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Prezentând această a treia ediție a Principiilor UNIDROIT referitoare la 
contractele comerciale internaționale, ne-ar plăcea să începem prin a exprima 
cea mai profundă recunoștință față de membrii Grupului de lucru, în special față 
de Raportorii noilor capitole. În egală măsură, am dori să ne exprimăm recunoș-
tința față de multitudinea de observatori care au participat la sesiunile Grupului 
de lucru, observatori care au reprezentat importante organizații internaționale, 
precum și alte organizații (instituții), respectiv asociații de arbitraj interesate (de 
acest subiect, nota traducătorului R.B.B.). Numai datorită excepționalei compe-
tențe și extraordinarelor efoturi ale tuturor acestor experți, încă o dată atât de 
abil coordonați de domnul Michael Joachim Bonell, această nouă ediție a 
Principiilor UNIDROIT vede astăzi lumina zilei. 

Am dori, de asemenea, să mulțumim tuturor acelora care au contribuit – fie 
prin lucrări doctrinare, fie prin aplicarea în practică, la marele succes al 
Principiilor UNIDROIT. Comentariiile efectuate, precum și experiența practică 
a acestora au reprezentat o sursă inestimabilă pentru Grupul de lucru și sperăm 
că aceștia vor continua să împărtășească cu noi în viitor experiența lor 
referitoare la Principii.  

Mulțumim, în mod particular, domnului M.Henry Gabriel care, împreună cu 
domnul Michael Joachim Bonell și doamna Lena Peters din Secretariatul 
UNIDROIT, au realizat sarcina importantă a editării noilor capitole, precum și a 
armonizării stilului și a modalității de exprimare din versiunea – în limba 
engleză, a întregului volum.  

Recunoștința noastră se adresează, în egală măsură, celorlalți membri ai 
Secretariatului UNIDROIT, în special doamnei Paula Horvath, Secretara 
Grupului de lucru, precum și doamnei Frédérique Mestre și doamnei Marina 
Schneider, pentru pregătirea versiunii – în limba franceză, a volumului, precum 
și celorlalți membri francofoni ai Grupului de lucru.  

Nu în ultimul rând, dorim să adresăm mulțumirile noastre călduroase către 
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 
(Hamburg) și directorului acestui Institut, domnul Reinhard Zimmermann, 
pentru generosul sprijin financiar și logistic furnizat.  
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