Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

ZLĂTESCU, (MOROIANU) IRINA
Bucuresti, Romania

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

Romana

Experienţa profesională
Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

1990 Profesor universitar titular
Conducător de doctorate din 2001 şi post-doctorate
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (din 1990)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
2013Membru în Consiliul de administraţie al European Union Agency for Fundamental Rights
(FRA) şi în Comitetul de Strategie 2018-2022 al acesteia
2012Preşedinte CEAC - FAP, SNSPA
2012Coordonator colectiv drept public, drept internaţional şi drepturile omului în Departamentul
de Drept - FAP SNSPA
2011
Dr. H.C., Universitatea Ovidius Constanţa
1999-2008
Membru al Senatului SNSPA şi prodecan (1999-2005)
2004Expert evaluator, burse, studii în străinătate CNCSIS
1999-2005
Profesor, membru al Senatului Academiei Diplomatice
1994Expert – Mecanismul dimensiunii umane – ODIHR - OSCE
2005 - 2011

2

Membru ales reprezentant al societăţii civile, Consiliul Superior al Magistraturii
2002-2011
Expert ONU pe discriminare
1998 co-şef catedră şi profesor universitar
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, toleranţă şi pace din România
2010Mediator- incomp.
1990Avocat pledant , Baroul Bucureşti, incomp.
1993Director curs – Universitatea Internaţională a Drepturilor Omului
2001 -2011
Expert - Grupul de lucru al experţilor privind discriminarea
Organizaţia pentru Naţiunile Unite
1995
Expert tehnic- Delegaţia pentru pace, democraţie şi drepturile omului a OIF
1990-1998
Membru în Comitetul executiv al UNICEF - România
1990Membru al Societăţii Academice „Ateneul Român”

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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1990-2011
Diplomă, Certificat
Drepturile omului, management educaţional, managementul proiectelor
CEU-IPV, UNHCHR
2011
Diplomă
Răspunderea comună în protecţia şi promovarea drepturilor omului
IPV – Italia, Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă –
România, ANUROM

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

3
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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2010
Diplomă
Evoluţia drepturilor omului în Europa: 35 de ani de la adoptarea Actului final de la Helsinki
IDEF, ANUROM

2010
Diplomă
Managementul educaţional
CEU-IPV

2009
Diplomă
Biblioteca electronică – un instrument util educaţiei pentru drepturile omului
IDCL

2008
Diplomă
Drepturile omului la 60 de ani de la adoptarea DUDO
CEU-IPV

2008
Diplomă
Managementul educaţional
CEU-IPV

2007
Diplomă
Drepturile culturale
CEU-IPV

2006
Certificat
Dreptul omului la un mediu sănătos
CEU-IPV, Catedra UNESCO pt.dr. omului, dem., pace şi toleranţă, IDEF, PanEurope Suisse
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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2000
Diplomă
Managementul proiectelor
IDEF,

1997
Certificat
Curs de tehnică legislativă
ABA-CEELI, NCSL şi LCR

1995
Diplomă
Management şi drepturile omului
IDEF

1994
Certificat
Seminar privind protecţia minorităţilor
Centrul ONU pentru Drepturile Omului, Geneva

1993-2015
Atestat
Cursuri Universitatea Internaţională pentru Drepturile Omului
IRDO, Catedra UNESCO

1993
Certificat
Curs formare privind drepturile omului în administrarea justiţiei pentru judecători, avocaţi şi
procurori
Centrul ONU pentru Drepturile Omului, Geneva

1993
Certificat
Curs privind soluţionarea conflictelor dintre cetăţeni şi organele statului
Centrul ONU pentru Drepturile Omului, Geneva
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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1993
Certificat
Curs formare privind drepturile omului în administrarea justiţiei pentru profesorii Academiei
de Poliţie
Centrul ONU pentru Drepturile Omului, Geneva

1992
Certificat
Curs de formare al ONU pentru profesorii din învăţământul secundar - Să predăm şi să
învăţăm drepturile omului
Centrul ONU pentru Drepturile Omului, Geneva

1992
Certificat
Curs de formare al ONU pentru cadrele didactice din învăţământul primar - Să predăm şi să
învăţăm drepturile omului
Centrul ONU pentru Drepturile Omului, Geneva

1992
Certificat
Curs IT
FEA-HANRO

1992
Certificat
Curs formare privind drepturile omului în administrarea justiţiei pentru judecători, avocaţi şi
procurori
Centrul ONU pentru Drepturile Omului, Geneva

1992
Certificat
Curs pentru pregătirea cadrelor din armată, poliţie şi penitenciare
Centrul ONU pentru Drepturile Omului, Geneva

1991-1993
Diplomă
Stagiu – Instituţii democratice
Tratatul Atlanticului de Nord
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1987
Diplomă
Relaţiile dintre State, relaţiile dintre State şi persoanele private
Academia de Drept Internaţional, Curtea Internaţională de Justiţie, Haga

1981-1985
certificat
Curs de perfecţionare în domeniul legislaţiei maritime şi fluviale
Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor

1980
Certificat
Curs privind dreptul comparat al familiei
ACCT, UIOF, OPAF

1977 - 1981
Diplomă superioară în drept comparat, Strasbourg, Amsterdam, Haga

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Facultatea internaţională de drept comparat din Strasbourg.

1991 - 1994
Doctor în drept

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Facultatea de drept, Universitatea din Bucureşti

1969 - 1973
Diplomă de licenţă în drept

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Facultatea de drept, Universitatea din Bucureşti

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Româna

Autoevaluare
Nivel european (*)
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Limba Franceză
LimbaEngleză
Limba Germană
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B2
B2
B2
independent
independent
independent
independent
independent
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B2
B2
B2
B2
independent
independent
independent
independent
independent
B2

Dobândite în urma cursurilor de formare în domeniu

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Ms Office (Word, Excel, Access), navigare Internet, Windows 2010, 2007, XP

Alte competenţe şi aptitudini sociale

Comunicare pozitivă, mediere, spirit de echipă şi management instituţional, dobândite în
cariera educaţională şi de cercetare ştiinţifică
Implicare civică-comunitară, competenţă formată în activitatea cu şi în societatea civilă
Categoria B
Membru titular al Academiei de Ştiinţe Juridice din România; Membru titular al Academiei
Internaţionale de Drept Comparat; Membru al Consiliului Institutului European de Drept
(European Law Institute); Membru al Comitetului ştiinţific internaţional al "International
Encyclopaedia of Laws"- Londra - Bruxelles - Boston; Membru al Comitetului director al
Institutului Internaţional de Drept de Expresie şi Inspiraţie Franceză (IDEF-Paris); Membru al
Consiliului Institutului European de Drept (ELI), Bruxelles/Viena; Membru al Societăţii
franceze de Legislaţie comparată, Paris; Membru al Ius Primi Viri – Roma, organizaţie
neguvernamentală cu statut consultativ la ECOSOC; Membru Amnesty International;
Preşedinte al Asociaţiei pentru Naţiunile Unite din România, membră WFUNA, ONG cu
statut consultativ la ECOSOC; Membru în Consiliul ştiinţific al revistei „Drepturile omului”;
Membru în Consiliul ştiinţific al Revistei Române de Drept European; Membru în Consiliul
ştiinţific al revistei „Punctul Critic”; Membrul al Consiliului ştiinţific al Journal of Business and
Public Administration – HOLISTICA; Membru în Consiliul ştiinţific al revistei „Expert
Electoral” – editor a AEP; Membru fondator al Societăţii Române de Drept Comparat;
Membru fondator al Asociaţiei Clubul "Victor Dan Zlătescu" de drept internaţional, drepturile
omului şi drept comparat; Membru fondator al Asociaţiei Europene de Drept Bancar şi
Financiar - România; Membru fondator al Societăţii Române de Drept European; Membru în
Consiliul General al Institutului Român pentru Drepturile Omului, Director adj., Şef sector
cercetare, Director executiv; Membru în Consiliul ştiinţific al Institutului Internaţional de
Drepturile Omului al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”-Bucureşti; Profesor
titular/asociat la Universitatea Bucureşti, Universitatea „Al. Ioan Cuza ” Iaşi, Academia de
Studii Economice, Universitatea Spiru Haret, Universitatea Ecologică din Bucureşti,
Universitatea Româno-Americană, Universitatea de Nord din Baia Mare; Redactor colab.,
redactor pr., redactor de rubrică la revistele „Dreptul” şi „Palatul de Justiţie”; Jurnalist
profesionist, atestat, membru al OIJ, UZP.

