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Secţiunea Drept 
 

Cristian SANDACHE∗∗∗∗ 
 

SOCIETATEA MAGHIARA – ASPECTE POLITICE SI CULTURALE  

(1920–1940)  

– rezumat –  
 

Dispariția Imperiului Austro-Ungar și dizolvarea Regatului Ungariei a 
condus la schimbări profunde în mentalitatea colectivă maghiară și a 
influențat în mod semnificativ specificul politicii externe orchestrate de 
către diferitele guverne ale țării în perioada interbelică.  
 
Cuvinte-cheie : Ungaria, Trianon, tratat, Primul Război Mondial, Europa, 
revizionism 

                                                             

∗ Conf. univ. dr., Rectorul Universităţii „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi 
 
e-mail : cristian_m_sandache@yahoo.com 
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Fabian NICULAE∗∗∗∗ 
 

L’IDENTITÉ CONSTITUTIONNELLE DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION 
EUROPÉENNE ENTRE NÉCESSITÉ ET SOUHAIT  

– résumé –  
 

L’identité constitutionnelle des États membres de l’Union européenne est un 
sujet d’actualité qui suscite intensément l'intérêt de la doctrine et pour 
cause, car au centre du débat se situe la souveraineté nationale. C’est un 
concept que se trouve, aussi, en liaison avec le concept d’identité nationale. 
De nos jours, les cours constitutionnelles de l’Europe jouent un rôle 
important dans la définition de l’identité constitutionnelle. Apparemment, 
les cours constitutionnelles, comme celle de l’Allemagne, luttent contre la 
construction communautaire, ce qui provoque les soucis de toutes les forces 
impliquées dans un projet dans lequel on a beaucoup investi.  
Mais est-ce que certaines cours constitutionnelles sont vraiment opposées 
au rêve de l'union de l’Europe? Est-ce que la Tribunal constitutionnel 
allemand (par exemple, dans sa décision concernant le Traité de 
Luxembourg) a essayé de nuire à rêve ce ou il s’agit de quelque chose de 
différent. Est-ce qu’on peut lire parmi les lignes de son arrêt? 
La réponse est: oui, on peut lire parmi les lignes à condition qu’on garde un 
esprit ouvert. Le message que ces cours veulent passer est qu’on peut pas 
aller plus loin sur la voie de l’intégration européenne par la voie de la 
construction jurisprudentielle de la Cour de justice de l’Union européenne, 

                                                             

∗ Magistrat asistent la Curtea Constituţională a României, Lect. univ. Universitatea din  

Bucureşti 
 
e-mail : niculaefabian@yahoo.fr 
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qui va, parfois, au-delà des textes des traités. Le problème est sensible, car il 
y a beaucoup d’enjeux (comme la religion, la famille, la fiscalité). 
Le problème devient encore plus intéressant avec la future adhésion de 
l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme et 
qui pose de nouveaux défis aux défendeurs de la souveraineté nationale. 
Est-ce qu’on va assister à une guerre des cours? On ne croît pas, car le 
dialogue des juges pourra fournir des solutions acceptables. En même 
temps, il est souhaitable que les États membres définissent mieux dans les 
traités la notion d’identité constitutionnelle. 
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Irina APETREI∗∗∗∗ 
 

REGIMUL PRIMAR IMPERATIV AL SOTILOR IN REGLEMENTAREA 
ACTUALULUI COD CIVIL ROMÂN  

– rezumat –  

 

Poate cea mai semnificativă noutate adusă de actualul Cod civil român 
(Legea nr. 287/2009) în materia raporturilor de familie, reglementate în 
prezent de noul cod, o constituie consacrarea principiului libertăţii alegerii 
regimului matrimonial. 
Indiferent de regimul matrimonial pentru care vor opta soţii (regimul 
comunităţii legale de bunuri, regimul comunităţii convenţionale de bunuri 
sau regimul separaţiei de bunuri), există o serie de prevederi  legale în 
materia raporturilor patrimoniale  stabilite între soţi sau între soţi şi terţi, 
aplicabile oricărei căsătorii, în vederea  asigurării unei minime funcţionări a 
acesteia, reguli cunoscute sub denumirea de regim primar imperativ. 
Constatând că doctrina dreptului familiei s-a aplecat cu preponderenţă spre 
analiza celor trei regimuri matrimoniale posibile în prezent în România şi 
mai puţin către  abordarea regimului primar imperativ şi având în vedere 
importanţa acestuia pentru viabilitatea patrimonială a oricărei căsătorii, am 
ales să fac o analiză a  regimului primar imperativ în integralitatea 
conţinutului său.  
 
Cuvinte-cheie: Codul civil român, regim primar imperativ, principiul 
libertăţii alegerii regimului matrimonial 

                                                             

∗ Lect. univ. dr. Irina Apetrei, Facultatea de Drept a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” 
din Iași 
 
contact: ireneapetrei@yahoo.com   
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Maria DUMITRU∗∗∗∗ 
 

DREPTURILE CREDITORULUI ASUPRA PARŢILOR SOCIALE AFLATE IN 
PATRIMONIUL DEBITORULUI - UTOPIE SAU REALITATE? 

– rezumat –  
 

Noul Cod Civil a generat multe schimbări în peisajul reglementărilor de 
drept privat. Printre cele care se evidenţiază prin anvergura implicaţiilor 
asupra vieţii juridice se numără şi cele aduse în materia societăţilor. 
Prezentul studiu nu îşi propune să analizeze toate aceste modificări. Din 
întreaga problematică demersul nostru doreşte să supună atenţiei un singur 
aspect: dacă părţile sociale - fracțiuni ale capitalului social al unei societăţi 
cu răspundere limitată - aflate în patrimoniul debitorului pot fi urmărite silit 
de către creditor pentru realizarea creanţei sale. 
Semnul de întrebare ne-a fost ridicat de contradicţia ce pare a exista între 
regimul juridic al părţilor sociale  aşa cum este conturat prin dispoziţiile 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile şi prevederile noului Cod civil (si ale 
legii de aplicare) referitoare la posibilitatea executării silite a acestora. 
Analizând dispoziţiile din întregul corpus de drept privat incidente în cauză 
dorim să aflăm dacă în mod real şi efectiv creditorul poate valorifica părţilor 
sociale ale debitorului pentru a-şi îndestula creanța.   

 
Cuvinte-cheie: părţi sociale, drepturile creditorului 

                                                             

∗ Conf. univ. dr.  Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Cadru didactic asociat 
Universitatea „Mihail Kogălniceanu” Iaşi  

 

contact: av.mariadumitru@yahoo.com 
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Roxana-Elena LAZAR∗∗∗∗ 
 

TIMBRUL DE MEDIU – FORMĂ FĂRĂ FOND SAU FOND FĂRĂ FORMĂ? 
 

