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CONFERINÞA ªTIINÞIFICÃ INTERNAÞIONALÃ FILOSOFIA
CONTEMPORANÃ – PROBLEME, TENDINÞE ªI PERSPECTIVE
În perioada 28 august-2 septembrie 2017, a s-a desfãºurat la Varna (Bulgaria), conferinþa internaþionalã Filosofia contemporanã – probleme, tendinþe ºi perspective, organizatã de Institutul bulgar pentru Studiul Societãþilor ºi Cunoaºterii în colaborare cu mai
mulþi parteneri strãini: Academia Românã, Academiile de ªtiinþe din Cehia, Slovacia,
Polonia, Universitãþi din Liege (Belgia), Belgrad, Novi Sad ºi Nis (Sebia), alãturi de parteneri din Bosnia ºi Herþegovina. La lucrãrile conferinþei au participat mai mult de 40 de
cercetãtori din 10 state europene.
În cadrul proiectului ºtiinþific comun Democratizarea, Identitate Religioasã ºi Fundamentalism în România ºi Bulgaria, mai multe cercetãtoare din cadrul Institutului de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ (coorganizator al conferinþei) au prezentat rezultatele cercetãrilor proprii: CS II dr. Henrieta ªerban a prezentat
comunicarea cu titlul „Ortodoxie ºi politicã: poziþii publice, politice ºi electorale“, CS
III dr. Viorella Manolache, comunicarea „Scurt Circuite Radicale: Teologie Postmodernã/Ortodoxie Radicalã“, iar CS III dr. Lorena Stuparu comunicarea „Redescoperirea
identitãþii religioase în România Post-Comunistã“.
La lucrãrile conferinþei a participat ºi CS III dr. Gabriela Tãnãsescu, care a prezentat
lucrarea cu titlul „Valori politice Est Europene: O perspectivã asupra identitãþii lor“.

A XI-A CONFERINÞÃ INTERNAÞIONALÃ WHITEHEAD
În perioada 25-28 iulie 2017, în organizarea Universitãþii Azore din Porta Delgada
(Insulele Azore), au avut loc lucrãrile celei de-a 11-a Conferinþe Internaþionale
Whitehead. Alfred North Whitehead (1861-1947) a fost un matematician britanic, logician ºi filosof, fiind cunoscut cel mai bine pentru activitatea sa în logica matematicã ºi
filosofia ºtiinþei. În colaborare cu Bertrand Rusell, a fost coautorul revistei „Principia
Mathematica“, în trei volume (1910, 1912, 1913). Mai târziu, el a fost primul care a
abordat metafizica, cunoscutã acum ca filosofie a procesului. Opera lui Whitehead este
canalizatã spre 4 direcþii principale: matematicã ºi logicã, filosofia ºtiinþei, filosofia educaþiei ºi metafizica. Dintre lucrãrile sale, enumerãm: Procesul ºi realitatea (1929), Conceptul naturii (1920), ªtiinþa ºi lumea modernã (1925), Obiectivele educaþiei ºi alte
eseuri (1929), O anchetã privind principiile cunoaºterii naturale (1919), Principiul relativitãþii cu aplicaþiile pentru ºtiinþele fizice (1922), Religia în creaþie (1926), Natura ºi
viaþa (1934), Simbolismul, semnificaþia ºi efectul sãu (1927), Funcþia raþiunii (1929),
Moduri de gândire (1938), Eseuri despre ºtiinþã ºi filosofie (1947).
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În acest an, tema conferinþei a fost „Nature in Process – Novel Approaches to
Sciences and Metaphysics“, în cele 29 de secþiuni participând – prin comunicãrile
ºtiinþifice prezentate – 158 de cercetãtori, experþi, filosofi, din multe þãri ale lumii.
Din România, au participat la aceastã manifestare ºtiinþificã prof. univ. dr. h. c. Ion
Craiovan – Institutul de Cercetãri Juridice „Acad. Andrei Rãdulescu“ ºi prof. univ. dr.
Mihai Bãdescu – ASE, Bucureºti, membru titular al Academiei Oamenilor de ªtiinþã din
România, Secþia Filosofie, Teologie, Psihologie ºi Jurnalism. Profesorul Ion Craiovan a
prezentat comunicarea intitulatã On Law´s Concept in Process within Juridical Reality
(Conceptul dreptului ºi procesualitatea realitãþii juridice) iar prof. univ. dr. Mihai Bãdescu a
prezentat comunicarea Whithead´s ideas within some Romanian juridical thinkers (Concepþia lui Whithead în gândirea unor filosofi români ai dreptului).

CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ
„LUÂND DEMOCRAÞIA ÎN SERIOS – REFERENDUMUL
ªI SOCIETATEA CIVILÃ ÎN CONTEXTUL CONTEMPORAN“
În perioada 15-16 septembrie 2017, în organizarea Asociaþiei Române de Drept Constituþional (ARDC) ºi a CEREFREA Villa Noël (Centrul Regional Francofon de Cercetãri Avansate în ªtiinþele Sociale), au avut loc lucrãrile Conferinþei Internaþionale, cu
titlul sus-menþionat.
La manifestarea ºtiinþificã au susþinut comunicãri ºtiinþifice numeroºi participanþi din
strãinãtate. Dintre comunicãrile ºtiinþifice prezentate, enumerãm: Referendumul ºi protecþia drepturilor ºi libertãþilor: douã fundamente ale democraþiei, ireconciliabile? (Mathias
Revon); Controlul constituþionalitãþii referendumurilor în Croaþia (Biljana Kostadinov);
Existã un cerc virtuos între iniþiativa popularã ºi referendumul decizional? (Simina
Tãnãsescu); Referendumul constituþional ºi statul democratic: cazul Italiei (Angela di
Gregorio); Consideraþii referitoare la legitimitatea referendumului pentru independenþã
(Ion Guceac); Robusteþea unui instrument contestat (Valentin Constantin); Dreptul la informaþie al cetãþenilor în contextul exprimãrii voinþei în cadrul consultãrii prin intermediul referendumului (Alina Popescu); Supravieþuirea autoritarismului ºefului de stat
în democraþia româneascã prin prisma referendumului consultativ (Rãzvan Roghinã);
Referendumul – între utilitate ºi populism (Alexandru Domºa); Referendumul – instrument pentru legitimarea democraticã a Uniunii Europene (Andrei Rãzvan Lupu); Procedura ºi efectele juridice ale referendumului consultativ (Diana Bogdan).
În comunicarea sa, intitulatã „Societatea civilã – coordonate contemporane“, prof.
univ. dr. Mihai Bãdescu a încercat, printre altele, sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri:
Ce este societatea civilã? Care este rolul ei în viaþa publicã?; Care sunt principalele componente ale societãþii civile?; Grupurile de presiune sunt o componentã a societãþii civile?; Care este relaþia dintre democraþie ºi societatea civilã?; Cum se manifestã organizaþiile societãþii civile în contextual globalizãrii?; Este posibilã construcþia unei societãþi
civile europene?; Care sunt relaþiile UE cu societatea civilã?; Existã aspecte controversate privind societatea civilã (aºa-numitele „dileme ale societãþii civile“)?
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