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Coordonator şi/sau membru în echipe de granturi de cercetare sau contracte directe de
cercetare internaţionale;
Autor de puncte de vedere la proiecte de acte normative;
A publicat numeroase articole, studii şi cercetări în reviste de specialitate din ţară şi
străinătate, prefeţe la volume ştiinţifice, recenzii şi cronici, avize la proiecte de acte normative.

Anexe Anexa 1 + Premii, Anexa 2 + Listă publicaţii
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Anexa 1
Premii
Diplomă de excelenţă şi Medalia de aur, la150 de ani de la crearea Societăţii Academice „Ateneul Român”, 2016;
Diplomă de excelenţă şi Medalia de aur, la 25 de ani de la crearea Universităţii Ecologice Bucureşti, 2015;
Premiul ARODF pentru volumul „Human rights – a dynamic and evolving process”, 2015;
Diplomă de excelenţă şi plachetă pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea unor noi metode şi mijloace de promovare şi protecţie
a drepturilor omului – a XX-a ediţie a Universităţii Internaţionale a Drepturilor Omului, 2014;
Diplomă de merit pentru contribuţia deosebită la promovarea şi protecţia drepturilor omului şi cultivarea respectului pentru
demnitatea umană „20 de ani de la Conferinţa ONU pentru Drepturilor Omului – Viena, 1993”, 2013;
Diplomă şi Plachetă, cu prilejul celei de a XV-a ediţii a Simpozionului internaţional „Dimensiunea spirituală a drepturilor omului”
pentru recunoaşterea contribuţiei aduse la cultivarea respectului pentru demnitatea umană, 2012;
Diplomă de Merit şi Plachetă pentru contribuţia deosebită la organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice de protecţie şi
promovare a drepturilor omului în România, 2011;
Diplomă acordată de Ministerul Afacerilor Externe, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la admiterea României în ONU, 1995; 2011.
Diplomă de excelenţă, Revista Medierea, 2011;
Diplomă de excelenţă, Consiliul de Mediere, 2010;
Medalia de Aur acordată de Şcoala Naţionalǎ de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică, 2005, 2010;
Diplomă şi Medalie de aur, cu prilejul celei de a X-a ediţii a Simpozionului internaţional „Dimensiunea spirituală a drepturilor omului
pentru merite în promovarea educaţiei fundamentate pe valori, 2007;
Diplomă de onoare Ştefan cel Mare şi Sfânt, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, 2007;
Diplomă de excelenţă a Consiliului Superior al Magistraturii, în 2006;
Diploma Deceniul Mondial al Educaţiei pentru Drepturile Omului, 2004;
Diplomă de onoare a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI), 2004;
Premiul Academiei Olimpice Române 2002;
Diplomă de excelenţă a Uniunii Juriştilor din România pentru activitatea din domeniul drepturilor omului, în 2001;
Premiul "Istrate Micescu" al Uniunii Juriştilor din România pentru cartea "Drept instituţional european şi politici comunitare", în
1999;
Premiul Comisiei Naţionale Consultative Franceze pentru activitatea Institutului Român pentru Drepturile Omului şi cea personală
în domeniul drepturilor omului, decernat cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului,
1998;
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Diplomă de onoare a Uniunii Juriştilor din România, în 1997;
Diplomă pentru promovarea şi susţinerea păcii şi bunei înţelegeri între cultele din România şi al Asociaţiei pentru pace a cultelor
din România, 1996;
Premiul Asociaţiei Române pentru Drepturile Femeii, pentru cercetare ştiinţifică în domeniul drepturilor femeii, 1996;
Premiile "Drepturile omului" ale ediţiilor Europress, 1994, 1995;
Premiu pentru activitatea în domeniul drepturilor omului, acordat de Uniunea Juriştilor din România şi de Societatea academică
Titu Maiorescu,1993;
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Anexa 2

