ANGHEL, ION
Membru onorific
Ambasador, prof. univ. dr., jurist
Data şi locul naşterii: 12 decembrie 1927

Studii: Universitatea C.I. Parhon, Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice;
Academia de Drept Internaţional - Haga; Institutul de Drept Umanitar – San Remo, Italia. Doctor în ştiinţe,
drept civil şi drept internaţional, cu teza: Măsurile de naţionalizare în dreptul internaţional contemporan,
susţinută la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, în 1967.
Activitatea diplomatică: ca diplomat în Ministerul Afacerilor Externe (1959-1996), în primii şase ani, a
fost jurist (consilier juridic), iar apoi, a obţinut gradul de consilier diplomatic, după care a fost şef de
serviciu, iar în trei rânduri, a deţinut funcţia de director în M.A.E., de consilier al ministrului, încheind
activitatea în M.A.E. ca ambasador cu însărcinări speciale. A participat la vizitele la nivel înalt (Charles
de Gaulle, S. Kyprianou şi Agatha Barbara) ale unor şefi de guverne (cancelarul Bruno Kraiski,
premierul S. Demirel) şi miniştri de externe la Bucureşti; a fost primit în vizite de şefi de stat
(arhiepiscopul Makarios, regina Beatrix, Sandro Pertini). Principala activitate, desfăşurată în cadrul
M.A.E., a constat în elaborarea de studii pe probleme de drept şi de relaţii internaţionale, în vederea
stabilirii poziţiei României în negocierile cu alte state ori în problemele internaţionale generale; aceste
studii se găsesc în arhiva M.A.E.; este vorba despre întocmirea proiectelor de tratate, de pregătirea şi
de ducerea unor negocieri; puţine au fost situaţiile în care să nu fi făcut parte din delegaţiile M.A.E. care
au negociat cu alte ţări ori să nu fi fost implicat în pregătirea negocierilor. Ministerul de Externe joacă în
privinţa elaborării lor rolul de laborator şi nu lipseşte din procesul de negociere. Ca specialist în drept
internaţional, a făcut parte din delegaţiile României la Conferinţele de la Viena pentru codificarea
dreptului internaţional: dreptul diplomatic (1961), dreptul consular (1963) şi dreptul tratatelor – tratatele
dintre state şi organizaţii internaţionale (1968). A reprezentat România în organizaţiile internaţionale:
ONU (în Comisia ONU pentru societăţile transnaţionale; în Comitetul Drepturilor Omului), UNESCO (la
două conferinţe generale – 1962 şi 1966; reuniunea pentru evaluarea aplicării Convenţiei privind
protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat şi reuniunea privind Convenţia pentru dreptul de
autor), reuniunile de la Haga pentru înfiinţarea Organizaţiei pentru Interzicerea Armei Chimice, O.M.M.
(pentru modificarea statutului ei), Comisia Dunării (câteva sesiuni anuale şi cele 4 reuniuni pentru
pregătirea Conferinţei diplomatice în vederea revizuirii Convenţiei Dunării); Curtea Permanentă de
Arbitraj – Haga; UNIDROIT – Roma, conferinţele de la Haga privind dreptul privat; reuniuni în cadrul
Tratatului de la Varşovia şi CAER; Comitetul Drepturilor Omului – Geneva, unde a prezentat Raportul
Guvernului României cu privire la aplicarea Pactului drepturilor civile şi politice. A participat încă de la
constituirea ei, în 1990, în Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept – Veneţia, unde a fost
elaborat textul Convenţiei cadru privind protecţia minorităţilor şi al Recomandării 1201 în această
problemă; în acest cadru, au fost examinate propunerile privind noua Constituţie a României (1991). În
domeniul tehnicii legislative – la Camera Deputaţilor (1996 - 2008), în calitate de şef de sector pe
probleme de drept internaţional, la Consiliul Legislativ, a parcurs şi a studiat toate tratatele, convenţiile
şi acordurile internaţionale încheiate de România şi proiectele de acte normative cu reflexie în relaţiile
externe, circa 1500 de asemenea documente studiate şi avizate. Un capitol important dintre avizele

elaborate ţine de tratatele de aderare la U.E. şi NATO, precum şi sute de reglementări legate de acquisul comunitar.
Activitatea universitară: a intrat în viaţa universitară în 1950 şi a rămas, cu unele întreruperi, până în
2011. A deţinut pe rând funcţiile didactice de la preparator până la aceea de profesor; a îndeplinit
funcţiile de decan la trei facultăţi şi a fost membru în senatul universitar. A activat şi predat, succesiv
sau concomitent, la Universitatea din Bucureşti, Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea
Spiru Haret şi Iosif Constantin Drăgan din Braşov, Universitatea Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept,
Bucureşti, Academia de Drept Diplomatic – Bucureşti ş.a.
Activitate publicistică: a publicat peste 150 de studii, cele mai multe în ţară, dar şi câteva în străinătate
(Journal du droit international, Revue de droit contemporain) ori în limbi străine. Dintre aceste studii,
menţionăm: Dreptul roman (şapte ediţii), Răspunderea civilă, Dreptul tratatelor (1600 pag.), Dreptul
diplomatic şi consular (1113 pag.), Subiecte de drept internaţional, Răspunderea în dreptul internaţional,
Tratatul internaţional şi dreptul intern, Regulile războiului şi dreptul umanitar, Tratatul de aderare a României
la U.E., Personalitatea juridică şi competenţele comunităţilor europene, Pagini din diplomaţia României (4
volume) şi Quo vadis, România. În ceea ce priveşte participarea la sesiuni ştiinţifice, la nivel naţional, a fost
prezent, de regulă, cu materiale prezentate - comunicări, la manifestările ştiinţifice ale Institutului Juridic,
Fundaţiei Nicolae Titulescu, A.D.I.R.I., Societăţii Române de Drept European, la sesiuni ştiinţifice şi
simpozioane organizate de universităţi din ţară, în cadrul M.A.E. ş.a.
Participări în străinătate (cu prezentarea de comunicări care au şi fost publicate): sesiunile Curţii
Permanente de Arbitraj de la Haga; Conferinţele de drept privat – Haga; Institutul Drepturilor Omului – Triest;
seminarul organizat la Florenţa cu privire la răspunderea pentru daunele aduse mediului; sesiune organizată
de UNITAR – New York, referitor la principiile juridice ale unei ordini economice internaţionale; seminarul de
la Geneva privind practica statelor în domeniul remediilor interne pentru promovarea drepturilor omului.
Decoraţii şi medalii: Ordinul pentru merit în grad de cavaler (preşedintele României - 1996), Marele
ordin de aur pentru merite (preşedintele Austriei), Ordinul muncii clasa a III-a, Premiul de excelenţă şi
Medalia de merit a Uniunii Juriştilor din România, Premiul internaţional Nicolae Titulescu – 2007, Premiul
Grigore Gafencu (2011, al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România), Medalia Conferinţei de drept
internaţional privat – Haga (1992), Medalia A.S.S.E.R. – Haga, diferite medalii şi diplome de excelenţă în
învăţământul universitar.

