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Data naşterii: 5 mai 1938
Locul naşterii: Sebeş, jud. Alba, România
Naţionalitatea: română
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Experienţă profesională:
·

1959/1960

avocat stagiar – Colegiul Bucureşti;

·

1960/1968

consilier juridic – Ministerul Petrolului şi Chimiei;

·

1968/1971

consilier juridic – Ministerul Comerţului Exterior,

·
1971/1989
cercetător ştiinţific principal – Institutul de Cercetări Juridice,
sectorul Drept Internaţional;
·

1990/1991

conferenţiar universitar suplinitor;

·

1991/1998

conferenţiar universitar titular;

·
1998
profesor universitar, conducere doctorat, specializarea Drept
Internaţional public
·
1995
profesor la Colegiul Juridic Franco-Roman din cadrul Facultăţii de Drept
a Universităţii Bucureşti
·
1996-2004
Bucureşti
·
2004Titulescu

şef al Catedrei de Drept public a Facultăţii de Drept a Universităţii
sef al Catedrei de Drept public a Facultăţii de Drept a Universităţii N.

Alte activităţi sau funcţii:
·
secretar de redacţie al publicaţiei periodice a Academiei Române “Revue Roumaine
des Science Sociales – serie Juridique” (1982/1989);
·
membru al comitetului de redacţie al Revistei Române de Studii Internaţionale
(1991/1994);
·

membru al Asociaţiei de Drept şi Relaţii Internaţionale (A.D.R.I.);

·

membru al secţiei române a Asociaţiei de Drept Internaţional (I.L.A.);

·
membru al comitetului director al Institutului Român pentru Drepturile Omului
(I.R.D.O.).
·

membru al Consiliului Ştiinţific al revistei “Analele Universităţii Bucureşti (2001- )

Participări internaţionale mai recente:
·
membru, cu titlu individual, în grupul de experţi care au elaborat (Paris, februariemartie 1991) primul proiect al Convenţiei privind concilierea şi arbitrajul în cadrul
O.S.C.E., intrat în vigoare în 1994, ratificată de România în 1996;
·
expert O.N.U. din partea României, în grupul de experţi numiţi de Comisia pentru
Drepturile Omului (februarie – martie 1993);

·
raportor pentru Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti la Conferinţa
Internaţională cu tema “Învăţământul juridic în perspectiva secolului XXI” organizat de
Oxford Law Society, în colaborare cu European Law Students Association (ELSA),
Oxford, septembrie 1995;
·
judecător ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strassbourg,
(1999).
·
membru, desemnat de Guvernul României, in Comisia Europeana împotriva
Rasismului si Intolerantei (E.C.R.I.)- organ al Consiliului Europei. Potrivit mandatului
E.C.R.I., membrii săi acţionează cu titlu individual; membru al Biroului ECRI(2003·

membru al Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga (2003-)