– rezumat –  

 

Noua reglementare a timbrului de mediu nu este scutită de critici. Studiul 
comparativ al actualului timbru de mediu cu fostele taxe - de prima 
inmatriculare si de poluare - are rolul de a sublinia caracterul defectuos de 
reglementare al ambelor. Actuala reglementare, O.U.G. nr. 9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule, coroborata cu H.G. nr. 88/2013 
pentru aprobarea normelor metodologice, introduce doar o aparentă 
modificare a taxei privind emisiile poluante a autovehiculelor înmatriculate 
în România ulterior anului 2007, pentru care are loc transferul dreptului de 
proprietate. Constatăm lipsa de compatibilizare a legislatiei romanesti 
actuale cu prevederile Tratatului instituind U.E., deoarece se ignora faptul 
ca, in realitate, competenţa statelor membre U.E. în a stabili regimul unor noi 
taxe se subscrie condiţiei de a nu descuraja vânzarea de produse importate 
în favoarea vânzării de produse similare disponibile pe piaţa naţională şi 
introduse în ţară anterior intrării în vigoare a taxelor menţionate. 

Cuvinte-cheie: timbru de mediu, taxă de poluare 

 
 

 

                                                             

∗ Lect. univ. dr. Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Cadru didactic asociat Universitatea 

Mihail Kogălniceanu din Iași 

contact: rxn_ele@yahoo.com 
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Liviu Titus PAVELIU∗∗∗∗ 
 

DISCUTIE PRIVIND BUNA-CREDINTA SI TEORIA IMPREVIZIUNII 

– rezumat –  

 

Contextul economic actual evidențiază importanța şi necesitatea unor 
mecanisme juridice de natură să asigure protecția părților şi a așteptărilor 
acestora faţă de circumstanțele neașteptate care port surveni pe durata 
executării contractului. 
Scopul acestui articol este de a identifica cum instituția teoriei impreviziunii 
a fost reglementata în noul Cod Civil, realizând concomitent o analiză 
comparativă prin raportarea la Principiile de Drept European al 
Contractelor şi Cadrul Comun de Referință. 
Anterior schimbărilor legislative recente teoria impreviziunii era privită ca o 
soluție doctrinară şi jurisprudențiala pentru o serie de probleme care 
afectau echilibrul contractual. Însă, actualul Cod Civil a recunoscut buna 
credință şi teoria impreviziunii prin texte exprese. Astfel, în contextul 
principiului bunei-credințe, putem înțelege mai în detaliu ce rol ocupă buna 
credință în cadrul teoriei impreviziunii şi cum este aceasta aplicabilă în faza 
executării contractului. 
 
Cuvinte-cheie: impreviziune, buna-credință, Codul Civil al României, 
dreptul european al contractelor, drept comparat. 
 
 

                                                             

∗ Drd. Academia de Studii Economice Bucureşti 

 
7 



CC oo nn ff ee rr ii nn ţţ ăă   ii nn tt ee rr nn aa ţţ ii oo nn aa ll ăă a XXI-a ediţie 

Universalitate, Multidisciplinaritate, Cunoaştere 

Secţiunea Drept 
 

Beatrice STEFANESCU∗∗∗∗ 
 

RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA 
TERENURILOR – INTRE CONSTITUTIONALITATE, COMPATIBILITATE CU 

DREPTUL EUROPEAN SI INVOCAREA DIRECTA A NORMELOR CEDO 
– rezumat –  

 

In contextul internaţionalizării problemelor naţionale referitoare la 
restituirea bunurilor imobile naţionalizate în diferite faze istorice, subiectul 
de faţă reprezintă o analiză de pionierat a unei realităţi naţionale complexe.  
Practica recentă a instanţelor judecătoreşti din România a ridicat o 
problemă delicată, problemă ce cade, se pare, în sarcina dezbaterii şi 
soluţionării de către mediul academic naţional şi internaţional.  
Prin analiza realizată, autorul abordează problema discriminărilor pe care le 
face cadrul normativ național care reglementează materia restituirii 
bunurilor preluate abuziv de stat,  din punctul de vedere al teoreticianului, 
dar şi al practicianului, evidențiind în acest sens necesitatea cooperării 
directe cu instanțele europene. 
Discriminarea negativă produsă prin reglementarea cuprinsă în art, 36 alin 
5 legea 18/1991 poate fi analizată ca o justificare obiectivă şi rațională care 
să permită aplicarea directă a normelor Convenției Europene a Drepturilor 
Omului în litigiile de fond funciar cu acest obiect? 
 
Cuvinte-cheie: reconstituire drept de proprietate, discriminare pozitivă, 
discriminare negativă, aplicare directă a normelor europene în activitatea 
jurisdicțională 

                                                             

∗ Lect. univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea “Mihail Kogalniceanu” din Iasi, 
magistrat 
e-mail : beatricestefanescu@ymail.com 
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Alexandru AMITITELOAIE∗∗∗∗ 
 

REVIZUIREA CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI DIN OCTOMBRIE 2003 – UN ACT 
POLITIC NEDEMOCRATIC 

– rezumat –  
 

O nouă procedură de revizuire a Constituţiei României se află în desfăşurare. 
Faptul că ea a debutat sub auspiciile unei anumite urgenţe, numită 
„regionalizare”, generată nu de o necesitate internă, ci impusă de 
organismele UE, precum şi adjudecarea exclusivistă a acestui important act 
politic de către putere, în timp ce poporul, într-o proporţie covârşitoare, se 
află sub presiunea altor griji şi n-are nici cea mai vagă idee de constituţie,  ne 
aduce în memorie precedenta revizuire, când s-a procedat în aceeaşi 
manieră. Atunci, urgenţa invocată a fost aderarea la UE şi NATO. Întrucât 
principalul obstacol în atingerea acestui obiectiv era voinţa poporului, prin 
noile dispoziţii constituţionale ratificarea tratatelor a fost trecută în sarcina 
Parlamentului. Prin celelalte modificări au fost satisfăcute interesele 
partenerilor de guvernare şi chiar ale opoziţiei pentru a se obţine acea 
majoritate de două treimi necesară adoptării legii de revizuire a Constituţiei. 
De aceea ea a devenit incoerentă, inconsecventă, cu foarte multe contradicţii 
de conţinut şi, nu în ultimul rând, cu dispoziţii contrare interesului naţional. 
Pentru o asemenea constituţie trebuia să-şi dea votul poporul, motiv pentru 
care informarea publică privind modificările operate a fost extrem de bine 
cenzurată. Referendumul însă, desfăşurat pe perioada a două zile şi sub 
presiunea unui activism agresiv a încheiat un act politic care reprezintă un 
                                                             

∗ Conf. univ. dr. Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Facultatea de drept şi 
administraţie publică 
 
e-mail : amititeloaie@yahoo.com 
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reper de reflecţie asupra modului cum nu trebuie să se procedeze într-o 
democraţie la adoptarea legii fundamentale a statului.  
 
