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IN MEMORIAM 
MIRCEA MUREŞAN 

(1937-2003)  
	
	

Ilie	URS*	
	
	
La	data	de	5	octombrie	2013	se	vor	 împlini	10	ani	de	 la	 trecerea	 în	nefiinţă	a	

marelui	profesor	universitar	şi	 jurist	Mircea	Mureşan.	Ne	aducem	aminte,	 cu	mare	
tristeţe,	că	în	seara	zilei	de	5	octombrie	2003,	după	aproape	un	an	de	suferinţă,	s‐a	
stins	din	viaţă.	A	fost	un	model	şi	idol	pentru	mulţi	colegi	mai	tineri	din	cercetare	şi	
apoi	din	învăţământul	superior,	iar	pe	studenţi	i‐a	ajutat	să	se	formeze,	îndrumându‐
i	 cu	multă	 răbdare	 şi	 bunăvoinţă.	De	 generozitatea	 lui	 au	 beneficiat	 doctoranzii	 şi	
studenţii	 pe	 care	 i‐a	 avut,	 întrucât	 se	 implica	 efectiv	 în	 pregătirea	 şi	 redactarea	
lucrărilor	de	doctorat	ori	de	 licenţă.	Sunt	mii	de	motive	pentru	care	nu	putem	uita	
viaţa,	personalitatea	şi	opera	marelui	om	Mircea	Mureşan.	

S‐a	 născut	 la	 Gherla	 în	 ziua	 de	 25	 ianuarie	 1937,	 tatăl	 fiind	 avocat,	 cu	 un	
doctorat	 în	 drept,	 iar	mama	 învăţătoare.	A	 absolvit	 Liceul	 de	 băieţi	 nr.	 2	 din	Cluj‐
Napoca	în	anul	1954.	În	perioada	1954‐1958	a	fost	student	al	facultăţii	de	Drept	din	
Cluj,	pe	care	a	absolvit‐o	în	anul	1958	ca	şef	de	promoţie.	

La	 vârsta	 de	 33	 ani,	 sub	 îndrumarea	 renumitului	 şi	 exigentului	 profesor	
Aurelian	 Ionaşcu,	 obţine	 titlul	 de	 doctor	 în	 drept	 cu	 tema	 "Forţa	 majoră	 în	
contractele	economice".	

Urmând	exemplul	tatălui	său,	şi‐a	început	activitatea	profesională	ca	stagiar	în	
Baroul	 Cluj.	 După	 încheierea	 stagiului	 a	 trecut	 la	 Arbitrajul	 de	 Stat	 Interjudeţean	
Cluj,	 unde	 a	 activat	 timp	 de	 cinci	 ani,	 acumulând	 o	 vastă	 experienţă.	 Nu	 a	 fost	
mulţumit	 pe	 deplin	 cu	 munca	 de	 arbitru,	 motiv	 pentru	 care	 s‐a	 îndreptat	 spre	
domeniul,	mult	mai	interesant,	al	cercetării	ştiinţifice.	Astfel,	la	data	de	1	decembrie	
1965,	 prin	 concurs,	 a	 ocupat	 postul	 de	 cercetător	 ştiinţific	 în	 cadrul	 Centrului	 de	
ştiinţe	 sociale	 Cluj‐Napoca,	 care	 mai	 târziu	 devine	 Institutul	 de	 cercetări	 socio‐
umane,	restructurat	ulterior	ca	departament	în	cadrul	Institutului	de	istorie	"George	
Bariţ"	al	Filialei	din	Cluj‐Napoca	a	Academiei	Române	

De	la	funcţia	de	cercetător	ştiinţific	a	urcat	apoi	toate	treptele	profesionale,	iar	
în	anul	1990	a	fost	promovat	ca	cercetător	ştiinţific	principal	gr.I.	A	fost	de‐a	lungul	
carierei	 sale	 şef	 de	 sector,	 director	 adjunct	 al	 Centrului	 de	 ştiinţe	 sociale	 (1971‐
1989)	şi	director	al	Institutului	de	cercetări	socio‐umane	(1990‐1998).	