Listă de publicaţii

Cărţi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizaţii europene si euroatlantice, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2016
Elemente de drept public comparat, in „Reforma statului”, ed. Wolters Kluweer, Romania, 2016
Educație și Drept - interferente. Education and law - interferences”, coautor, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2015
Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitatea de şanse în societatea contemporană, coautor, vol. IV, Ed. Pro Universitaria,
Bucureşti, 2015
Human Rights – A Dynamic and evolving process, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2015
The exercise of the right to non-discrimination and equal opportunities in the contemporary society, coautor, vol. IV, Ed. Pro
Universitaria
Codification in International Perspective, coautor, Ed. Springer, London, 2014
Migration and law, Ed. IRDO, Bucureşti, 2014
Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitatea de şanse în societatea contemporană, coautor, vol. III, Ed. Pro Universitaria,
Bucureşti, 2014
Drepturi egale şi mediu accesibil, coautor, Ed. IRDO, Bucureşti, 2014
Rights of persons with disabilities in Romania. Recent developments, coord, Ed. IRDO, Bucureşti, 2014
Drepturile copilului – 365, coordonare, Ed. IRDO, Bucureşti, 2014
The exercise of the right to non-discrimination and equal opportunities in the contemporary society, coautor, vol. III, Ed. Pro
Universitaria
Evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în România, 2013
Dimensiunea spirituală a drepturilor omului. Educaţia pentru toţi, IRDO, Bucureşti, 2013
The exercise of the right to non-discrimination and equal opportunities in the contemporary society, coautor, vol. II, Ed. Pro
Universitaria, Bucureşti, 2013
Efficiency of Legal Norms, coautor, vol. II, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013
Romanian Constitutional Law, Ed. Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2013
Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitatea de şanse în societatea contemporană, coautor, vol. II, Ed. Pro Universitaria,
Bucureşti, 2013
Ştiinţă şi Codificare în România, coautor, ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013
The exercise of the right to non-discrimination and equal opportunities in the contemporary society, coautor, vol. I, Ed. Pro
Universitaria, 2012
Legal, Culture and legal transplants, Instituto de investigaciones juridicas, Mexico, 2012
Efficiency of legal norms, coautor, vol. I, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012
Nediscriminare. Autonomie. Incluziune. Instrumente privind drepturile persoanelor cu handicap şi jurisprudenţă în materie, coautor,
Ed. IRDO, Bucureşti, 2012
Mari sisteme de drept contemporan, Victor Dan Zlătescu, îngrijire ediţie, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Ed. Pro
Universitaria , Bucureşti, 2012
Drept european, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Ed. PRO Universitaria, Bucureşti, 2012
Romanian Constitutional Law, Ed. Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2012
Efficiency of legal norms, coautor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012
Nediscriminare. Autonomie. Incluziune. Instrumente privind drepturile persoanelor cu handicap şi jurisprudenţă în materie,
coautor, Ed. IRDO, Bucureşti, 2012
Mari sisteme de drept contemporan, Victor Dan Zlătescu, îngrijire ediţie, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Ed. PRO
Universitaria, Bucureşti, 2012
Drept european, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Ed. PRO Universitaria, Bucureşti, 2012
Noile coduri in evolutia dreptului romanesc, coautor, Ed. Universul Juridic, 2011
Aspects de la culture juridique roumaine. Problemes actuels et droits de l’homme, coautor, Ed. IRDO, Bucureşti, 2011
Protection against racism and discrimination, Ed. IRDO, Bucureşti, 2011
Drepturile copilului, ediţia a II-a, revizuită, coordonare, Ed. IRDO, Bucureşti, 2011
Preparing the Workforce for the information society, coautor, Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi, 2010
Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cazuri cu privire la România, ed. a III-a, revizuită şi adăugită,
coordonare, Ed. IRDO, Bucureşti, 2010
La religion et l'Etat laique/Religion and the secular State, coautor, The International Center for Law and Religion Studies,
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Brigham Young University- Provo, Utah, 2010
Drepturile sociale. Tratate europene, coordonare, Ed. IRDO, 2010
Religion and the secular State in Romania, Ed. IRDO, 2010
Legal culture and legal transplants, coautor, Ed. IRDO, Bucureşti, 2010
Drept instituţional comunitar, SNSPA, Bucureşti, 2009
Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale, coautor, AIDC, Mexico 2008, Ed. IRDO, Bucureşti, 2009
Carta Socială Europeană, Ed. IRDO, Bucureşti, 2009
Protecţia juridică a drepturilor omului, SNSPA, Bucureşti, 2009
Drept instituţional european, SNSPA, 2009
Mediul şi sănătatea, coautor, Ed. IRDO, Bucureşti, 2008
Drepturile copilului, coordonare, Ed. IRDO, Bucureşti, 2008
Drepturile omului – un sistem în evoluţie, ediţiile 1 şi 2,, Ed. IRDO, Bucureşti, 2007, 2008
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, autor Vincent Berger (notă introductivă), ediţiile 1-6, Ed. IRDO, Bucureşti,
1999-2008
Drepturile copilului. Drepturile mele, Ed. IRDO, Bucureşti, 2008
Egalitate. Nediscriminare. Bună administrare, (coautor), Ed. IRDO, Bucureşti, 2008
Instituţii europene şi drepturile omului, Ed. IRDO, Bucureşti, 2008
Principalele instrumente internaţionale (Vol. I), şi regionale (Vol. II) privind drepturile omului la care România este parte
(coautor), documente internaţionale, editiile 1-9, Ed. IRDO, Bucureşti, 1995-2008
Drept instituţional comunitar şi drepturile omului (coautor), Ed. IRDO, Bucureşti, 2005
Drepturile copilului şi tânărului, volumul I, Documente internaţionale (coautor), Ed. IRDO, Bucureşti, 2005
Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cazuri cu privire la România, (coordonator), ediţiile 1-3, Ed. IRDO,
Bucureşti, 2005-2010
Prolegomene la un drept instituţional comunitar, Editura Economică Bucureşti, ediţiile 1 şi 2, 2003 - 2004
Egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap. Instrumente internaţionale şi jurisprudenţă (coautor), Ed. IRDO, Bucureşti,
2004
Drept instituţional comunitar şi drepturile omului (coautor), Ed. IRDO, Bucureşti, 2004
Drepturile copilului şi tânărului (coautor), vol. I — documente internaţionale, Ed. IRDO, Bucureşti, 2002
Protecţia juridică a suferinzilor de Alzheimer – studiu de drept comparat, Ed. IRDO, Bucureşti, 2002
Drept instituţional european şi politici comunitare (coautor), Casa Editorială „Calistrat Hogaş”, Bucureşti, 2001
Égalité de chances, égalité de traitement, prefaţă de G. Conac, Ed. IRDO, Bucureşti, 2000
Drepturile omului în sistemul Naţiunilor Unite. Protecţie şi promovare, Ed. IRDO, Bucureşti, ed. 2000 and ed. 2001
Concepts et principes du droit d'inspiration française, Ed. IRDO, IDEF, Bucureşti, 2000
Bioetica, Ed. IRDO, 1999
Carta Socială Europeană, Ed. IRDO, 1999
Drept instituţional european (coautor), Ed. Olimp, Bucureşti, 1999
L'état multinational et l'Europe (coautor), ed. Centre Européen Universitaire, Nancy, 1996
Monitoring Children's Rights (coautor), Kluwer Law International, the Hague, 1996
Ce racisme qui menace l'Europe (coautor), CNCDH, Paris, 1996
Conscientious Objection to Military Service – a Human Right (co-author), CEC, EAK, Bremen, Geneva, 1996
Human Rights as the Political Foundations for the Democratic Consciousness: intervention priorities (co-author), I.P.V., Roma,
1996
Repere pentru o filozofie a drepturilor omului (coautor), Ed. IRDO, 1996
Protecţia juridică a drepturilor omului, Spiru Haret-IRDO, 1996
Cadrul legislativ şi instituţional pentru minorităţi naţionale din România (coautor) – în română, engleză şi franceză, Ed. IRDO,
Ed. RAMO, Bucureşti, 1994
Drepturile omului şi activitatea forţelor de ordine publică (coautor), editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1995
L'état multinational et l'Europe (coautor), ed. Centre Européen Universitaire, Nancy, 1996
Monitoring Children's Rights (coautor), Kluwer Law International, the Hague, 1996
Ce racisme qui menace l'Europe (coautor), CNCDH, Paris, 1996
Conscientious Objection to Military Service – a Human Right (co-author), CEC, EAK, Bremen, Geneva, 1996
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Human Rights as the Political Foundations for the
Democratic Consciousness: intervention priorities (coauthor), I.P.V., Roma, 1996
Protecţia juridică a drepturilor omului, SNSPA-IRDO, 1995
Cadrul legislativ şi instituţional pentru minorităţi naţionale din România (coautor) – în română, engleză şi franceză, 1994
Drepturile omului. Idealuri. Realităţi. Perspective, "André" Publishing House, Bucureşti, 1993
La fonction législative du Parlement en Droit Comparé, OTAN, Bruxelles, 1993
The Reform of International Instruments for the Protection of Human Rights (coautor), Bruylant, Bruxelles, 1993
Drepturi ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale (coautor), 1993
The Role of Women and the Transition to Democracy in Central and Eastern Europe, Center for Democracy and the United
States Agency for Development, (în colaborare), Strasbourg, 1992.
The Impact of Economic and Political Reform on the Status of Women in Eastern Europe, U.N., (în colaborare), CSDHA, New
York, 1992.
ABC - învăţământ pentru drepturile omului, ONU, (coordonare), IRDO, Bucureşti, 1992.
Refugiaţii şi statutul lor juridic, IRDO, (în colaborare), Bucureşti, 1992.
Drept public, (în colaborare), Academia de Studii Economice Bucureşti, 1991.
Een inleiding tot het rechtverglijkende onderzoec, Kluwer-Deventer, Olanda, 1988
Recueil du Centre d'études et de Recherches de Droit International de l'Académie de la Haye: Transnational Arbitration and
State Control, 1987, (în colaborare), coordonatori Bernard Audit, M.E. Schneider.
Population et législation, coordonarea ediţiei, volume editor F.N.U.A.P., Bucureşti, 1984
Les Actes du Séminaire International Droit - Famille - Développement, (coordonare şi coautor), CEDOR, Bucureşti, 1981
La femme dans le développement national et le droit de la famille, (în colaborare), UIOF, ACCT, E.I.B., Bordeaux, 1980
Relaţii economice internaţionale (volumul IV), Contractul comercial de vânzare internaţională (în colaborare), editor Revista
economică, 1979
Douăsprezece suplimente la Revista română de drept, (în colaborare), 1976, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986,
1987, 1988, 1989, 1992.