Cuvinte şi expresii cheie: constituţie, aşezământ constituţional, lege 
fundamentală, referendum, ratificare, interes naţional, voinţă suverană, 
guvernare democratică.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 
 



CC oo nn ff ee rr ii nn ţţ ăă   ii nn tt ee rr nn aa ţţ ii oo nn aa ll ăă a XXI-a ediţie 

Universalitate, Multidisciplinaritate, Cunoaştere 

Secţiunea Drept 
 

Cătălina IVANUS∗∗∗∗ 
 

EXCEPTII DE LA PRINCIPIUL EGALITATII DE SANSE SI TRATAMENT 
INTRE FEMEI SI BARBATI  ÎN DREPTUL EUROPEAN 

– rezumat –  
 

Dreptul de a nu fi discriminat este recunoscut ca un drept fundamental în 
constituțiile naționale, în dreptul Uniunii Europene , dar și în dreptul 
internațional. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reiterat această natură 
de drept fundamental al dreptului de a nu fi discriminat.  
Directiva 2006/54/CE obligă statele membre să introducă în legislaţiile 
naţionale acele dispoziţii care să asigure egalitatea de tratament între 
bărbaţi şi femei în privinţa accesului la muncă, formare și promovare 
profesională, cât şi în privinţa condiţiilor de muncă sau a remunerației.  
De la principiul egalității de tratament legislația europeană prevede o serie 
de excepții. Prima excepție este cea a introducerii măsurilor pozitive. O altă 
excepție este posibilitatea luării în considerare a exigențelor profesionale 
veritabile și determinante. Singura excepție aplicabilă doar pe criteriul 
sexului este cea a adoptării de măsuri pentru protecția maternității.  

 
Cuvinte-cheie: nediscriminare, egalitate, măsuri pozitive, exigente 
profesionale, maternitate 

                                                             

∗ Doctorand în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, Departamentul Drept 
 
contact: catalinaivanus@gmail.com  
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Roxana Mihaela PRISACARIU∗∗∗∗ 
 

EGALITATEA DE TRATAMENT SI LIBERTATEA DE EXPRIMARE. EXAMEN 
COMPARATIV: MAJORITATE/MINORITATE 

– rezumat –  
 

Obligativitatea tratamentului egal al persoanelor si exercitării dreptului la 
liberă exprimare este unanim acceptată. Totuşi, afirmațiile asemănătoare 
exprimate în circumstanțe comparabile ale persoanelor aparținând unor 
grupuri vulnerabile respectiv dominante pot să nu fie în mod egal 
discriminatorii.  
Apartenența la o minoritate sau la o majoritate se traduce, de cele mai multe 
ori, într-un statut social diferit al unor persoane care sunt asemănătoare, din 
alte puncte de vedere. Pornind de la două exemple de afirmații publice cu 
potențial depreciativ, studiul evidențiază meritele unui tratament juridic 
diferit ale unor comportamente asemănătoare aparținând unor persoane 
aparținând unor minorități vulnerabile față de cele aparținând majorității.  
Lucrarea argumentează că principiul egalității include tratamentul similar al 
persoanelor aflate în condiții similare, dar şi tratamentul diferit al 
persoanelor aflate în situații diferite. 
 
Cuvinte-cheie: Egalitate de tratament, discriminare, libertate de exprimare, 
minoritate, grup vulnerabil 

                                                             

∗ Lect. univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea Mihail Kogălniceanu, Iaşi 
 
contact: rprisacariu@yahoo.com 
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Gabriela RUSU∗ 
 

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, O VIITOARE 
CURTE CONSTITUŢIONALĂ EUROPEANĂ 

– rezumat –  
 

Adoptată la 4 noiembrie 1950, Convenţia europeană a drepturilor omului 
instituia un mecanism de garanţie colectivă a drepturilor omului şi 
prevedea, pentru prima oară, un organ jurisdicţional internaţional de 
protecţie a drepturilor fundamentale. Astfel, în 1959, este creată Curtea 
europeană a drepturilor omului, care pronunţă prima hotărâre în noiembrie 
1960 (Lawless / Irlanda). Existenţa organelor de control1 a jucat un rol 
primordial în efectivitatea drepturilor garantate de Convenţie, dreptul de 
recurs individual devenind astfel un element necesar în vederea 
transformării sistemul convenţional într-un model de eficacitate. Dacă la 
început Curtea era o instant internaţională clasică, Statele Părţi putând 
accepta sau nu competenţa acesteia, cu intrarea în vigoare a Protocolului 
adiţional nr. 112, Curtea de la Strasburg devine un organ jurisdicţional 
internaţional independent şi permanent, iar clauza facultativă de acceptare a 
dreptului de recurs individual este suprimată, acesta devenind în mod clar 
o „dispoziţie esenţială pentru eficacitatea sistemului convenţional” (Loizidou / 

Turcia, § 70). În temeiul noului articol 34, persoanele fizice şi juridice au 

                                                             

∗ Dr., Institutul de drept european al drepturilor omului, Universitatea Montpellier I, 
Franţa 
contact: g.rusu@yahoo.fr 

 

1 Trebuie precizat că la început acest rol era împărţit între Curte, Comisie si Comitetul 
de miniştri. 
2 La 1 noiembrie 1998. 
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dobândit dreptul de a sesiza direct Curtea europeană3 pentru a sancţiona 
eventualele violări ale drepturilor convenţionale. 
Curtea de la Strasburg a devenit însă victima propriului său succes. Avalanşa 
de cereri individuale depuse la Strasburg a impus adoptarea Protocolului 
adiţional nr. 144 având ca scop de a facilita activitatea Curţii pentru a-i 
permite tratarea rapidă a cererilor, însă a ridicat numeroase semne de 
întrebare cu privire la o noua reformă a Curţii. Din anul 2010, conferinţe 
anuale (Interlaken, Izmir, Brighton) au ca obiect principal viitorul Curţii 
europene a drepturilor omului. În acest context, o preocupare principală 
este aceea de a stabili care va fi natura Curţii în viitor. Însa înainte de a 
răspunde la această întrebare este esenţial de a analiza care este astăzi 
natura Curţii europene. 
Acest organ are în prezent un dublu rol : de a asigura respectarea 
drepturilor garantate de Convenţie şi de a interpreta dispoziţiile 
convenţionale în cauzele cu care este sesizat. Chiar dacă Convenţia este 
considerată „instrument constituţional al ordinii publice europene” (Loizidou 

