarea obligațiilor în general (nemodificat); Secțiunea 2: 
Hardship (nemodificat); Capitolul 7, Secțiunea 1: Neexecutarea obligațiilor în 
general (nemodificat), Secțiunea 2: Dreptul la executare (nemodificat), Secțiunea 3: 
Încetarea contractului (conține vechile articole 7.3.1-7.3.5, 7.3.6 (modificat) și un 
nou articol 7.3.7), Secțiunea 4: Despăgubiri (nemodificat); Capitolul 8 Com-
pensația (nemodificat); Capitolul 9, Secțiunea 1: Cesiunea de creanțe (nemo-
dificat), Secțiunea 2: Transmisiunea obligațiilor (nemodificat), Secțiunea 3: 
Cesiunea contractelor (nemodificat); Capitolul 10: Termene de prescripție (nemo-
dificat); Capitolul 11, Secțiunea 1: Pluralitate de debitori (nou), Secțiunea 2: 
Pluralitate de creditori (nou). Pentru a facilita efectuarea unei comparații, un 
tablou de corespondență al articolelor – celor trei ediții ale Principiilor 
UNIDROIT, a fost inclus în acest volum.  

Prezentând prima ediție a Principiilor UNIDROIT, Consiliul de Conducere a 
menționat faptul că este convins că mediile economice și juridice internaționale – 
cărora Principiile UNIDROIT le sunt destinate, vor aprecia valoarea intrinsecă a 
acestora și vor beneficia de avantajul utilizării acestora. Succesul – pe care l-a 
cunoscut cea de-a doua ediție, nu a decepționat așteptările Consiliului de 
Conducere. Sperăm că ediția din 2010 a Principiilor UNIDROIT va fi primită la 
fel de favorabil – așa cum au fost primite edițiile precedente, precum și faptul că 
Principiile vor fi mai bine cunoscute și mai larg răspândite în întreaga lume.  
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