Articole:
Migration and law in Romania, în Revue Européenne du droit social, supplement, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2015
Protecţia juridică a persoanelor aparţinând minorităţilor, în Drepturile Omului, nr.4/2015
Dreptul persoanei la valorificarea şansei şi a speranţei legitime (coautor), în Drepturile Omului nr. 3/2015
Noi obiective pentru dezvoltarea durabilă, în Drepturile Omului, nr. 2/2015
Human dignity and bioethics, în Drepturile Omului, nr. 2/2015
The United Nations Organization and the the institutionalization of human rights, în Drepturile omului, nr. 1/2015
Încheierea celui de-al doilea deceniu al educaţiei pentru drepturile omului. Evoluţia la nivel europeana învăţământului superior juridic, în Drepturile
omului, nr. 4/2014
Discriminarea multiplă şi lupta împotriva ei, în Drepturile omului, nr. 3/2014
Religious rules applicable in Romania according to the Romanian legislation, în Drepturile omului, nr. 2/2014
Migration and law issues related tto legislation on migration in Romania, în Drepturile omului, nr. 1/2014
Personality rights in the Romanian Civil Code (coautor), în Fiat Iustitia, nr. 1/2014, Ed. Pro Universitaria, 2014
Declaraţia universală a drepturilor omului – 65 de ani de promovare şi protecţie a drepturilor omului, în Drepturile omului, nr. 4/2013
Douazeci de ani de la adoptarea principiilor de la Paris, în Drepturile omului, nr. 3/2013
The principle of nindiscrimination based on citizenship or nationality, în Drepturile omului, nr. 3/2013
Executarea hotărârilor Curţii Europene a drepturilor Omului, în IRDO, în Drepturile omului, nr. 2/2013
Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, în Drepturile omului, nr. 1/2013
Aspecte ale codificării în domeniul drepturilor omului, în Drepturile omului, nr. 4/2012
Rolul jurisprudenţei în aplicarea unitară a legii, coautor, în Drepturile omului nr. 3/2012.
Dreptul la dezvoltare durabilă, în Drepturile omului nr.2/2012
Towards a reform of the European Court of Human Rights, în Drepturile omului nr.1/2012.
O.N.U. şi educaţia pentru drepturile omului, în Drepturile omului nr.4/2011
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Perspective, în Drepturile Omului nr.3/2011
Drepturile sociale în Uniunea Europeană, în Drepturile omului nr.2/2011
Derogare de la prevederile Convenţiei europene a drepturilor omului, în Info IRDO nr.7/2011
Respectarea drepturilor economice, sociale şi culturale în noul deceniu, în Drepturile omului nr.1/2011
Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, în Info IRDO nr.1/2011
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Repere, în Drepturile omului nr.4/2010
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Un sistem instituţional pentru protecţia drepturilor omului la nivel
european, în Drepturile omului nr.3/2010
Aspecte ale culturii juridice româneşti. Probleme actuale şi drepturile omului, coautor, în Drepturile omului nr.3/2010
Social rights-Developments, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, tom XIV/2010
Economia şi drepturile omului în epoca globalizării, în Info IRDO nr.2/2010
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, în Drepturile omului nr.2/2010
Economia şi drepturile omului. Câteva repere, în Drepturile omului nr.1/2010
Noul cod civil şi drepturile omului, coautor, în Drepturile omului nr.1/2010.
Declaraţia Universală a Drepturilor omului-document fondator al sistemului drepturilor omului, în Drepturile omului nr.4/2009
Convenţia cu privire la drepturile copilului-20 de ani de la adoptare, în Drepturile omului nr.3/2009
Carta Socială Europeană şi modelul social european, în Drepturile omului nr.2/2009
Spre o Europă socială, în Drepturile omului nr.1/2009
Cultivarea valorilor universale şi virtuţile dialogului, la simpozionul internaţional consacrat celei de a 60-a aniversări a Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului, în Drepturile omului nr.4/2008
Drepturile femeii. Cadru juridic internaţional, în Drepturile omului nr.1/2008
De la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului la Obiectivele Mileniului, în Drepturile omului nr.2/2008
Agenţia drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Drepturile omului nr.3/2008
Aspecte ale discriminării rasiale, în Drepturile omului nr.1/2007
Libertatea religiei şi a convingerilor - drept fundamental al omului, în Drepturile omului nr.2/2007
Violenţa împotriva copiilor, în Drepturile omului nr.3/2007
Poluarea demografică şi drepturile omului, în Drepturile omului nr.3/2007
Educaţie, informare, cercetare, în Drepturile omului nr.4/2007
Bioetica şi protecţia demnităţii umane, în Drepturile omului nr.1/2006
Combaterea terorismului - noi abordări internaţionale, în Drepturile omului nr.2/2006
Libertatea de exprimare şi protecţia minorilor, în Drepturile omului nr.3/2006
Drepturile omului şi noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării, în Drepturile omului nr.4/2006
Ştiinţa drepturilor omului – obiect, metode, izvoare, interferenţe cu alte ştiinţe sociale, în Drepturile omului nr.1/2005
Introducere la o istorie a drepturilor omului în România, în Drepturile omului nr.2/2005
Pagini din istoria drepturilor omului în România I (1821-1940), în Drepturile omului nr.3/2005
Organizaţia Naţiunilor Unite la 60 de ani, în Drepturile omului nr.4/2005
De la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale la Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Drepturile omului nr.1/2004
Spre o cartă etică universală, în Drepturile omului nr.2/2004
Rolul instituţiilor naţionale şi al societăţii civile în creşterea conştiinţei publice a sistemului european de protecţie a drepturilor omului, în Drepturile
omului nr.3/2004
Codul civil francez. Trecut – prezent – viitor, în Drepturile omului nr.3/2004
Repere şi perspective europene – un cadru instituţional comunitar pentru o protecţie eficientă a drepturilor fundamentale, în Drepturile omului
nr.4/2004
Abordări globale ale problematicii egalităţii şi nediscriminării, în Drepturile omului nr. 1/2003
Dreptul la mediu în jurisprudenţa internă şi internaţională, în Drepturile omului nr. 2/2003
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – temei al instituţionalizării internaţionale a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în Drepturile
omului nr. 3/2003