În	anul	1990,	ca	o	recunoaştere	a	meritelor	sale	ştiinţifice,	a	obţinut	dreptul	de	
a	conduce	doctorate	 în	specialitatea	Drept	civil	 la	Universitatea	"Babeş‐Bolyai"	din	
Cluj‐Napoca,	 autorul	 acestor	 rânduri	 având	 privilegiul	 şi	 onoarea	 de	 a‐l	 avea	
îndrumător	de	doctorat.	

                                                            
*	 		 Ph.	D.,	Assistant	Professor	at	“Dimitrie	Cantemir”	Christian	University,	Faculty	of	Law	Cluj‐Napoca.	
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Începând	cu	anul	1992	a	 fost	 titularizat	 ca	profesor	universitar	 la	disciplinele	
de	drept	civil	Contracte	speciale	şi	Succesiuni	la	Facultatea	de	Drept	din	Cluj‐Napoca	
a	Universităţii	Creştine	"Dimitrie	Cantemir",	unde	şi‐a	desfăşurat	activitatea	până	în	
toamna	anului	2002,	când	s‐a	îmbolnăvit.	A	colaborat	şi	cu	alte	universităţi	din	ţară,	
în	special	cu	Universitatea	"Tibiscus"	din	Timişoara	şi	Universitatea	"Vasile	Goldiş"	
din	Arad.	

Printre	preocupările	sale	s‐a	aflat	şi	aceea	de	a	înfiinţa	o	editură,	specializată	pe	
carte	universitară	 şi	 juridică.	Aşa	 a	 luat	 fiinţă	 cunoscuta	Editură	Cordial	 Lex	 S.R.L.	
din	Cluj‐Napoca,	al	cărei	director	a	devenit	în	anul	1994.		

În	ultima	perioadă	a	vieţii	sale,	înainte	de	a	se	îmbolnăvi,	a	îndeplinit	cu	multă	
responsabilitate	şi	funcţia	de	preşedinte	al	Comisiei	de	Arbitraj	de	pe	lângă	Camera	
de	 Comerţ	 şi	 Industrie	 Cluj.	 De	 asemenea,	 a	 conceput	 şi	 realizat,	 împreună	 cu	
inginerul	Puiu	Sorin	Stadnic,	aplicaţia	informatică	InfoLEX.	

Mircea	 Mureşan	 a	 lăsat	 în	 urmă	 o	 bogată	 şi	 valoroasă	 operă	 ştiinţifică,	 în	
calitate	 de	 autor	 unic	 sau	 în	 colaborare	 cu	 profesorul	 Aurelian	 Ionaşcu	 şi	 alţi	
cercetători	pasionaţi	ai	dreptului.		

Activitatea	 ştiinţifică	 a	 Profesorului	 s‐a	 materializat	 în	 timpul	 vieţii	 în	
publicarea	 a	 25	 de	 volume	 în	 calitate	 de	 autor,	 coordonator	 sau	 coautor,	 a	 50	 de	
articole	şi	70	de	comunicări	ştiinţifice.		

Din	volumele	publicate	menţionăm:	
Aurelian	 Ionaşcu,	 Nicolae	 Comşa,	 Mircea	 Mureşan,	 Dreptul	 de	 autor	 în	 R.	 S.	

România,	Editura	Academiei	R.	S.	R.,	Bucureşti,	1969,	
Mircea	Mureşan,	Principiul	forţei	obligatorii	a	contractului,	 în	Aurelian	Ionaşcu	

(coord.),	Contribuţia	practicii	 judecătoreşti	 la	dezvoltarea	principiilor	dreptului	civil	
român,	[vol.	I],	Edit.	Academiei	R.S.R.,	Bucureşti,	1973,	

Mircea	 Mureşan,	 Răspunderea	 independentă	 de	 culpă	 pentru	 repararea	
prejudiciilor	 cauzate	 de	 prepuşi,	 în	 Aurelian	 Ionaşcu	 (coord.),	 Contribuţia	 practicii	
judecătoreşti	la	dezvoltarea	principiilor	dreptului	civil	român,	vol.	II,	Edit.	Academiei	
R.S.R.,	Bucureşti,	1978,	