/ Turcia, § 75), trebuie sublinat că judecătorul supranaţional nu are (încă?) 

rolul unei Curţi supreme sau constituţionale, în sensul că nu poate casa 
hotărârile pronunţate de instanţele naţionale sau rejudeca cauza şi nu poate 
anula ca neconvenţionale actele normative sau administrative interne. Mai 
mult, hotărârile Curţii de la Strasburg au o autoritate relativă, ele 
impunându-se doar pentru cazul de speţă5. Judecătorul european poate doar 
analiza dacă în speţă Statul acuzat a violat Convenţia şi acorda victimelor, 
dacă este cazul, o „reparaţie echitabilă”. Chiar dacă interpretarea 
dispoziţiilor convenţionale de către judecătorul european ghidează 
autorităţile naţionale (în principal judecătoreşti) în activitatea lor, hotarârea 
Curţii nu obligă, ca regulă, Statul să modifice legislaţia internă, ceea ce 
                                                             

3 Prezenta comunicare nu va analiza cauzele interstatale prevăzute la articolul 33 din 
Convenţie. 
4 Intrat în vigoare la 1 iunie 2010. 
5 In ultimii ani, Curtea foloseşte tehnica „speţelor pilot” pentru cauzele repetitive care 
pun aceeaşi problemă. 
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creează premisele altor cereri la Strasburg în aplicarea dreptului de recurs 
individual oferit persoanelor fizice si juridice. Ori, Curtea de la Strasburg 
este sesizată cu un număr tot mai mare de cereri cărora nu le poate face faţă, 
ceea ce pune în pericol sistemul de protecţie creat de Convenţie. 
Pentru a salva sistemul convenţional, diferite opţiuni se deschid  Statelor 
părţi6, precum transformarea Curţii europene într-o 

curteconstituţională. În acest caz, judecătorul supranaţional s-ar putea 
pronunţa doar cu privire la aspectele de principiu sau la interpretarea 
dispoziţiilor convenţionale (şi eventual la conformitatea actelor nationale cu 
acestea), la cererea unei instanţe naţionale7, judecător de drept comun în 
materie de drepturile omului. Astfel hotărârile europene ar avea efect erga 

omnes cum este cazul deciziilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Însa, în 
acest caz, dreptul de recurs individual, „cheie de boltă a mecanismului de 

protecţie a drepturilor” (Mamatkulov şi Askarov / Rusia, § 100), ar fi 
abandonat. Or, tocmai generalizarea dreptului de recurs individual a permis 
eficacitatea sistemului convenţional, chiar dacă şi aglomerarea Curţii. Pentru 
moment, Statele Părţi afirmă „ataşamentul faţă de dreptul de recurs 

individual în faţa Curţii ca piatra de temelie a sistemului de protecţie a 

drepturilor enunţate în Convenţie” (Declaraţia de la Brighton), iar Curtea 
europeană nu pare gata să devină o curte constituţională la nivel european. 
Însă viitorul va răspunde la întrebarea daca Curtea europeană a drepturilor 

omului va deveni o viitoare curte constituţională europeană... 
 
 

                                                             

6
 De asemenea, se are în vedere crearea de curţi regionale sau filtrarea cererilor la nivel 

naţional. 
7 Sau, eventual, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cazul aderării Uniunii 
Europene la Convenţie. 
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Lucian - Sorin STĂNESCU∗ 
 

CONSTITUŢIONALIZAREA TRADIŢIILOR DEMOCRATICE ALE 
POPORULUI ROMÂN ŞI PROBLEMA LEGITIMITĂŢII CONSTITUŢIEI – O 

RECUPERARE ISTORICĂ 

– rezumat –  
 

Recurgerea în procesul legislativ al adoptării Legii de revizuire a Constituţiei 
României la tradiţiile democratice ale poporului român, care devin astfel 
valorile supreme ale statului român, pare a indica o neaşteptată nevoie de 
reafirmare a legitimităţii legii fundamentale şi a surselor sale convenţionale 
şi contemporane, cu atât mai mult cu cât momentul constituţional se dorea a 
fi orientat către viitor, acesta fiind dedicat, în principal, creării mecanismelor 
constituţionale necesare proceselor de integrare euro-atlantică a ţării. Ceea 
ce, aparent, a fost doar o „întâmplare” legislativă  ridică în mod firesc 
chestiunea  existenţei unor cauze, a motivaţiei unui astfel de recurs la 
trecutul nostru istoric şi a căutării unei relaţii între ceea ce se consideră a fi 
tradiţiile democratice ale poporului român şi acest tip de legitimitate în 
evoluţia constituţională a României pe fondul unei dezbateri mai largi cu 
privire la conceptul şi sursele legitimităţii în general şi asupra celui de 
legitimitate constituţională în mod special. 

Cuvinte cheie: legitimitate constituţională, tradiţii democratice ale 

poporului roman, sursele legitimităţii constituţionale. 

                                                             

∗ Lect. univ. drd. Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 
 
contact: lsstanescu@gmail.com 
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Crina VERGA∗∗∗∗ 

 

RAPORTURILE PREŞEDINTELUI CU GUVERNUL ÎN STATE MEMBRE ALE 
UNIUNII EUROPENE 

– rezumat –  

 

Tendinţa actuală care există în cadrul democraţiilor constituţionale din 
Europa este aceea de accentuare în cadrul executivului a rolului şefului de 
guvern în detrimentul şefului de stat (monarh sau preşedinte). Excepţie de 
la această stare de fapt înregistrată nu doar în regimurile parlamentare, ci şi 
în cele semiprezidenţiale face Franţa, unde şeful de stat are preeminenţă faţă 
de primul-ministru datorită atribuţiilor importante prevăzute de Constituţie, 
pe care le exercită în mod efectiv în practica politică. 
În acest studiu ne vom referi la raporturile dintre şeful statului şi Guvern în 
unele republici semiprezidenţiale, precum Franţa, Finlanda, Portugalia, 
Austria şi Irlanda. 
Relaţia dintre Preşedinte şi Guvern este reflectată de o serie de atribuţii ale 
şefului de stat prevăzute expres în Constituţie: revocarea şi numirea unor 
membri ai Guvernului în caz de remaniere; desemnarea primului-ministru 
interimar; consultarea Guvernului; participarea la şedinţele Guvernului; 
participarea celor doi şefi ai executivului la iniţiativa revizuirii Constituţiei; 
numirile în funcţii publice; atribuţiile exercitate în domeniul politicii externe 
şi al apărării; unele atribuţii protocolare. 
În cadrul executivului din statele republicane, se remarcă o implicare 
efectivă, directă, a şefului Guvernului în luarea deciziilor, în timp ce  
 
                                                             

∗∗∗∗ Lect. univ. drd. Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi 
contact: crina_verga2000@yahoo.com 
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Preşedinţii „şi-au folosit în mod obişnuit autoritatea şi influenţa lor 
personală, pentru a asigura o cât mai mare eficienţă a Cabinetelor”8. 
 
