CURRICULUM VITAE
Numele și
prenumele:

DUMITRA POPESCU

Apartenența politică:
Profesia:
Titluri științifice:

Nu este cazul
Jurist
Doctor în drept - 1972
Doctor Honoris Causa al Academici de Științe a Moldovei - 2007
Master of Law - 1970, Universitatea McGill, Montreal, Canada
Universitatea „Ti tu Maiorescu” București. Facultatea de Drept
Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice ,cercetător științific
principal, gradul 1
Profesor universitar asociat - disciplina drept internațional
public, 2008 - 2009
Cercetător științific emerit, Academia Română, Institutul de Cercetări
Juridice ,2011-2016

Locul de muncă:

Fu ncția:

Studii, pregătire profesională:
1954-1958 Studentă, Facultatea de Drept. Universitatea București
1966- 1972 Programul de doctorat
1967- 1968 Cursuri postuniversitare la Institutul de Drept Aerian și Spațial.
Universitatea McGill. Montreal, Canada
1969-1970 Master la Institutul de Drept Aerian și Spațial, Universitatea McGill,
Montreal, Canada
1972
Programul de drept american, Leiden, Olanda
1973
Cursurile Academiei de Drept Internațional de la Haga
1974
Sesiunea Centrului de Studii al Academiei de Drept Internațional de la
Haga
1982
Seminarul de drept american de la Salzburg, Austria
1992
Programul American de Studiu la Institutul de Drept al Mediului,
Washington D. C.

Limbi străine cunoscute:
• Engleza: nivel avansat (scris, citit, vorbit, tradus)
• Franceza: nivel mediu (scris, citit, tradus)
• Rusa: citit - foarte bine
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Activitatea profesionala:

G
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1958-1964 Cercetător științific stagiar la Institutul dc Cercetări Juridice al Academiei
Române
1964-1971 Cercetător științific la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei
Române
1970- 1973 Participant la Comisia CAER pentru problema răspunderii materiale
statelor
1976
Profesor invitat la Universitatea McGill, Montreal, Canada
1971- 1990 Cercetător științific principal gradul III la Institutul de Cercetări Juridic
al Academiei Române
1984-1986 Profesor invitat la Universitatea din Dubrovnik. Iugoslavia
1990- 1995 Cercetător științific principal gradul II la Institutul de Cercetări Juridice al
Academici Române
1991- 1994 Consultant în cadrul Ministerului Mediului
1991-1994 Participant în cadrul Comisiei Europene
1991-1995 Participant la Consiliul Europei
1995- 2007 Cercetător științific principal gradul I la Institutul dc Cercetări Juridice al
Academiei Române
1975-2001 Responsabilă a colectivului de drept internațional public, Institutul de
Cercetări Juridice
1980-1987 Cadru didactic asociat la Academia de Studii Economice, București.
Facultatea de Comerț, disciplina drept internațional public
1991- 2002 Profesor asociat la Academia de Poliție „Al. loan Cuza". Facultatea de
Drept, catedra Drept Internațional Public și Relații Internaționale,
disciplina Drept Internațional Public
1992- 1997 Profesor asociat la Universitatea „Titu Maiorescu”, Facultatea de Drept
1993- 1997 Profesor asociat la Universitatea Ecologică, Facultatea de Drept,
București
1994- 1997 Profesor asociat la Universitatea Româno-Amcricană, Facultatea de
Drept, București
1996- 2000 Profesor asociat la Institutul „TIBISCUS" din Timișoara. Facultatea dc
Drept
1996-2016 Conducător de doctorat la disciplina Drept Internațional Public, având
susținute și aprobate la Comisia ministerială 13 teze de doctorat
1997- 2009 Profesor universitar titular la Universitatea „Titu Maiorescu”, Facultatea
de Drept, catedra dc Drept Public, disciplinele drept internațional public
2000-2004 Profesor asociat. Școala Română dc Afaceri Slatina
2006
Organizator al întâlnirii foștilor absolvenți europeni ai Institutului de
Drept Aerian și Spațial, Universitatea McGill, Montreal, Canada
2006-2007 Profesor asociat. Universitatea „Constantin Brâncuși”, Facultatea de
Drept. Târgu-Jiu
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Activitatea științifică
Se concretizează în monografii, culegeri de studii, cursuri respectiv:
- 2 monografii;
- 10 culegeri de studii (la 5 dintre acestea fiind atât coautor cât și coordonator);
- 8 cursuri pentru disciplina «Drept internațional public»: ediția 1993. 1994, 1997, 2003.
2005. 2010. 2011,2012; (primul manual de Drept international public după 1989).
Studii și articole : publicarea a unui număr de aproximativ peste 150 de lucrări științifice (unele în
colaborare; la altele și coordonator) în reviste de specialitate din țară și din străinătate: sau publicate
în Proceedings of the International Conferences and Congreses (vezi lista de lucrări).