Mircea	Mureşan,	Raporturile	dintre	soţi,	în	Aurelian	Ionaşcu	(coord.),	Familia	şi	
rolul	 ei	 în	 societatea	 socialistă	 în	 lumina	 legislaţiei	R.S.R.,	 Edit.	 Dacia,	 Cluj‐Napoca,	
1975,	

Mircea	 Mureşan,	 Filiaţia	 din	 înfiere,	 în	 Aurelian	 Ionaşcu	 (coord.),	 Filiaţia	 şi	
ocrotirea	minorilor	în	dreptul	R.	S.	R.,	Edit.	Dacia,	Cluj‐Napoca,	1980,	

Mircea	 Mureşan,	 Dicţionar	 de	 drept	 civil,	 Edit.	 Ştiinţifică	 şi	 Enciclopedică,	
Bucureşti,	1980	(în	colaborare),	

Mircea	 Mureşan,	 Clauzele	 esenţiale	 şi	 indispensabile	 ale	 antecontractului	 şi	
clauzele	 sale	 accesorii,	 în	 Mircea	 Mureşan	 (coord.),	 Dinamica	 relaţiilor	 sociale	
reglementate	de	lege	oglindită	în	teoria	şi	practica	dreptului,	vol.	I,	Cluj‐Napoca,	1988,	
vol.	II,	Cluj‐Napoca,	1989–1990,	

Mircea	 Mureşan	 (coord.),	 Dinamica	 relaţiilor	 sociale	 reglementate	 de	 lege	
oglindită	în	teoria	şi	practica	dreptului,	vol.	II,	Cluj‐Napoca,	1989–1990,	

Mircea	Mureşan,	Dicţionar	de	drept	 civil,	 Edit.	 Cordial	 Lex,	Cluj‐Napoca,	2009	
(ediţie	 postumă	 adusă	 la	 zi	 de	 un	 colectiv	 coordonat	 de	 prof.	 univ.	 dr.	 Paul	
Vasilescu),	
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Pentru	 a	 veni	 în	 sprijinul	 şi	 ajutorul	 studenţilor	 săi,	 profesorul	 şi‐a	 editat	 la	
Cordial	Lex	manualele	 şi	 cursurile	universitare:	Drept	civil.	Partea	generală	 (1994,	
1996,	1998);	Drept	civil.	Persoanele	(1994	şi,	în	colaborare,	1997);	Contractele	civile,	
vol.	I.	Contractul	de	vânzare‐cumpărare	(1996,	1998);	Contracte	civile	speciale,	vol.II	
(1999);	Drept	civil.	Succesiunile	‐	Privire	sintetică	(în	colaborare,	1995).	

Trebuie	 spus	 că	 manualele	 sale	 universitare	 sunt	 inconfundabile	 prin	
esenţialitate,	claritate	şi	accesibilitate.		

Dincolo	de	profilul	unui	intelectual	de	marcă,	Profesorul	Mircea	Mureşan	a	fost	
o	 personalitate	 cu	 o	 profundă	 conştiinţă	 morală.	 A	 fost	 un	 om	 bun	 la	 suflet,	
inteligent,	receptiv	la	nou,	înzestrat	cu	un	ascuţit	simţ	al	percepţiei	şi	observaţiei,	cu	
o	 gândire	 logică	deosebită.	 Stăpânea	perfect	 arta	 scrisului	 şi	 arta	 exprimării	 alese,	
iar	 ideile	 sale	 erau	 întotdeauna	 argumentate	 clar	 şi	 convingător.	 Bunătatea,	
corectitudinea	 şi	 seriozitatea	 i‐au	 călăuzit	 întreaga	 viaţă	 şi	 munca	 de	 cercetare	
ştiinţifică.	

Prin	dispariţia	marelui	profesor	 şi	om	de	 ştiinţă	Mircea	Mureşan	colegii	de	 la	
catedra	 de	 drept	 privat	 şi	 studenţii	 de	 la	 Facultatea	 de	 Drept	 din	 Cluj‐Napoca	 au	
suferit	o	grea	pierdere.		

Dumnezeu	să‐l	odihnească.	
	


