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ACADEMICA, revistã editatã deAcademia Ro-
mânã, Nr. 2, Februarie 2013, Anul XXIII, 268 conþine
ºase grupaje tematice, pe lângã cele consacrate Croni-
cii Vieþii Academice ºi Apariþiilor la Editura Academiei.
În primul grupaj, dedicat Conferinþei „Securita-

tea Naþionalã în Societatea Bazatã pe Cunoaºtere“,
Ionel Haiduc se referã la „Cercetarea ºtiinþificã ºi se-
curitatea Naþionalã“, Dan Berindei prezintã „Relaþia
dintre istorie ºi securitatea naþionalã“, Daniel Dãianu
oferã o complexã analizã a componentelor infrastruc-
turale ºi tehnologice ale habitatului uman intitulatã
„Robusteþea sistemelor scade. Ce este de fãcut?“, iar
Teodor Meleºcanu dezbate subiectul „Societatea ba-
zatã pe cunoaºtere: oportunitãþi ºi provocãri pentru
activitatea de intelligence“.
Deºi ipotezele ºi concluziile acestor consistente

studii sunt fiecare în parte demne de consemnat, ne
vom restrânge la opiniile preºedintelui Academiei
Române, Ionel Haiduc, din care citãm un fragment
care ar trebui sã le dea de gândit nu numai cercetã-
torilor, dar ºi acelora care au puterea ºi responsa-
bilitatea de a face astfel încât acest important sector
al securitãþii naþionale sã se dezvolte într-un mod fi-
resc, dupã ce se va fi vindecat de bolile etice ºi eco-
nomice care îl macinã în prezent: „Cum stã cerce-
tarea româneascã în lume? Care este locul ei ºi cum
este privitã? Fiindcã se dã importanþã cercetãrii ºtiin-
þifice, ea se aflã în centrul atenþiei mai multor agenþii
internaþionale ºi cercetarea este foarte atent monitori-
zatã. Preºedintele Statelor Unite ale Americii pri-
meºte din doi în doi ani un raport despre cercetare ºi
educaþie în Statele Unite ºi cu referire la situaþia din
toate þãrile lumii. Acest raport conþine cam o mie de
pagini de texte, cu o mie de pagini de anexe, în care,
printre altele, se dau date despre numãrul de publi-
caþii pe domenii al fiecãrei þãri (domeniile ºtiinþifice),
ºi nu numai atât, ºi numãrul de citãri al acestor publi-
caþii, pentru cã nu este suficient sã publici, lucrarea
publicatã trebuie s-o citeze cineva, pentru ca sã i se
dovedeascã utilitatea; un numãr de citãri considerabil
reprezintã un semnal cã lucrarea respectivã este foar-
te importantã“. Potrivit datelor furnizate de Ionel
Haiduc, dupã clasificarea SCImago, între 2 300 de
universitãþi ºi instituþii de cercetare din lume, „Aca-
demia Românã se aflã pe locul 1 115 în aceastã ierar-
hie internaþionalã ºi unde (menþionez) a ajuns (pe lo-
cul doi, n.n.) Academia Chinezã ºi datoritã numãrului
mare de publicaþii pe care le produce prin numãrul
mare de cercetãtori, urmatã deAcademia Rusã ºi apoi
de Universitatea Harvard din Statele Unite. Institutul
de Fizicã Atomicã ocupã locul 916“ (p. 5). De aceea,
conchide academicianul Ionel Haiduc, „Legarea ideii

de securitate naþionalã de problema cercetãrii este
foarte importantã, pentru cã cercetarea este nu numai
sursã de noi cunoºtinþe, este ºi o ºcoalã care pregã-
teºte resurse umane la nivelul cel mai înalt, de înaltã
calificare ºi, în acelaºi timp, este ºi o sursã de presti-
giu în aceste ierarhii ºi nu ne este indiferent pe ce loc
ne aflãm în lume“ (p. 6).
Urmãtoarele grupaje cuprind comunicãri pre-