Cuvinte-cheie: Preşedinte, Guvern, raporturi, republici semiprezidenţiale 

                                                             

8
 Blondel Jean, Müller-Rommel Ferdinand, Malovā Darina,  Governing New European 

Democracies, Ed. Palvrave Macmillan, London, 2007, p. 7 
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Vasile PAVALEANU∗∗∗∗ 

 

RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN 
DREPTUL COMPARAT 

– rezumat –  

 

Problema răspunderii penale a persoanei juridice este controversată şi a 
ocazionat exprimarea de opinii diferite  în ştiinţa penală modernă, unii 
autori susţinând că persoana juridică nu poate fi subiect activ al unei 
infracţiuni, iar alţii situându-se pe o poziţie contrară. Dezbaterile organizate 
în forurile ştiinţifice internaţionale de la Bucureşti (3-12 X.1929) şi 
Budapesta (1978) s-au finalizat cu adoptarea unor rezoluţii prin care se 
recomandă introducerea în legislaţiile statelor a unor măsuri eficace de 
apărare socială împotriva persoanelor juridice pentru infracţiunile comise. 
În baza Recomandării R(88) din 20.X.1988 a Comitetului de Miniştri al 
Consiliului Europei, mai multe state au reglementat răspunderea penală a 
persoanei juridice, dintre care menţionăm: Franţa, Belgia, Italia, Finlanda, 
Portugalia, România, Republica Moldova şi Spania, care a modificat Codul 
penal prin  Legea organică nr. 5/2010, în vigoare de la 23.XII.2010. 
În ce priveşte condiţiile răspunderii persoanei juridice, există diferenţe 
notabile de la ţară la ţară, care au fost examinate pe larg în prezentul studiu.  
 
Cuvinte-cheie: persoană juridică, răspundere penală, condiţii, vinovăţia, 
pedeapsă, recidivă, prescripţie, reabilitare.  

                                                             

∗∗∗∗ Prof. univ. dr. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

contact: pavaleanuvasile@yahoo.com 
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Elisabeta SLABU∗∗∗∗ 

 

EVOLUŢIA CONCEPTULUI BUNEI ADMINISTRARI IN UNIUNEA 

EUROPEANA 

– rezumat –  
 

La nivelul Uniunii Europene conceptul de bună administrare a fost enunţat 
şi s-a dezvoltat datorită recunoaşterii şi utilizării principiilor generale de 
drept ale statelor membre de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, 
atunci când la nivelul legislaţiei Uniunii nu existau suficiente reglementări 
juridice pentru soluţionarea unor cauze care priveau administraţia publică 
europeană.   
Tratatele Uniunii Europene cuprind reglementări privind buna 
administrare, începând cu promovarea principiului transparenţei şi 
principiului proporţionalităţii încă din primele articole ale TUE şi culminând 
cu aderarea UE la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale. În punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor 
sale, Uniunea doreşte să combată orice discriminare pe motive de sex, rasă 
sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. De asemenea, este prevăzut şi protejat dreptul de petiţionare şi 
dreptul de acces la documentele publice ale instituţiilor şi organelor UE şi se 
stabileşte chiar posibilitatea de a se constitui comisii de anchetă pentru 
examinarea posibilităţii de încălcare a normelor de drept sau de 
administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii (art. 226 TFUE). 
Ombudsmanul European este şi el  împuternicit să primească plângeri din 
partea oricărui cetățean al Uniunii sau a oricărei persoane fizice sau juridice 

                                                             

∗Drd. Universitatea din Bucureşti  

Contact: slabuelisabeta@yahoo.com 
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cu reședința sau sediul social într-un stat membru, care privesc cazuri de 
administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau 
agențiilor Uniunii.  
Aşadar, deşi  buna administrare era asimilată iniţial cu eficienţa activităţii 
administraţiei publice, în prezent acest concept a evoluat spre un adevărat 
standard al administraţiei publice. Dreptul fundamental la o bună 
administrare, aşa cum a fost el reglementat prin Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, semnifică o nouă etapă în dezvoltarea 
conceptului de bună administrare. Adoptarea ulterioară a Codului european 
al bunei conduite europene a oferit instrumentul juridic necesar pentru  
afirmarea şi dezvoltarea principiilor dreptului administrativ european. Insă 
buna administrare nu se reduce doar la mijloacele juridice de manifestare, 
fiind necesare şi schimbări atât la nivelul percepţiei cetăţenilor faţă de 
administraţia publică cât şi la nivelul percepţiei angajaţilor din administraţia 
publică faţă de cetăţeni.  
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Nina CUCIUC∗∗∗∗ 
 

 SISTEMELE TERMINOLOGICE DIN DOMENIUL DREPTULUI – OBIECT DE 
STUDIU AL JURIŞTILOR ŞI LINGVIŞTILOR 

– rezumat –  
 

Limbajul juridic prezintă caracteristicile lingvistice distinctive pentru a 
constitui un limbaj specializat. Conform dihotomiei  saussuriene 
langue/parole, care postulează că orice limbaj se dezvoltă în cadrul unei 
limbi – limbajul juridic francez se dezvoltă conform aceloraşi normative 
lingvistice ale limbii franceze. În vocabularul juridic se disting straturi 
lexicale. Terminologia juridică este constituită din trei straturi lexicale: a) I 
strat terminologic este raportat doar lexicului eminamente terminologic; b) 
al II-lea strat terminologic acoperă lexicul ştiinţific general; c) al III-lea strat 
terminologic înglobează lexicul ce ţine de limbajul comun. Termenii juridici 
sunt raportaţi celor trei straturi conform gradului de informativitate din 
cadrul textului juridic: I strat terminologic va fi stratul cu grad complet de 
specificitate (specificitate completă), al II-lea strat terminologic va avea un 
grad mediu de specificitate (specificitate medie), iar cel de-al III-lea strat 
terminologic va fi considerat cu grad de specificitate zero. 

 
Cuvinte-cheie: limbaj juridic francez, strat lexical, strat terminologic, grad 
de specificitate. 
 