Dreptul la libera circulaţie în Uniunea Europeană, în Drepturile omului nr. 3/2003
Terorismul - gravă încălcare a dreptului la viaţă, la libertate şi siguranţă, în Drepturile omului nr. 1/2002
Integrarea europeană - dimensiune culturală, în Drepturile omului nr. 2/2002
De la divergenţă la convergenţă prin dialog şi cunoaştere, în Drepturile omului nr. 3/2002
Prevenirea şi combaterea terorismului şi a traficului de droguri prin mijloace juridice, în Palatul de justiţie, nr. 5/2002
Despre protecţia juridică şi educaţia împotriva rasismului, xenofobiei şi intoleranţei, în Drepturile omului nr. 1/2001
Vocea familiilor în dialogul dintre culturi, în Drepturile omului nr. 2/2001
Drepturile femeii şi bioetica. Aspecte specifice, în Drepturile omului nr. 3/2001
Informare, formare, cercetare şi documentare în domeniul drepturilor omului, în Drepturile omului nr. 4/2001
Un echilibru instabil: libertatea de exprimare şi interdicţia discriminării, în Revista de drept public, nr. 1/2001
Bulletin Chaires de l'UNESCO, EPU, Stadtschaining
Drepturile femeii în Uniunea Europeană, în Drepturile omului nr. 1/2000
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului la 50 de ani, în Drepturile omului nr. 2/2000
Aspecte ale educaţiei pentru o cultură şi o cetăţenie democratică, în Drepturile omului nr. 3/2000
Drepturile omului la cumpăna dintre milenii, în Drepturile omului nr. 4/2000
Tendinţe europene în domeniul drepturilor omului, în Drepturile omului nr. 4/1999
Educaţia pentru o cetăţenie democratică, în Drepturile omului nr. 3/1999
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Respectarea drepturilor omului, condiţie fundamentală pentru
integrarea României în structurile euro-atlantice, în Drepturile omului nr.
1/1999.
Protecţia juridică a persoanelor aparţinând minorităţilor religioase, în Drepturile omului nr. 2/1999.
Protecţia identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în Drepturile omului nr. 1/1999.
Semicentenarul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, în Drepturile omului nr. 4/1998.
Diplomaţia parlamentară şi drepturile omului, în Drepturile omului nr. 3/1998.
Dreptul la mediu - drept fundamental al omului, în Drepturile omului nr. 2/1998.
Dreptul de proprietate în instrumentele internaţionale, în Drepturile omului nr. 2/1998.
Evoluţia cadrului juridic al drepturilor omului. Domenii şi direcţii de acţiune (în colaborare), în Drepturile omului nr. 1/1998.
Dreptul la muncă în Curentul, 5 nr. v. 1998.
Dreptul la securitate socială, în Curentul, 30 oct. 1998.
Diplomaţia parlamentară şi drepturile omului, în Curentul, 16 oct. 1998.
Consiliul Europei şi drepturile omului, în Curentul, 8 oct. 1998.
Libertăţile politice (2), în Curentul, 6 oct. 1998.
Libertăţile politice (1), în Curentul, 5 oct. 1998.
Libertatea întrunirilor şi de asociere în Curentul, 21 sept. 1998.
Libertatea de opinie şi de exprimare, în Curentul, 17 sept. 1998.
Libertatea gândirii şi a religiei, în Curentul, 14 sept. 1998.
Mecanismele societăţii civile, în Curentul, 5-6 sept. 1998.
Dreptul la cetăţenie, în Curentul, 3 sept. 1998.
Dreptul la azil, în Curentul, 31 aug. 1998.
Respectul pentru viaţa privată, în Curentul, 15-16 aug. 1998.
Dreptul la libera circulaţie, în Curentul, 21 aug. 1998.
Am pornit de la zero fiindcă era un subiect tabu, în Curentul, 5 martie 1998.
Viaţă, libertate şi siguranţă, în Curentul, 23 iun. 1998.
Sclavia modernă, în Curentul, 6 iul. 1998.
Tortura şi alte tratamente inumane ori degradante, în Curentul, 16 iul. 1998.
Justiţia, garantă a libertăţii, în Curentul, 30 iul. 1998.
Garanţiile judiciare, în Curentul, 3 aug. 1998.
Prezumţia de nevinovăţie, în Curentul, 4 aug. 1998.
Bătălia pentru egalitatea de şanse, în Curentul, 21 iul. 1998.
Mediu sănătos - un drept vital, în Curentul, 1 iul. 1998.
Ocrotirea familiei, în Curentul, 17 iun. 1998.
Jurisprudenţa europeana, în Curentul, 15 iun. 1998.
Dreptul de proprietate (1), în Curentul, 19 mai 1998.
Dreptul de proprietate (2), în Curentul, 27 mai 1998.
Democraţia, o materie universitară, în Curentul, 7 mai 1998.
Cherchez la femme!, în Curentul, 30 apr. 1998.
Cetăţeni de categoria a doua?, în Curentul, 6 mai 1998.
Pactele şi demnitatea persoanei, în Curentul, 5 mai 1998.
Urbi et orbi, în Curentul, 29 apr. 1998.
De la măsura tuturor lucrurilor la efectele perverse, în Curentul, 28 apr. 1998.
Un mecanism cu două viteze?, în Curentul, 23 apr. 1998.
Interdependenţă, indivizibilitate, în Curentul, 22 apr. 1998.
Carta socială europeană, în Curentul, 9 apr. 1998.
În templul Declaraţiei Universale, în Curentul, 6 apr. 1998.
Avortul ne ameninţă iar viaţa, în Femeia modernă, 4 apr. 1998.
Instituţia Avocatul Poporului (în colaborare), în Drepturile omului nr. 1/1997.
Consideraţii privind relaţia drepturile omului - poliţie - comunitate, în Drepturile omului nr. 2/1997.
Universalitatea, indivizibilitatea şi interdependenţa drepturilor omului, în Drepturile omului nr. 3/1997.
Democraţie şi drepturile omului în ţările post-comuniste, (în colaborare), în Drepturile omului nr. 4/1997.
Drepturile omului, idealuri şi îndatoriri, în Ordinea, 13-19 dec. 1996.
Promovarea şi protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în Opinia naţională, 20 mai 1996.
Cadrul legislativ şi instituţional pentru minorităţile naţionale din România, în Opinia naţională, 15 apr. 1996.
International Standards for the Protection of the Rights of Persons belonging to National Minorities and the Implementation thereof in Românian
Journal of International Affairs, nr. 3/1996.
Drepturile electorale în reglementările internaţionale în Drepturile Omului nr. 3/1996.
Consideraţii privind standardele internaţionale referitoare la protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi implementarea lor (în
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colaborare) în Drepturile Omului nr. 2/1996.
Comunitatea europeană şi drepturile omului (în colaborare) în Drepturile Omului nr. 1/1996.
Standarde internaţionale cu caracter regional şi universal privind obiecţia de conştiinţă în serviciul militar (în colaborare) în Drepturile Omului nr.
4/1995.
Turismul şi drepturile omului. Termeni şi concepte, în Drepturile omului nr. 1/1995.
Standards internationaux et nationaux relatifs au droit à l'objection de conscience à l'égard du service militaire în volumul Conference of European