zentate la Sesiunea Aniversarã „Acad. Dan Rãdu-
lescu – 85“ ºi la Sesiunea Omagialã „Vasile Goldiº“,
despre „Siguranþa alimentarã“ „Istorie“, iar ultimul
grupaj intitulat „Evocãri“ îi are ca protagoniºti pe
academicianul Eugen Macovschi, pe Gheza Vida, pe
Simion Mehedinþi ºi pe Dimitrie Cantemir, situaþi în
centrul studiilor semnate de Lucia Doina Popov, Marius
Porumb, Alexandru Ungureanu, Emilian M. Dobrescu.
În nr. 3 (Martie 2013, Anul XXIII, 269) al ace-

leiaºi reviste putem citi cu maxim interes douã gru-
paje despre douã mari personalitãþi ale României,
George Emil Palade ºi Sergiu Celibidache.
La rubrica „Sub cupola Academiei“ Andrei Mar-

ga este prezent cu textul conferinþei susþinute la 6
martie 2013 în Aula Academiei Române, intitulat
„Rãspunderea culturii“. În ampla ºi minuþioasa ana-
lizã a culturii contemporane ºi a crizei acesteia, filo-
soful subliniazã importanþa conceptualizãrii medierii
culturale a activitãþii de orice fel, inclusiv economice
(iniþiatã de Friedrich H. Tennbruck în lucrarea Die
Kulturellen Grundlagen der Gesellschaft. Der Fall
der Moderne, 1990), act în care se reflectã „carac-
terul constitutiv al culturii pentru societate“ (p. 33).
Filosoful scoate în evidenþã importanþa creaþiei cultu-
rale, impactul neoliberalismului asupra fenomenului
respectiv, necesitatea deschiderii ºi a dezbaterii pen-
tru viabilitatea unei culturi, cât ºi calitatea acesteia de
a ne situa cu demnitate în prezent ºi de a ne permite,
într-un anumit sens, anticiparea viitorului. Sinteti-
zând, Andrei Marga afirma: „Fiind fruct al libertãþii,
cultura nu se poate dezvolta decât acolo unde libertã-
þile sunt garantate ºi asumate. Înflorirea culturalã este
condiþionatã, desigur, de resursele financiare ce se
alocã (vezi istoria Fundaþiilor Regale, ca fiind cea
mai reuºitã experienþã de sprijinire a creaþiilor de vârf
în cultura românã).(...) La distanþã de controlul biro-
cratic al culturii, dar ºi de libertinismul difuz ºi sterp,
un sãnãtos pluralism, capabil sã întreþinã o dezbatere
publicã fecundã, rãmâne mereu alternativa viabilã“
(p. 40).
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Un consistent grupaj în numãrul acesta al revistei
este centrat pe Enciclopedia Regimului Comunist ºi
cuprinde Alocuþiunile susþinute pe 14 februarie 2013
în Aula Academiei Române la lansarea volumelor
„România 1945-1989“.
Numãrul 4 (Aprilie 2013,Anul XXIII, 270) al re-

vistei ACADEMICA debuteazã cu grupajul „Ziua
Academiei Române“ care îi are ca invitaþi pe Ionel
Haiduc („Cuvânt de deschidere“), pe Dan Berindei
(„Rosturile naþionale ale Academiei Române“), pe
Eugen Simion („Însemnãri rapide despre identitatea
româneascã“), Ioan-Aurel Pop („Academia Românã
ºi Transilvania — elogiul limbii române“). În afarã de
aceste alocuþiuni susþinute la adunarea festivã „Ziua
Academiei Române“ din 4 aprilie 2013 în Aula Aca-
demiei Române, în cadrul grupajului respectiv este
prezentat ºi evenimentul „Dezvelirea memorialului
«1948 — Marea dramã a Academiei Române»“. A-
cesta din urmã cuprinde numele celor 113 membri
excluºi din Academia Românã în 1948, precum ºi
bustul poetului ºi filosofului Lucian Blaga ºi îl are ca
autor pe sculptorul Mihai Ecobici.
În al doilea grupaj al revistei sunt publicate alo-