Principalele contribuții originale în domeniul dreptului se referă la:
-

-

-

-

-

-

-

fundamentarea particularităților tratatului ca ..Izvor al dreptului internațional'’ și. în acest
context, specificitatea regimurilor teritoriale și a tratatelor instituționale;
fundamentarea funcțiilor tratatelor internaționale și îndeosebi a funcției de armonizare a
legislației naționale, ca și a reglementărilor regionale cu principiile și normele imperative ale
dreptului internațional (teză preluată în Legea nr.590/2004 privind tratatele);
identificarea unor soluții pentru determinarea jurisdicției statului în cazul unor jurisdicții
concurente pentru infracțiunea de capturare ilicită de aeronave și alte acte teroriste împotriva
securității navigației aeriene;
argumentarea juridică a exploatării optime și raționale a resurselor mării libere și a regimului
juridic al teritoriilor submarine, dincolo de jurisdicția națională, care s-au reflectat ulterior în
Convenția din 1982;
fundamentarea (în colaborare cu un alt autor) unui sistem al principiilor dreptului internațional
și evidențierea interferențelor și determinărilor între principiile de jz/.v cogens și principiile
specifice fiecărei ramuri a dreptului internațional;
fundamentarea unui drept internațional al mediului, în curs de formare și dezvoltare (începând
cu studiile publicate între 1971-1975). identificând izvoarele și principiile sale, în special
prevenirea și principiul participării publicului, accesul la informația de mediu, inclusiv la
justiție, reflectate în convenția internațională și în Legea nr. 137/1995;
fundamentarea tezei că mediul constituie ..patrimoniu comun omenim și, în acest context.
a dreptului la un mediu sănătos;
fundamentarea, pe baza unor concepte, dar și limite, a universalității dreptului internațional. în
cadrul unei tematici propuse pentru primul Congres al ONU asupra dreptului international, pe
baza căreia am fost singura (din țările Europei centrale și de Est) selectată să prezint referatul
la Congresul ONU. New York. 1995;
Identificarea și fundamentarea elementelor de bază ale regimului juridic privind armele
nucleare;
Relevarea dimensiunii juridice a relației dintre conceptul de identitate națională și conceptul
de identitate europeană.
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Participări la manifestări științifice internaționale
-

-

-

Congresul internațional de astronautică (Colocviul de Drept Spațial), la sesiunile de la:
Budapesta - 1983, Dresda - 1990, Canada - 1991, SUA - 1992, Austria - 1993
Reuniuni și simpozioane in domeniul drepturilor omului: Turcia - 1979, Austria - 1991,
Ungaria - 1994
Conferința privind sistemul dreptului internațional - Moscova. 1988
Reuniuni privind zonele de jurisdicție națională in dreptul mării; regimul Dunării - Ucraina 1992. Budapesta - 1995
Conferințe și simpozioane privind colaborarea in domeniul mediului înconjurător:
R.F.Germania - 1979, 1983, Polonia - 1981, Franța - 1991, Mexic - 1994. Thailanda,
Italia - 1996, Budapesta - 1998
Congresul de Drept Internațional public organizat de ONU la New York. 1995
Conferința științifică „The Legal Nature of the Advisory Opinions of the International
Court of Justice" In memoriam Demetre Ncgulcsco, Romanian Judge at the Permanent
Court of International Justice, Haga, mai 2006
Conferința științifică internațională a Academiei de științe a Moldovei, august 2006
Conferința științifică internațională a Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul
Universității „Valahia” din Târgoviște. 2007, 2008. 2010, 201 I, 2012. 2013, 2014.2016

