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RSJ 2011, un nou proiect

Î

ncurajatã de parteneriatul început în anul 2010 cu Editura Universul Juridic,
Revista de ªtiinþe Juridice propune un nou proiect: fiecare numãr al revistei va
fi dedicat unui singur subiect, reunind studii, articole, comentarii de jurisprudenþã
centrate pe o singurã temã.
De ce un asemenea proiect? Am considerat, mai întâi, cã în spectrul publicaþiilor
de specialitate, o revistã dedicatã unui singur subiect, anunþat din timp, s-ar înscrie în
încercarea de a înlãtura o lacunã. Proiectul unei reviste cu subiect unic, la care sunt
invitaþi sã colaboreze specialiºti din întreaga þarã – cadre didactice, cercetãtori,
judecãtori, procurori, avocaþi, teoreticieni ºi practicieni ai dreptului –, oferã posibilitatea
concentrãrii cercetãrii juridice asupra problemelor în discuþie la un moment dat. Uneori
efectul unor materiale doctrinare de excepþie este estompat tocmai de lipsa formatului
revistelor, care nu se centreazã pe o singurã direcþie. Eforturile cercetãtorilor pot
trece neobservate în vâltoarea unor discuþii mai mult sau mai puþin productive. Pe de
altã parte, în condiþiile în care piaþa revistelor generaliste sau dedicate unor ramuri de
drept riscã sã devinã saturatã, efortul financiar al editurilor devine iluzoriu, iar susþinerea
unui numãr mare de reviste generaliste ajunge rapid o misiune imposibilã.
Revista de ªtiinþe Juridice este în prezent o publicaþie a Centrului de Cercetãri
Juridice Fundamentale, a cãrui activitate ºtiinþificã se desfãºoarã sub egida Academiei
Române. În arhiva electronicã a Consiliului Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din
Învãþãmântul Superior, reorganizat din martie 2011 în Consiliul Naþional al Cercetãrii
ªtiinþifice (www.cncsis.ro; www.cncs-uefiscdi.ro), revista este menþionatã începând
cu anul 2005. Într-o primã perioada, 2005-2007, revista a fost clasificatã în „categoria
C”, iar din anul 2008 este clasificatã în „categoria B”. Din acest an revista este
indexatã în douã baze de date internaþionale de prestigiu: COPERNICUS ºi EBSCO
(http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=6464). În
curând revista va avea o nouã paginã web, cu acces la rezumatele articolelor publicate
ºi la alte informaþii de interes, pentru a beneficia de o vizibilitate pe mãsurã.
Dincolo de datele statistice care puncteazã o anumitã dimensiune a evoluþiei
revistei, ceea ce ne preocupã este calitatea ºi impactul materialelor publicate în paginile
acesteia. Revista îºi propune sã publice materiale de înalt nivel ºtiinþific ºi sã asigure
cadrul general pentru analiza complexã ºi riguroasã a unor instituþii juridice, pentru a
spori vizibilitatea soluþiilor, argumentelor ºi ideilor promovate de autori, dar ºi interesul
faþã de temele anunþate.
În discursul de recepþie rostit la 3 iunie 1922 la Academia Românã, Andrei
Rãdulescu susþinea cã „este o datorie sã avem legi izvorâte din nevoile ºi sufletul

neamului românesc, sã avem doctrina ºi jurisprudenþa noastrã, sã avem cultura, care
sã poarte, în toate manifestãrile ei, pecetea românismului” ºi îºi exprima convingerea
„cã putem avea o culturã juridicã la înãlþimea celor mai de seamã culturi strãine.
Depinde de noi s-o înfãptuim. În acest sens trebuie îndreptate toate silinþele. Trebuie
desãvârºit ceea ce avem, trebuie ridicat la înãlþimea ºtiinþei timpului ºi, în special,
trebuie s-o facem a noastrã. Românizarea culturii juridice – naþionalizarea în sensul
cel mai bun al cuvântului ºi fãrã exagerãri – iatã care ne este datoria” (Cultura juridicã
româneascã în ultimul secol, Andrei Rãdulescu în Discursuri de recepþie, vol. V,
1919-1936, Editura Academiei Române, Bucureºti, 2005, p. 230).
Peste timp, în anul 2011, Revista de ªtiinþe Juridice propune „naþionalizarea în
sensul cel mai bun al cuvântului ºi fãrã exagerãri”, rând pe rând, a diferitelor instituþii
juridice. Suntem conºtienþi de dificultatea drumului de la Idee la Faptã. Entuziasmul
începutului trebuie sã fie însoþit de experienþa ºi cunoºtinþele juridice aprofundate ale
celor care se vor implica în acest proiect.
În acest nou format Revista de ªtiinþe Juridice va avea douã apariþii anuale: în
iunie ºi în decembrie. Subiectul ales va fi anunþat din timp, astfel încât colaboratorii
revistei sã-ºi manifeste expres intenþia de a trimite articole, studii, comentarii de
jurisprudenþã º.a.m.d., menþionând titlul materialului pânã la 1 martie, respectiv 1
septembrie, urmând ca materialele, tehnoredactate conform condiþiilor de publicare,
sã fie trimise pe adresa redacþiei cel mai târziu pânã la data de 15 mai, respectiv 15
noiembrie. Revista se obligã, ca în termen de 15 zile, sã confirme publicarea acestora,
termen calculat de la expirarea perioadelor de exprimare a intenþiei de colaborare,
respectiv de comunicare a articolelor. Redacþia îºi propune, totodatã, sã menþinã o
legãturã permanentã cu autorii, pentru realizarea scopului declarat.
Subiectul propus pentru numãrul 2/2011 (apariþie decembrie 2011) este
„Persoana juridicã”, iar pentru numãrul 1/2012 – „Regimul proprietãþii în Noul Cod
civil” (apariþie iunie 2012).
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