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Rezumatul tezei de abilitare

Prima parte a Tezei de abilitare, privitoare la realizările ştiinţifice, profesionale şi academice, pe
direcţii tematice disciplinare sau interdisciplinare face o trecere în revistă a carierei mele
neconvenționale. Am o formație de fizician, am publicat, în paralel cu studiile de profil, lucrări
care aplicau matematicile la domeniul științelor sociale, am participat la acțiuni civice înainte și
după revoluție. Din 2001, am urmat o școală doctorală în domeniul științelor politice, am predat
și scris în principal în acest domeniu. Detaliile enumerate au influențat conținutul și stilul
realizărilor mele ştiinţifice şi profesionale.

Mi-am structurat prezentarea în cinci secţiuni care acoperă principala mea activitate
științifică. Primele patru domenii sunt interconectate, însă, având în vedere diversitatea scrierilor,
am considerat că urmărirea lucrărilor este astfel simplificată.
Domeniul „Cercetări şi conceptualizări privitoare la minorităţi şi multiculturalism”
acoperă nouă subteme: 1. Pentru un sistem generos de protecţie a minorităţilor naţionale.
Considerarea separată a problematicii maghiarilor şi romilor; 2. Problematica drepturilor
colective; 3. Dezvoltare de noi concepte: drepturi colective exercitate individual; 4. Dezvoltare
de noi concepte: dreptul la privatitatea de grup (privatitatea comunităţilor); 5. Dezvoltare de noi
concepte: sensul canonic al multiculturalismului;

6. Variabilitatea muilticulturalismelor;

7.Schimbări ale hărţii etnice a României; 8. Etnomobilitate teritorală; 9. Participarea la apariţia
unei doctrine a Convenţiei-cadru. Rapoartele alternative şi aplicarea CCPMN de către România.
Unele titluri se referă la teme pentru care am scris mai multe studii (cărți), altele corespund unei
singure lucrări, dacă este mai amplă și subiectul are o personalitate distinctă. Am prezentat
principalele idei ale textelor publicate, punând accentul pe noutățile conceptuale, metodologice
sau de informație.
Domeniul ”Cercetări şi conceptualizări privitoare la drepturile omului şi democraţie”
conține trei secțiuni: 1. Elemente pentru o doctrină a sistemului românesc de combatere a
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discriminării; 2. Conceptualizări: discriminarea contra vs. discriminarea pentru, deci contra; 3.
„20 de ani de războaie culturale”. Fiecare temă începe cu explicarea contextului care a motivat
cercetarea și publicarea rezultatelor.
Domeniul ”Cercetări şi conceptualizări privitoare la drepturile omului şi democraţie” are
zece secțiuni: 1. Extremismul de dreapta în România; 2. Conceptualizări: noţiunea neutralităţii
militante a statului; 3. Conceptualizări: democrația anarhică; 4. Conceptualizări: societatea
oportunistă; 5. Conceptualizări: drepturile constituţionale de marjǎ; 6. Pledoarie pentru echilibrul
dintre libertate şi combaterea discriminării 7. Pledoaria pentru statul secular; 8. Pentru o doctrină
a prezenței simbolurile religioase în școlile publice; 9. Analiza proiectelor legislative; 10.Analiza
critică a unor decizii ale Curţii Constituţionale. Această parte a tezei de abilitare este mai
eterogenă și pentru că domeniul drepturilor omului şi democraţia are o mare generalitate. Toate
studiile acestei secţiuni reflectă interesul pentru conceptualizare.
Capitolul ”Cercetări şi investigaţii – documentarea violării drepturilor omului şi a
drepturilor minorităţilor naţionale şi religioase” acoperă șase subteme: 1. Provocări la adresa
minorităţilor: reportul Comisiei de Control al SRI; 6. Cercetări asupra situaţiei comunității
ceangăilor; 3. Cercetări asupra problematicii tătarilor; 4. Presiunea asupra Bisericii Române
Unite cu Roma (Greco-Catolică); 5. Familia Internaţional; 6. Cazul MISA. Cercetările prezentate
sunt rezultatul unor de investigații de teren care s-au regăsit în studii de mai mică dimensiune,
sau din contră, de amploare.
Partea privind ”Cercetări şi conceptualizări privitoare la etica şi politica memoriei”
cuprinde: 1. Cercetarea sistemului românesc de acces la propriul dosar şi deconspirarea
Securităţii; 2. Cercetări privitoare la tratarea eticii şi politicii memoriei de către comisiile
prezidenţiale; 3. Cercetări privind interpretarea abuzivă a documentelor din arhivele Securităţii;
4. ”`Arta pentru artă` şi `rezistenţa prin cultură` faţă în faţă cu Arhivele Securităţii”;
5.Conceptualizarea unei etici a memoriei totalitarismelor; 6. Cercetări privitoare la etica şi
politica memoriei în cadrul unor organizaţii europene;

7. Investigarea istoriei represiunii;

8.Scrisorile ultimului deceniu comunist.
În esență. partea tezei de abilitare dedicată realizărilor ştiinţifice, profesionale şi de natură
academică constituie un inventar al scrierilor, o înșiruire de mici sinteze sau, când doresc să
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accentuez rezultatele, de concluzii. Având în vedere varietatea tematicilor abordate și mulțimea
textelor dedicate lor (25 de cărți, peste 100 de studii și articole cu caracter profesional), nu am
elaborat asupra dezbaterii acestor tematici în domeniul de specialitate. M-am referit la dezbaterea
disciplinară în trecere, și nu de fiecare dată căci s-ar fi pierdut legătura dintre toate aceste scrieri
care, în ciuda eterogenității titlurilor, sunt unitare: împreună reflectă devoțiunea pentru drepturile
omului, dreptate, democrație, libertate și umanism. Inventarul făcut arată marele interes pentru
concepte. Totuși, aș spune că pentru mine cercetarea academică a contat datorită puterii ei ”să
facă binele”.
A doua parte a tezei de abilitare, privitoare la planurile de evoluţie şi dezvoltare a carierei
a urmat aceleași domenii care descriu realizările mele ştiinţifice, profesionale şi de natură
academică. Motivul este evident: în cele cinci categorii de interese ştiinţifice am adevărate
„șantiere” în lucru, pe care doresc să le definitivez sub forma unor studii sau cărți. Faptul nu
înseamnă că planurile mele de viitor nu vizează trecerea dincolo de frontierele între care am
lucrat – cum ar fi, spre exemplu, studiile culturale. Am preferat însă ca teza de abilitare să se
mențină într-un cadru clar de urmărit, iar în ce privește planurile de carieră, să fie predictibilă și
credibilă.
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