churches on conscientious objection and peace service, Minsk, Oct. 1995.
Protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor vârstnice, cuvânt înainte, IRDO, Bucureşti, 1995.
Pledam pentru egalitatea reala intre sexe, în Tinerama, nr. 248 din 13-19 sept. 1995.
Respectarea drepturilor omului reprezintă baza oricărei democraţii, în Cuget liber din 2-3 sept. 1995.
Drepturile femeii în reglementările interne şi internaţionale în Drepturile omului nr. 2/1995.
Les droits de l'homme - droits collectifs ou droits individuels, U.I.P., oct. Bucureşti, 1995.
Les droits des personnes appartenant aux minorités - droits individuels ou droits collectifs, U.I.P., Bucureşti, OCT. 1995.
Turismul şi drepturile omului. Termeni şi concepte, în Drepturile omului nr. 1/1995.
Cuvânt introductiv, în Turismul şi drepturile omului, în Drepturile omului nr. 1/1995.
Familiile mixte în România - aspecte de drepturile omului, în Drepturile omului nr. 3/1995.
Femeile sunt Seherezada, Galateea, Ana sau, simplu, oameni, în Curierul Naţional, nr. 1216/1995.
Drepturile femeii în reglementările internaţionale şi interne. Realităţi şi perspective, în Drepturile omului nr. 1/1995.
Drepturile omului - reflectare a apartenenţei noastre comune la umanitate, în Drepturile omului nr. 4/1994.
Aspecte ale educării în domeniul drepturilor omului, în scopul prevenirii manifestărilor de rasism şi xenofobie, în colaborare, în Drepturile omului nr.
4/1994.
Libertatea religioasă în România, în Drepturile omului nr. 3/1994, p. 22.
Există drepturi individuale ale omului şi nu drepturi ale majorităţii şi drepturi ale minorităţilor, în Drepturile omului nr. 3/1994, p. 19.
La liberté religieuse en Roumanie, prezentat la Conference of European Churches, Genève, 1994.
Aspecte ale violenţei împotriva femeii, în Drepturile omului nr. 2/1994, pp. 26-27.
Violenţa în familie, în Drepturile omului nr. 2/1994, pp. 26-27.
Drepturile omului şi libertatea religioasă, în Drepturile omului nr. 1/1994, pp. 64-66.
Despre drepturile omului, în Palatul de Justiţie, nr. 1/1994.
La division de travail entre les sexes, în Université des Femmes, UNESCO, 1994.
Drepturile omului la vârsta a treia, cuvânt înainte, IRDO, Bucureşti, 1994.
Les droits de la femme dans les réglementations internationales et internes, în Université des Femmes, UNESCO, 1994.
Drepturile omului - de la ideal spre realitatea de zi cu zi, în Vocea României, 17 ian. 1994.
Simpozionul Avocatul Poporului, cuvânt introductiv, în Drepturile omului nr. 4/1993, p. 4.
O noutate în România - Avocatul Poporului, în Lumea, nr. 43/28 oct.-3 nr. v. 1993.
Reflecţii cu privire la drepturile culturale, în Drepturile omului nr. 3/1993, pp. 33-34.
Instituţii naţionale de promovare şi protecţie a drepturilor omului, în Drepturile omului nr. 2/1993, pp. 39-41.
Runda Viena, în Parlamentul, nr. 27/1993.
In the Field of Human Rights, în Diplomat Club, nr. 15/1993.
Réflexions sur l'histoire du droit comparé en Roumanie, în colaborare, în Revue internationale de droit comparé, nr. 2/1993.
Reforma instituţiilor internaţionale pentru educaţie în domeniul drepturilor omului, în Drepturile omului nr. 1/1993, pp. 21-22.
Forumul mondial al drepturilor omului, în Meridian, 14 iunie 1993.
1994 - Anul Internaţional al Familiei în Meridian, 13 mai 1993.
Mass-media şi dreptul la informare, în Meridian, 8 apr. 1993.
Propuneri pertinente, în Parlamentul, nr. 12(45)/23 martie 1993.
ONU a hotărât: respectarea drepturilor omului se ameliorează în România, în Meridian, 22 martie 1993.
Şi drepturile omului se învaţă, în Meridian, 12 martie 1993.
Propuneri privind reforma unor instituţii europene de drepturile omului, în Meridian, 25 feb. 1993.
Protecţia drepturilor omului în cadrul Consiliului Europei, în Meridian, 23 feb. 1993.
Propuneri privind reforma instituţiilor ECOSOC, în Meridian, 17 feb. 1993.
Eficienţa cooperării organizaţiilor neguvernamentale, în Meridian, 16 feb. 1993.
Protecţia minorităţilor nu trebuie să ducă la violarea drepturilor omului, în Meridian, 15 feb. 1993.
Masuri pentru perfecţionarea activităţii Organizatei Internaţionale a Muncii, în Meridian, 8 feb. 1993.
Propuneri pentru Conferinţa Mondială a Drepturilor Omului, în Meridian, 30 ian. 1993.
Propuneri pentru Conferinţa Mondială Drepturilor Omului, în Meridian, 21 ian. 1993.
Dreptul la asistenţă umanitară, în Meridian, 14 ian. 1993.
Propuneri pentru Conferinţa Mondială a Drepturilor Omului, în Meridian, 13 ian. 1993.
Important este să ştim ce vrem şi realizam, în Meridian, 9 ian. 1993.
Protecţia - un concept care capătă conţinut, în Meridian, 31 dec. 1992.
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Valoarea universală a drepturilor omului, în Meridian, 30 dec. 1992.
Mileniul III şi libertatea persoanei umane, în Meridian, 19 dec. 1992.
Aspecte ale educaţiei în domeniul drepturilor omului, în Meridian, 17 dec. 1992.
Drepturile omului la vârsta a treia, în Meridian, 15 dec. 1992.
Violenta fata de femei, în Meridian, 14 dec. 1992.
Drepturile culturale ale omului şi drepturile de autor, în Meridian, 12 dec. 1992.
10 decembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, în Meridian, 10 dec. 1992.
Eliminarea oricăror forme de discriminare rasială, în Meridian, 9 dec. 1992.
Drepturile femeii în România, în Meridian, 8 dec. 1992.
Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, în Meridian, 5 dec. 1992.
Organizaţiile neguvernamentale şi drepturile omului, în Meridian, 3 dec. 1992.
Rolul Parlamentului în sistemul conducerii statului, în Dreptul, nr. 8/1992, p. 3.
Religiile autonome ca persoane juridice, în colaborare, în Dreptul, nr. 3/1992, p. 9.
Convenţia privind drepturile copilului, în Meridian, 1 dec. 1992.
La Laguna - Capitala reformei drepturilor omului, în Meridian, 30 nr. v. 1992.
Pactele internaţionale privind drepturile omului, în Meridian, 29 nr. v. 1992.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în Meridian, 26 nr. v. 1992.
Drepturile omului. Izvoarele conceptului, în Meridian, 25 nr. v. 1992.
Condiţia femeii în România în Drepturile omului nr. 4/1992, pp. 30-36.
Emberi Jogok - Közeröl és távolról, în A HÉT, 12 martie 1992.
Drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în România, în colaborare, în Drepturile omului nr. 4/1992, pp. 23-26.