                                                             

∗ Conf. univ. dr. Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi  

Contact: nina_cuciuc@yahoo.com 
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Lucian Dumitru DIRDALA∗∗∗∗ 
 

THE SOFT POWER OF THE EUROPEAN UNION – A REALIST CRITIQUE 

– abstract –  

 

The concept of “soft power” is undoubtedly one of the most influential in the 
discipline of International Relations, after the end of the Cold War. Joseph 
Nye’s understanding of the issue of power in the contemporary international 
system inspired both academics and practitioners, and was used to explain 
significant developments, including the emergence of new global actors. 
Among other things, the coercive, “hard” power privileged by Realist 
scholars was no longer sufficient for gaining a deeper understanding of the 
European Union’s position in the international system. Soft power, centered 
on the EU’s capacity to make others embrace its aims and values, seemed a 
necessary complement, an ingredient of what Joseph Nye later called “smart 
power”: the proper mixture of hard and soft power resources and strategies. 
However, Realists can raise two important questions. The first relates to the 
particular way in which the two elements are combined, in the EU’s external 
action. The second issue calls into question the ability of the EU to make its 
will prevail in interactions with actors that are less sensitive to the 
ideational dimension of power.   

 
 
 
 

                                                             

∗ Lect. univ. dr. Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi 

 
contact : ldirdala@yahoo.com 
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Mioara MOCANU∗∗∗∗ 
 

CONCEPŢIA DESPRE TIMP A LUI NOVALIS. PRACTICI TEMPORALIZANTE 
ŞI PROCEDURI DE MEDIERE A „PREZENTULUI ABSOLUT" 

– rezumat –  

 

Demersul nostru constă în a degaja dinamici transformaţionale ale aporiei 
temporale, după un mod de organizare semiotică specifică, aptă să articuleze 
forme de viaţă şi valori axiologice ataşate lor. Novalis glorifică "prezentul 
absolut", Timpul ca figură de mediere a tensiunilor dintre două regimuri, 
unul calificat sub titlul de "prezent nedesăvârşit" opus "prezentului 
desăvârşit", şi care este rezultanta unei trăiri pasionale marcată de trăsături 
ale imediatităţii fascinante şi al speranţei constante.  

Cuvinte-cheie: aporie temporală, prezent absolut, dinamici 
transformaţionale, forme de viaţă, valori axiologice, figură de mediere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

∗ Lect. univ. dr. , Universitatea tehnică ”Gh. Asachi” din Iaşi 
 
contact: mocanumir@yahoo.com  
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Anca Andreea PAVEL∗∗∗∗ 
 

PUTEREA CUVANTULUI 

– rezumat –  
 

Cuvântul, ca ,,unitate lexicală de bază” a unei limbi, este analizat ca mijloc de 
persuadare în domenii științifice diferite(lingvistică, comunicare, religie şi 
drept). Fiecare act al procesului de comunicare implică intenţionalitate, de 
aici rezultând formele câmpului semantic al termenului. Cuvântul este 
prezentat în lucrare, având în vedere valenţele sale diferite - de comunicare, 
de transmitere a unui mesaj, de interpretare, de relatare, de convingere, de 
intimidare, de impunere a unei idei. 
 

Cuvinte-cheie : cuvânt, lingvistică, comunicare, religie, drept

                                                             

∗

 Lect. univ. dr. Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi 
 
contact: apavel_11_09@yahoo.com 

26 



CC oo nn ff ee rr ii nn ţţ ăă   ii nn tt ee rr nn aa ţţ ii oo nn aa ll ăă a XXI-a ediţie 

Universalitate, Multidisciplinaritate, Cunoaştere 

Secţiunea Ştiinţe Sociale şi Umaniste 
 

Camelia RADU∗∗∗∗ 
 

THE INSTITUTES OF JUSTINIAN - CERTAIN CONSIDERATIONS ON 
STYLE AND ORIGINALITY 

– abstract –  
 

Emperor Justinian, through his legal jurists, especially through Tribonian’s 
activity, systematizes Roman law, drawing up  Corpus Iuris Civilis, dividing 
his work in: Codex, Digesta, Institutiones and Novellae. Gaius, Ulpianus, 
Papinianus are those who provide Justinian’s law specialists with the basic 
scientific material.  
Among the works written at the Emperor’s initiative is an educational book, 
part of Corpus Iuris Civilis, entitled Institutiones. The manual is drawn up 
based on Gaius’s model of work bearing the same title, to whom Justinian 
owes a great debt, both for the idea, realization and style as well as for 
borrowing many full text passages, with no modification. Despite its debts, 
Institutiones will be long time considered as the “prototype of the perfect 
manual” in the field9. 

Key words – Institutiones, law (science of law), style, originality, 
contribution.

                                                             

∗ Lect. univ. dr., Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi 

 
contact : cameliastefaniaradu@yahoo.com 

9 Vladimir Hanga, Mari legiuitori ai lumii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1977,  p.133. 
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Antonio Stefan SANDU∗∗∗∗ 

 

CONTRIBUŢII LA O INTERPRETARE CONSTRUCŢIONISTĂ A TEORIILOR 
CONTRACTULUI SOCIAL 

– rezumat –  

 

Contractul social reprezintă un act de instituire a sensului. Raporturile de 
putere pot fi înţelese ca raporturi semiotice de instituire a unei voinţe 
interpretative. Starea naturală nu este doar prepolitică ci şi una 
presemiotică. Starea naturală, stare originală în majoritatea teoriilor 
Contractului Social, nu este doar prepolitică ci şi una presemiotică. Teoriile 
contractualiste propun  un model al realităţii sociale rezultată în urma unei 
renunţări voluntare la propria libertate în scopul obţinerii sociabilităţii. 
Articolul are în vedere înţelegerea contractului social ca practică 
interpretativă, într-o manieră construcţionistă. Contractul social îl înţelegem 
ca un pact interpretativ rezultat în urma unui proces generator de sensuri. 
Constructele sociale rezultate în urma procesului interpretativ sunt: ordinea 
socială, legea, sau în general normativitatea şi statutul puterii. Articolul va 
privilegia abordarea analitic-istorică, aplicând construcţionismul social ca 

grilă semiotică pentru recuperarea diverselor teorii contractualiste. 

Cuvinte-cheie: Contract social, contractualism, contractarianism, 
construcţia socială a realităţii, construcţionism. 