cuþiunile susþinute la dezbaterea ºtiinþificã „Revi-
zuirea Constituþiei: necesitate, oportunitate, obiective
posibile“ de pe data de martie 2013 în Aula Acade-
miei Române, începând cu aceea a lui Traian Bã-
sescu, preºedintele României („Nicio majoritate nu
este deasupra legii ºi deasupra Constituþiei“), conti-
nuând cu acelea susþinute de: Crin Antonescu, pre-
ºedintele Senatului României („Constituþia revizuitã
pentru cetãþeanul român, european al secolului al
XXI-lea“); Simina Tãnãsescu, prof. univ. dr., pro-
decan al Facultãþii de Drept a Universitãþii din
Bucureºti („Revizuirea Constituþiei economice a Ro-
mâniei“); Mircea Duþu, Prof. univ. dr., director al In-
stitutului de Cercetãri Juridice „Acad. Andrei Rãdu-
lescu“ („Revizuirea Constituþiei: între tradiþie, inte-
grare, modernizare“); Dan Claudiu Dãniºor, Prof.
univ. dr., rector al Universitãþii din Craiova („Pro-

bleme privind revizuirea principiilor generale ale
Constituþiei României ºi a dispoziþiilor comune în
materia drepturilor ºi libertãþilor fundamentale“); Di-
dier Maus, preºedinte emerit al Asociaþiei Interna-
þionale de Drept Constituþional („Revizuirea constitu-
þionalã în þãrile Uniunii Europene“); Ioan Alexandru,
profesor universitar, Universitatea Spiru Haret („Sco-
pul revizuirii Constituþiei: consolidarea democra-
þiei“). În timp ce Traian Bãsescu susþinea cã „poþi sã
ai ºi o majoritate de 90%, ea trebuie sã rãmânã în in-
teriorul legii, în interiorul Constituþiei. Orice altã
abordare este nedemocraticã ºi pune sub semnul în-
trebãrii existenþa statului de drept“ (p. 26), Crin An-
tonescu deplângea „faptul cã în societatea româ-
neascã, dincolo de guverne care se succed, de pre-
ºedinþi care rãmân preºedinþi orice ar fi, existã puþine,
din ce în ce mai puþine instanþe, autoritãþi, în sensul
profund ºi neschimbãtor al cuvântului, recunoscute
de întreaga societate“. În ciuda acestui fapt, „Aca-
demia Românã este, Slavã Domnului, sau este încã
— spre a fi prudenþi — o astfel de elitã acceptatã, res-
pectatã ºi urmatã de toþi cei care în România au ne-
voie de puncte fundamentale de reper pentru aceastã
naþiune“ (p. 27). Dan Claudiu Dãniºor considera cã
„Constituþia României este imperfectã, ca orice altã
operã constituþionalã sau legislativã“. Din punctul
sãu de vedere „disfuncþiile sistemice nu sunt cauzate
în primul rând de Constituþie, ci de tipul de impuls
politic ºi social pe care sistemul constituþional îl pri-
meºte din partea societãþii civile ºi, mai ales, din par-
tea partidelor politice“. Drept pentru care „orice revi-
zuire a Constituþiei nu poate deveni oportunã ºi efi-
cientã, decât dacã este însoþitã de mãsuri structurale
de corectare a impulsului politic, care alimenteazã in-
stituþiile juridice constituþionale“ (p. 42).
De la nivelul unei înalte cunoaºteri academice,

rezultatele unei astfel de incitante dezbateri, mai de-
vreme sau mai târziu, vor informa cel puþin la nivelul
culturii civice societatea româneascã.