Judecarea excepţiei de neconstituţionalitate, în colaborare, în Drepturile omului nr. 3/1992, pp. 10-13.
Drepturile omului şi dreptul de autor, în Drepturile omului nr. 3/1992, pp. 29-30.
Seminarul internaţional Democraţia şi statul de drept, cuvânt introductiv, în Drepturile omului nr. 2/1992, p. 3.
Identification of Issues Related to the Role of Women in the Economic, Social and Political Process in Central and eastern Europe, în The Role of
Women and the Transition to Democracy in Central and Eastern Europe, Strasbourg, 1992, pp. 17, 47.
Some Aspects of the Status of Women, în The Impact of the Economic and Political Reform on the Status of Women in Eastern Europe, United
Nations, New York, 1992, pp. 71-71.
Observatorii la alegerile locale, în Realitatea romanească, nr. 364/8 feb. 1992.
Drepturile femeii în România, în Drepturile omului nr. 1/1992, p. 15.
Quelques aspects concernant le statut de la femme en Roumanie, Division de la femme ONU, Viena, 1992.
Despre regia autonomă ca persoană juridică, în colaborare, în Revista de drept comercial, nr. 3/1991, p. 5.
Actul de comerţ într-o economie de piaţă, în colaborare, în Revista de drept comercial, nr. 1/1991, p. 17.
Organizaţiile neguvernamentale şi ONU, în Dreptul, nr. 12/1991, p. 108.
Dreptul de proprietate în România, în colaborare, în Dreptul, nr. 10-11/1991, p. 3.
Drepturile fundamentale ale omului, în Dreptul, nr. 7-8/1991, p. 20.
Aspecte ale funcţiei legislative a Parlamentului în diferite ţări, în Dreptul, nr. 1/1991, p. 3.
Le droit roumain dans le grand système romano-germanique, în colaborare, în Revue Internationale de Droit Comparé, nr. 4/1991, p. 829.
Simpozionul Drepturile omului - religie a sfârşitului de mileniu, cuvânt introductiv, în Drepturile omului nr. 1-4/1991.
Religia sfârşitului de mileniu, articol, în Palatul de justiţie, nr. 12/1991.
Femeia şi violenţa în familie, în Timpul, Oct. 1991.
Noi tăcem, ONU vorbeşte, în Timpul, nr. 35/1991.
România şi Naţiunile Unire, în Palatul de justiţie, nr. 8/1991.
Drepturile femeii, în Palatul de Justiţie nr. 8/1991.
Despre rolul Preşedintelui Curţii Supreme în SUA, în Palatul de Justiţie, nr. 7/1991.
Comentariu pe marginea Legii cumulului de funcţii, în Optim magazin, nr. 5/1991.
România şi Consiliul Europei, în Palatul de Justiţie, nr. 2/1991.
Pentru drepturile omului, consemnare privind proiectul legii referitoare la crearea Institutului Roman pentru Drepturile Omului, în Azi, nr. 221, 8 ian.
1991.
Seminar regional ONU, în Palatul de Justiţie, nr. 4/1991.
Femeia în viaţa economică, în Economistul, anul II, nr. 122/6-9 sept. 1991.
Asociaţia romană pentru libertate personală şi demnitate umană, în Optim magazin, nr. 7/1991.
Statutul de invitat acordat României la Consiliul Europei, ciclu de interviuri pe teme juridice, în Palatul de justiţie, nr. 2/1991.
Institutul Roman pentru Drepturile Omului, interviu privind proiectul legii privind crearea Institutului Roman pentru Drepturile Omului, în Azi, nr. 206/11
dec. 1990.
Declaraţia drepturilor copilului, în Dreptul, nr. 9-12/1990.
Propuneri de lege ferenda privind reglementarea relaţiilor de familie într-un stat de drept, în colaborare, în Dreptul, nr. 9-12/1990.
Drepturile copilului într-o societate democratică, în Dreptul, nr. 9-12/1990, pp. 82-86.
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Premieră mondială - Opinii despre viitoarea constituţie, în Palatul de
justiţie, nr. 8/1990.
Ombudsman, în Panoramic presa, nr. 8/1990.
Amnesty International, în Panoramic presa, nr. 7/1990.
România şi drepturile omului, articol, în Palatul de Justiţie, nr. 7/1990.
Pagini din istoria dreptului comparat, în colaborare, în Dreptul, nr. 3/1990.
Importanţa dialogului între jurişti, în Palatul de Justiţie, nr. 7/1990.
Ce este CSCE, în Palatul de Justiţie, nr. 7/1990.
Importanţa schimbului de experienţă dintre jurişti, în Palatul de Justiţie, nr. 6/1990.
Despre Amnesty International, în Palatul de Justiţie, nr. 6/1990.
Consiliul Europei (II), în Palatul de Justiţie, nr. 5/1990.
Consiliul Europei (I), în Palatul de Justiţie, nr. 4/1990.
Curtea Internaţională de Justiţie (II), în Palatul de Justiţie, nr. 2/1990.
Curtea Internaţională de Justiţie (I), în Palatul de Justiţie, nr. 1/1990.
Tendinţe inovatoare în dreptul israelian contemporan al familiei, în colaborare, în Dreptul, nr. 1-2/1990, p. 84.
Despre principiul separaţiei puterilor în stat, interviu, în Palatul de Justiţie, nr. 6/1990.
Despre organizarea justiţiei, interviu, în Palatul de Justiţie, nr. 5/1990.
Despre aplicarea metodelor democratice de către Parlament, interviu, în Palatul de Justiţie, nr. 4/1990.
Despre privatizare, interviu, în Palatul de Justiţie, nr. 4/1990.
Despre drepturile omului, interviu, în Palatul de Justiţie, nr. 3/1990.
Despre rolul Parlamentului, interviu, în Palatul de Justiţie, nr. 2/1990.
Despre priorităţile legislative ale noului Parlament, interviu, în Palatul de Justiţie, nr. 1/1990.
Despre Legea electorală şi organizarea justiţiei, interviu, în Palatul de Justiţie, nr. 1/1990.
Cele patru reguli ale comparaţiei, în Studii şi cercetări juridice, nr. 4/1989.
Sistemul de drept al RDG, în colaborare, în Revista română de drept, nr. 9-12/1989, p. 90.
Desfacerea înfierii, în Revista română de drept, nr. 9/1989, p. 44.
Sentinţa arbitrală (II), în colaborare, în Revista economică. Supliment, nr. 33/1989, p. 13.
Sentinţa arbitrală (I), în colaborare, în Revista economică. Supliment, nr. 31/1989, p. 13.
Desfăşurarea procesului arbitral, în colaborare, în Revista economică. Supliment, nr. 30/1989, p. 13.
Desfăşurarea procesului arbitral, în colaborare, în Revista economică. Supliment, nr. 28/1989, p. 13.
Desfăşurarea procesului arbitral, în colaborare, în Revista economică. Supliment, nr. 27/1989, p. 13.
Desfăşurarea procesului arbitral, în colaborare, în Revista economică. Supliment, nr. 21/1989, p. 11.
Legea aplicabilă procedurii arbitrale, în colaborare, în Revista economică. Supliment, nr. 7/1989, p. 13.
Studiu de drept comparat. Cele patru reguli ale comparaţiei, în Ştiinţa dreptului românesc, nr. 4/1989.
Procedura arbitrală în ţările membre ale CAER, în colaborare, în Revista economică. Supliment, nr. 1/1989, pp. 11-15.
Procedura în arbitrajul comercial internaţional al ţărilor membre ale CAER, în Revista economică, Supliment, nr. /1989, p. 14.