                                                             

∗ Conf. univ. dr., Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iași.  

contact: antonio1907@yahoo.com  
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Dana TITA∗∗∗∗ 
 

RELAŢIILE ÎNTRE INDIVID, SOCIETATE ŞI STAT 

– rezumat –  
 

Fiecare individ uman tinde să trăiască alături de ceilalţi, formând societatea, 
în interiorul căreia îşi realizează desăvârşirea, prin intermediul diferitelor 
sale instituţii. 
Odată socializaţi, oamenii încep să interacţioneze unii cu alţii, dând astfel 
naştere la raporturi juridice, societatea putând astfel fi văzută ca suma 
interacţiunilor dintre indivizii care o compun. Pornind din interiorul fiecărui 
individ, unde există un sistem de valori, acest sistem se extinde la întreaga 
societate, care reprezintă suma indivizilor aflaţi în interacţiune unii cu alţii. 
Toată această viaţă a societăţii trebuie să fie într-un fel regularizată, normei 
juridice revenindu-i această misiune. Dreptul, ca sumă a normelor juridice, 
nu se poate dezvolta în mod independent, ci strâns legat de realităţi 
exterioare fenomenului, ca factorul economic, social, politic, ştiinţific ş.a. 
La nivelul fiecărei comunităţi umane, dreptul a reprezentat cel mai puternic 
factor de uniformizare şi de reglementare a relaţiilor interindividuale. 
Dreptul este strâns legat de stat, de la care emană şi ale cărui acţiuni le 
regularizează şi le dă substanţă, configurând statul de drept. 
O analiză a societăţilor totalitare ne indică importanţa pe care dreptul şi 
realizarea deplină a acestuia o au, prin comparaţia acestor tipuri de societăţi 
cu cele democratice putându-se stabili rolul preeminent pe care norma 
juridică îl ocupă într-o colectivitate. 
 

                                                             

∗ Lect. univ. drd. Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică 

contact : danatita@avocattita.ro  
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Secţiunea Ştiinţe Sociale şi Umaniste 
 

 
Cel mai important factor de configurare a dreptului îl reprezintă omul şi 
sfera juridică a acestuia, unde regăsim drepturile individuale fundamentale. 
Respectul, recunoaşterea, reglementarea şi garantarea drepturilor 
fundamentale ale omului constituie tot atâtea imperative ale statului, acest 
lucru având drept consecinţă faptul că, la apărarea acestora vor contribui 
toate componentele statului.  

 
Cuvinte-cheie: individ, societate, normă juridică, stat de drept, drepturi 
fundamentale ale omului 
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Răzvan POPOVICIU DIACONU ∗∗∗∗ 
 

INFLUENŢA REŢELELOR SOCIALE ÎN SOCIETĂŢILE POSTMODERNE 

– rezumat –  
 

Articolul analizează fenomenul social al reţelelor sociale în societatea 
postmodernă. Scopul fundamental al cercetării este înţelegerea utilităţii şi 
interesului pentru reţele de socializare în cazul utilizatorilor de diverse 
profesii, vârstă şi clasă socială. Dezvoltarea relaţiilor umane în mediul 
virtual a devenit un nou mod de viaţă în societatea postmodernă. Care sunt 
dimensiunile realităţii virtuale? Consider: necesitatea identităţii sociale, 
educaţiei, publicităţii şi relaţiilor interumane. Semnificaţia efectului produs 
de reţelele sociale în spaţiul public este accesibilitatea pentru utilizatori, 
comunicarea şi relaţia dintre indivizi sau grupuri sociale şi viitorul acestor 
instrumente virtuale reprezintă, de fapt o nouă ordine în istoria umanităţii. 

Cuvinte-cheie: reţea socială, influenţă, grup social, comunicare, spaţiu 

public. 

                                                             

∗ Cadru didactic asociat în cadrul facultăţii de Filozofie şi Ştiinte Social Politice, 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. 

contact: rzvn_dcn@yahoo.com 
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Florinela FLORIA∗∗∗∗ 
Petronela SAVIN∗∗∗∗ 
 

IDENTITATE ȘI ALTERITATE IN DISCURSUL TURISTIC  

– rezumat –  

 

Lucrarea surprinde construcția identității și a alterității la nivelul discursului 
turistic, formulă sub care includem un mozaic discursiv care are ca nucleu 
referențial turistul, figură totemică a alterității în perioada contemporană. 
Considerăm că, la acest nivel, celălalt – o altă persoană, un alt grup sau o altă 
comunitate beneficiază de o construcție aparte. Obiectul cercetării noastre 
se revelează a fi evidențierea construcției discursive a celuilalt printr-o 
deconstrucție de factură socio-semiotică. 

Cuvinte-cheie: Identitate, alteritate, aculturație, discurs turistic, 
interculturalitate 

                                                             

∗

 Asist. univ. dr. Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău 
∗

 Asist. univ. dr. Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău 
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Andra MARIN∗∗∗∗ 
 

UTILIZAREA RETELELOR SOCIALE PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI  

– rezumat –  

 

Software-ul pentru rețele de socializare este foarte folosit în interiorul 
organizațiilor și instituțiilor.  
LinkedIn, conceput special pentru tinerii profesioniști, este utilizat pe scară 
largă pentru a construi și menține rețele profesionale externe. 
Facebook a fost adoptat rapid de zeci de mii de angajați pentru a se conecta 
cu prietenii, familia și colegii de muncă 
Funcționalitatea acestor softuri, centrată pe crearea și consolidarea 
legăturilor sociale,  a găsit multe aplicații și utilizări profesionale, dar uneori 
apar tensiuni la locul de muncă atunci când sarcinile de serviciu sunt 
îmbinate cu activitățile personale.  Convențiile sociale care reglementează 
utilizarea evoluează în paralel cu regulamentele de la locul de muncă al unor 
instituții, dar și cu jurisprudența legată de aceste fenomene.  
Putem anticipa progresul rapid și adoptarea rețelelor de socializare pe o 
scară mai largă în contextul  dezvoltării carierei și a îmbunătățirii 
comunicării profesionale.  
 
Cuvinte-cheie: dezvoltarea carierei online, rețele de socializare, comunicare 
profesională  
 
 

                                                             

∗

 Lect. univ. drd. Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi 
 
contact: andra.marin@umk.ro  
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Carmen NEAMTU ∗∗∗∗ 
 

EXPRESII POPULARE ŞI VOCABULAR DE MAHALA ÎN LIMBAJUL PRESEI 

– rezumat –  

 

Stilul dominant al presei de la noi e unul de model latin, cu risipă de vervă, 
cu ironii şl înţepături, cu spirit ludic şi expresii colorate. E adevărat că de 
dragul unui calambur sau al unei ironii suntem oricând gata să sacrificăm 
orice regulă de tip BBC.  
Jurnalistul îmbrăţişează şi în scris acest stil relaxat, care face apel la 
registrele vii ale limbii vorbite, opus stilului de dinainte de 1989, când se 
putea vorbi de un imobilism în relatări, de limbă de lemn în stilul 
comunicării în general, şi nu doar în cel al presei.       
Expresiile de mahala câştigă teren în discursul presei, picanteriile de limbaj 
atrag audienţa. Din dorinţa de a scrie cât mai interesant pentru publicul avid 
de senzaţional, jurnaliştii fac abuz de ghilimele şi de expresii colorate. 
 