Avize Științifice
O scrie de avize științifice efectuate la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe și a altor
organe de stat în probleme de Drept Internațional și Relații internaționale efectuate înainte de 1989.
Ol

- aviz pentru Ministerul Afacerilor Externe în probleme de cooperare privind fluv
internaționale (1992);
- un aviz la solicitarea Ministerului Integrării în legătură cu 1 ratatul de aderare a României la
Uniunea Europeană (2006):
- aviz la solicitarea Consiliului Național al Apelor (1980);
- avize la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe (1970 - 1980);
- aviz în problema dezarmării (1982-1983);
- avize la solicitarea Ministerului Transporturilor (1978).
In perioada 1991 - 1995 am activat în cadrul Consiliului Europei ca expert național în domeniul
Protecției mediului, participând la elaborarea unor proiecte de convenții internaționale cum este
Convenția privind răspunderea civilă a statelor pentru daune cauzate mediului (1993); precum și la
elaborarea Proiectului de Act model pentru legea privind protecția mediului pentru țările din
Europa Centrală și de Est.
-

un aviz la solicitarea International Council of Environmental Protection, Bon, Germania
(1996).
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Referate solicitate de Academic, edituri sau altele în calitate de
membru în Colegiul de redacție
- referate asupra unor lucrări monografice;
- referate asupra unor studii, articole.

Membru în colegii de redacție
-

Studii de Drept Romanesc, Institutul de Cercetări Juridice;
Analele Universității „Titu Maiorescu";
Revista Româna de Studii Internaționale (la A.D.LR.L);
Caiete de drept internațional - Revista Universității „Eftimie Murgu” Reșița cod ISSN 15840115;
- Revista Moldovenească de Drept și Relații Internaționale, Chișinău, ISSN 1857-1999.

Conducător de doctorat
Conducător de doctorat la disciplina drept internațional public - începând cu 1996, având
susținute in fața Comisiei de doctorat un număr de 13 teze de doctorat și tot atâtea aprobate de
Comisia ministerială.
Membru specialist în comisii de doctorat la Universitatea București. Facultatea de Drept (15);
Universitatea „Nicolae Titulescu” (14); SNSPA (3): Chișinău, peste 30 de comisii.

Afilierea la asociații științifice naționale și internaționale
- Naționale: - membră in Consiliul general al Institutului Român pentru Drepturile Omului:
- membră fondatoare a Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale
-Internaționale: - membră a Institutului de Drept Aerian și Spațial din Canada
- membră a International Women Association, cu sediul la Washington
- membră in Consiliul Internațional pentru Protecția Mediului, cu sediul la Bonn

Medalii și Diplome
-

-

Medalia Consiliului de Ajutor Economic și Reciproc (CAER) cu prilejul celei de a 25-a
aniversări;
Medalia Universității „Titu Maiorescu” cu prilejul celei de-a 10-a aniversări (2000);
în 2003 mi s-a conferit Medalia a 50a Aniversare a Institutului de Cercetări Juridice;
în 2005 Senatul Universității „Titu Maiorescu”, mi-a conferit Diploma de Onoare, la
Aniversarea a 15 ani de la întemeiere, pentru merite excepționale în edificarea și dezvoltarea
Universității „Titu Maiorescif'pentru continuitatea și afirmarea modernă a tradițiilor culturii
universitare românești;
în 2009 pentru participare la Simpozionul Internațional „Particularități ale fenomenologiei
sociale și politice în lumea contemporană”, Târgoviște 5-6 iunie 2009.
Medalie cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la crearea Organizației Națiunilor Unite ,octombrie
2015
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