Arbitrajul comercial internaţional, în Revista economică. Supliment, nr. 50/16, 1988, pp. 13-15.
Ocrotirea minorilor în codurile familiei din ţările socialiste, în Revista română de drept, nr. 10/1988, p. 34.
Data la care este exigibilă obligaţia de întreţinere, în Revista română de drept, nr. 3/1988, p. 44
Obligaţia de întreţinere, în Revista română de drept, nr. 3/1988, p. 44
Quelques aspects de la procédure applicable à l'arbitrage entre États et personnes privées, La Haye, 1987.
Cererea tatălui de înapoiere a minorului, în colaborare, în Revista română de drept, nr. 6/1987, p. 45.
Unele probleme privind renunţarea la succesiune, în colaborare, în Revista română de drept, nr. 4/1987, p. 59.
Propuneri de lege ferenda privind reglementarea relaţiilor de familie, în Revista română de drept, nr. 1/1987, p. 78.
Modificările dreptului grec al familiei, în Revista română de drept, nr. 12/1986, p. 76.
Acţiunea în contestarea paternităţii, în Revista română de drept, nr. 5/1986, p. 66.
Contestaţia la executare, în Revista română de drept, nr. 11/1985, p. 52.
Divorţ. Soţ pus sub interdicţie. Legitimarea procesuală activă pentru a introduce acţiunea. Condiţii, în Revista română de drept, nr. 6/1984, p. 50.
O lege cadru pentru turism în Italia, în colaborare, în Revista economică. Supliment, nr. 38/1983, p. 15.
Soţ. Obligaţie de întreţinere. Fapta culpabilă a reclamantului. Consecinţe, în colaborare, în Revista română de drept, nr. 3/1983, p. 47.
Din activitatea Asociaţiei Juriştilor, în Revista română de drept, nr. 2/1983, p. 78.
Din practica Comisiei de arbitraj de la Bucureşti, în colaborare, în Revista economică. Supliment, nr. /1982, p. 7.
Propuneri privind perfecţionarea regimului juridic al persoanelor handicapate, în colaborare, în Revista română de drept, nr. 12/1981, p. 58.
Modificări recente în dreptul familiei austriac, în Revista română de drept, nr. 7/1981, p. 72.
International Decade for Women Advancement and Protection in the Legislation of the Socialist Republic of România, în Revue roumaine des
sciences sociales, série de sciences juridiques, nr. 1/1981, p. 101.
Le rapport de la première Commission du séminaire Droit - Famille -Développement, în volumul Les Actes du Séminaire International Droit - Famille
- Développement, CEDOR, Bucureşti, 1981, p. 200.
L'évolution du droit de la famille en Roumanie, ACET - EIB, Bordeaux, 1980.
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Survey of scientific Life, January 1 - December 31, 1978, în
colaborare, în Revue roumaine des sciences sociales, série de sciences
juridiques, nr. 2/1979, p. 187.
Natura juridică a hotărârii de soluţionare a litigiilor de comerţ internaţional prin arbitraj, în Revista română de drept, nr. 9/1979, p. 11.
Inadmisibilitatea compensării în cadrul unor raporturi juridice diferite, în colaborare, în Revista economică. Supliment, nr. 15/1979, p. 12.
Un nou act normativ privind perfecţionarea formelor şi metodelor autoconducerii muncitoreşti în organele centrale ale administraţiei de stat, în Revista
română de drept, nr. 12/1978, p. 12.
Simpozion de drept romano-american, în Revista economică. Supliment, nr. 18/1978, p. 11.
Lipsuri calitative, în Revista economică. Supliment, nr. 17/38, 1978, p. 8.
Dreptul de a renunţa la acţiune, în Revista economică. Supliment, nr. 16/37, 1978, p. 13.
Perfecţionarea regimului juridic al presei, în Presa noastră, nr. 9/1976, p. 13.
Consecinţele schimbării destinaţiei mărfii, în Revista economică. Supliment, nr. 15/36, 1978, p. 12.
Simpozion cu privire la dreptul comercial american, în Revista română de drept, nr. 11/1978, pp. 74-75.
Aspecte privind cererea de reexaminare, în colaborare, în Revista economică. Supliment, nr. 13/34, 1978, p. 7.
Forţa majoră în practica Comisiei de arbitraj Bucureşti, în colaborare, în Revista economică, Supliment, nr. 11/32, 1978, p.12.
Sesiune ştiinţifică consacrată prezentării rapoartelor româneşti pentru Congresul internaţional de drept comparat, în Revista română de drept, nr.
6/1978, p. 78.
Sinteză de practică arbitrală a Comisiei de arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în colaborare, în Revista română de
drept, nr. 11/1977, p. 73.
Sinteză de practică arbitrală a Comisiei de arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în colaborare, în Revista română de
drept, nr. 10/1977, p. 72.
Vârsta a treia, în România astăzi (publicaţie pentru străinătate în engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă), nr. 2/1977, p. 26.
Le régime des biens du patrimoine culturel national, în Revue roumaine des sciences sociales, série de sciences juridiques, nr. 2/1976, p. 199.
Unele aspecte privind participarea unităţilor economice române la constituirea de societăţi mixte în străinătate, în Revista română de drept, nr.
12/1976, p. 15
Unele aspecte juridice privind desfacerea disciplinară a contractului de muncă, în Buletinul informativ al I.C.C.C., nr. 5/1973, p. 130
Unele aspecte juridice privind desfacerea disciplinară a contractului de muncă, în aplicarea noului Cod, în Revista Facultăţii de Drept Bucureşti, Anul
I, nr. 1, mai 1973, p. 130
Raportor/intervenient la congresele ELI, 2012-2015
Raportor, Simpozionul internaţional, Căsătoria în religiile monoteiste, Universitatea Ovidius, Constanţa, 2011
Raportor, Întâlnirea structurilor naţionale de drepturile omului din statele membre ale Consiliului Europei, organizată de Consiliul Europei cu concursul
instituţiei „Defensor del Pueblo” şi Senatul Spaniei, Bune practici în domeniul drepturilor omului., 2011
Intervenient, Zilele juridice franco-române,” Aderarea Uniunii Europene la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”, Strasbourg, 2011.
Raportor la Congresul inaugural al Institutului de Drept European (ELI), Paris, 2011
Raportor la Congresele internaţionale ale Academiei Internaţionale de Drept Comparat : Viena 2014; Taiwan 2012; Washington 2010; Mexico-City
2008; Utrecht-2006; Brisbane 2002; Bristol 1998; Atena 1994; Montreal 1990; Sidney 1986; Caracas 1982; Budapesta 1978; Teheran 1974
Raportor la Congresele internaţionale ale Institutului Internaţional de drept, de expresie şi inspiraţie franceză-Paris: Luxemburg 2016; Cairo – 2009;
Loume – 2008; Cairo – 2007; Lausanne – 2005; Paris 2003; Cairo 2000; Beirut 1999; Cairo 1997; Cairo 1995
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