                                                             

∗ Conf. univ. dr., Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad, Catedra de Jurnalistică 

contact: carmen_neamtu2000@yahoo.com 
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Iasmina PETROVICI∗∗∗∗ 
 

COMUNICAREA VIZUALĂ ÎN WEB DESIGN  

– rezumat –  
 

În studiul de față ne propunem să demarăm o analiză interdisciplinară 
privind specificul comunicării vizuale în web design. În prima parte a 
studiului, vom supune discuţiei diferite forme ale comunicării vizuale în web 
design, urmând apoi să surprindem câteva aspecte privind funcţiile acestui 
tip de comunicare. În cea de-a treia parte vom proceda la o cercetare 
calitativă, constând în interpretarea componentelor estetice ale comunicării 
vizuale în web designul recent, pentru ca, pe final, să formulam câteva 
aprecieri concluzive. 

Cuvinte-cheie: comunicare vizuală, web design, estetică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

∗∗∗∗ Asist. univ. dr. Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, 
Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării 

contact: iasmipetrovici@yahoo.com  
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Doina Mihaela POPA∗∗∗∗ 
 

MESAJUL PUBLICITAR CA PUNERE IN SCENA A EFEMERULUI IN SPATIUL 
URBAN 

– rezumat –  

 

Analiza raportului creativitate/publicitate implică definirea Publicităţii ca 
punere în scenă a efemerului în spaţiul urban, punere în scenă care trimite 
direct la ideea de creativitate. Aici întâlnim, ca nicăieri în alt domeniu, 
profesia de „creativ”, adjectiv substantivizat şi care descrie persoana-cheie 
din agenţia de publicitate, însărcinată să conceapă, să dezvolte şi să 
urmărească execuţia ideilor publicitare. El manipulează convergenţa dintre 
Cuvânt şi Imagine într-un mesaj aparent inofensiv, dar care sfârşeşte prin a 
deveni o noua formă de dominare estetică: afişul publicitar, adresat simultan 
celor 5 simţuri ale spectatorului care suntem şi dominând din ce în ce mai 
mult spaţiul public contemporan. 

Cuvinte-cheie: creativitate, publicitate, mesaj, psihanaliza publicităţii 

  

                                                             

∗ Conf. univ. dr., Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi 
 
contact: doinamihaelapopa@yahoo.fr 
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Florinela FLORIA∗∗∗∗ 

Cosmin TOMOZEI∗∗∗∗ 
 

BLOGOSFERA ȘI INTERCULTURALITATE  

– rezumat –  
 

Lucrarea pleacă de la premisa construcției discursive a etnicității, a 
construcției sale mediatice, a modului în care media structurează 
problematica interculturală. În cadrul acestei lucrări ne oprim asupra 
blogurilor cu referință etnică, urmărind construcția identității etnice și 
percepția problematicii interculturale la nivelul web 2.0 și al noilor media 
dintr-o perspectivă socio-semiotică. 
 
Cuvinte-cheie: Blog, web 2.0, etnicitate, comunicare interculturală 

                                                             

∗

 Asist. univ. dr. Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău 
∗

 Asist. univ. dr. Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău 
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Gabriela BOLDUREANU∗∗∗∗ 
Cătălina LACHE∗∗∗∗       Pamela TERENZIANI∗∗∗∗ 
Cristina MONTESI∗∗∗∗              Mario PAGLIACCI∗∗∗∗ 
 

IMPACTUL CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE ASUPRA 
COMPORTAMENTULUI CONSUMATORILOR DIN REGIUNEA UMBRIA, 

ITALIA SI REGIUNEA DE NORD EST, ROMÂNIA 

– rezumat –  
 

Criza actuală diferă de alte crize prin amploarea ei, afectând în momentul de 
faţă un număr foarte mare de ţări. Dacă până acum erau afectate cu 
precădere ţările în curs de dezvoltare, în actuala criză au fost implicate şi 
cele mai dezvoltate ţări ale lumii. 
Criza este în fapt un ansamblu de disfuncţionalităţi diverse, dar a căror 
interdependenţă ilustrează gradul de globalizare financiară şi economică în 
societatea umană din prezent. Astfel, una din cauze este ajungerea la 
saturaţie a motoarelor de creştere economică mondială si anume: creditul şi 
consumul. 
Plecând de la aceste considerente, lucrarea de faţa este rezultatul unei 
cercetări efectuate in colaborare între Laboratorio Athena (Terni, Italia) şi  
Institutul de cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei 
Române (Iași, România). în perioada august 2012-septembrie 2012. 
Obiectivul principal îl constituie analiza comparativă a comportamentului 
consumatorilor din regiunea Umbria, Italia şi Regiunea de Nord Est, 
                                                             

∗ Prof. univ. dr., Universitatea “Petre Andrei”, Iaşi  
contact: gabrivaleanu@yahoo.com 
∗ Conf. univ. dr. Universitatea “Petr Andrei”, IaşI 
contact: catalina_lache@yahoo.com  
∗ Laborator Athena, Terni, Italia 
contact: pamela.terenziani@gmail.com 
∗ Cercetător, Facultatea de Economie, Universitatea din Perugia, Italia 
contact: motesik@usa.net 
∗ Prof. dr., Universitatea din Perugia, Italia 
contact: mariopagliacci@libero.it 
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Romănia privind criza economico-financiară cu scopul identificării 
măsurilor, politicilor de depăşire a crizei.  
În vederea atingerii scopului şi obiectivelor cercetării am propus analiza a 
cinci domenii strâns legate între ele şi anume:  

1. analiza efectelor crizei economice asupra veniturilor, asupra condițiilor 
de viață, asupra consumului, funcție de sectoarele de consum, de 
capacitatea de a rambursa datoriile contractate, de tendința de a 
împrumuta în continuare a consumatorilor intervievați; 

2. analiza efectelor crizei economice asupra consumatorilor intervievați 
în funcție de caracteristicile socio-demografice (gen, componența 
familiei, vârstă);  

3. analiza reacțiilor consumatorilor intervievați: atitudinea cu privire la 
muncă; 

4. analiza opiniilor consumatorilor intervievați cu privire la consumul ca 
un motor al creșterii economice; 

5. analiza politicilor de creștere economică, preferate de consumatorii 
intervievați. 
 

Cuvinte-cheie: criza economică, consumatori, globalizare financiară şi 
economică, creștere economică  
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Contact : 

Str. Băluşescu, nr. 2 
700.309, Iaşi,  
ROMANIA 
 
Telefon: +40232/212.416 

Email: contact@umk.ro  

Web: www.umk.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

Cu susţinerea financiară a Ministerului Educației Naționale, prin 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică 


