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Din cauza pandemiei, imprevizibilă la data la care am inițiat demersurile de
organizare a acestui colocviu și care afectează toate domeniile vieții noastre de până
acum, punându-ne în fața unor situații cărora trebuie să le gestionăm prin mijloace
de criză, această ediție a colocviului nostru, cu tema SUB SEMNUL LEGII, se
desfășoară în condiții foarte diferite de cele anterioare. Pentru că nu am dorit sa
întrerupem tradiția din cauza acestui flagel, am decis să mergem înainte în ciuda
dificultăților care au apărut și de aceea, în acest an, desfășurarea lucrărilor va fi
diferită de cea anunțată inițial. Din păcate, vor lipsi ceremonia de deschidere,
discursurile de bun venit, conferințele plenare, lucrările pe secțiuni, discuțiile,
ceremonia de închidere, excursiile. Dar ceea ce ne va lipsi cel mai mult va fi
întâlnirea tradițională cu contributorii mai vechi și cu cei care ni s-au alăturat mai
recent. De aceea, în forma actuală, programul este alcătuit prin însumarea în ordine
alfabetică a numelor distinșilor noștri participanți însoțite de titlurile articolelor
lor. Suntem onorați de bunăvoința lor de a participa la această ediție mai puțin
obișnuită, care sperăm că va fi o excepție. Aceasta demonstrează că tema propusă
este fertilă și interesantă nu numai prin implicațiile ei în lumea antică. În cazul
particular al situației cu care se confruntă azi întreaga omenire, devine evident
faptul că legea este și un concept vital, care garantează însăși existența societății,
pentru că respectarea legii este un act salvator de vieți și de solidaritate.
Vă așteptăm cu nerăbdare la următoarele ediții ale colocviului nostru, sub
auspicii mai bune.
Because of the pandemic, unpredictable at the date when we initiated the
organization of this conference and affecting all areas of our life so far, we are
confronted with unusual situations that we must manage by crisis means.
Therefore, this edition of our conference, having as main theme UNDER THE SIGN
OF LAW, is held under conditions quite different from the previous. Unwilling to
break the tradition because of this scourge, we have decided to move forward
despite the difficulties that have arisen, so that the conference will take place in
different way than we have initially announced.
Unfortunately, the opening ceremony, the welcome speeches, the plenary
session, the parallel sessions, the closing ceremony, the discussions, the excursions
will be missing. But what will be missing the most will be the traditional meeting
with our old collaborators as well as with those who joined us more recently.
Therefore, in its present form, the program is composed by alphabetical
addition of the names of our distinguished participants accompanied by the titles
of their papers. We are honoured by their willingness to be part of this less common
format of our conference, which we hope will be an exception.
This proves that the proposed theme is fertile and interesting not only by its
implications in the ancient world. In the particular case of the situation facing
humanity today, it is all the more evident that the law is also a vital concept for the
functioning of human society, which guarantees its very existence, because
respecting the law can be both a life-saving and solidarity act.
We look forward to meeting you under better auspices at the next editions of
our colloquium.
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