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 CURRICULUM VITAE 

 

1. Profesorul Dumitru Mazilu, Ambasador, s-a născut în România, la Bacău, la 24 

iunie 1934. Dânsul a absolvit Facultatea de Drept din Bucureşti în anul 1959 şi a obţinut 

titlul ştiinţific de Doctor în Drept la Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca. 

După 1964 a obţinut gradul didactic de lector şi, apoi, de conferenţiar universitar la 

Academia de Studii Social-Politice şi la Şcoala nr. 1 a Ministerului de Interne. În august 

1965 – când Şcoala a fost ridicată la nivelul unei instituţii de învăţământ superior – a fost 

numit Director, funcţie pe care a îndeplinit-o până în iunie 1966, când a fost numit 

Comandant al Şcolii un General din Ministerul de Interne. 

1.2. În anul 1970 a obţinut gradul de profesor universitar – prin concurs – fiind 

titularizat de Comisia Superioară de Diplome şi confirmat prin Ordinul nr. 13733 din 19 

noiembrie 1970 al Ministerului Învăţământului. 

1.3. În anii 1970-1974 a îndeplinit funcţia de Director Ştiinţific al Institutului de 

Ştiinţe Politice din Bucureşti, iar în anul 1974 a fost visiting professor la Universitatea 

Columbia – New York; Berkeley – California; Cambridge – Massachusetts. 

 

2. În anul 1974 a fost încadrat în Corpul diplomatic al ţării cu gradul de consilier, 

ocupându-se de problemele Dreptului Mării şi de problemele Drepturilor Omului. În anii 

1974-1983 a fost reprezentantul României (în calitate de adjunct al Şefului delegaţiei) la 

Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării. În anii 1983-1985 a fost Şeful 

delegaţiei ţării noastre la Comisia Pregătitoare pentru Autoritatea Internaţională a 

Teritoriilor Submarine şi pentru Tribunalul Dreptului Mării. Lucrările acestei Comisii au 

avut loc la Kingston, Jamaica. 
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În anii 1978-1985 a fost reprezentantul României în Comisia Juridică a Adunării 

Generale a Naţiunilor Unite, iar în anii 1996-1997 a îndeplinit funcţia de Vice-preşedinte 

al Comisiei Juridice a Adunării Generale a O.N.U. În această calitate a condus 

dezbaterile privind Statutul Curţii Penale Internaţionale şi cele privind definirea 

terorismului cu bombe şi prin luarea de ostatici. 

 

3. În anii 1983-1988 a fost membru al Sub-Comisiei Naţiunilor Unite pentru 

Prevenirea Discriminărilor şi Protecţia Minorităţilor. În anul 1985 a fost ales Raportor 

Special privind Drepturile Omului şi Tineretul în lume. În această calitate a elaborat un 

Raport amplu, în care a inclus un Capitol critic în legătură cu violările drepturilor omului 

în România. Ca urmare a acestui Raport, autorităţile române i-au suspendat viza de ieşire 

din ţară şi l-au pus sub arest la domiciliu. La solicitarea Consiliului Economic şi Social al 

O.N.U. (ECOSOC), Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga a judecat cazul său – 

singurul caz individual din istoria Curţii, care examinează numai litigii între state – şi a 

cerut autorităţilor române să-l pună în libertate atrăgând atenţia că se bucură de imunitate 

„în îndeplinirea misiunii încredinţate de Naţiunile Unite.“ 

 

4. La 22 decembrie 1989 a fost pus în libertate – atât el, cât şi soţia şi copilul – 

devenind Prim-Vicepreşedinte al Noii Puteri Revoluţionare (Consiliul Frontului Salvării 

Naţionale). A avut un rol recunoscut şi apreciat în elaborarea „Proclamaţiei Revoluţiei 

Române“ (Comunicatul către Ţară din 22 decembrie 1989). 

Pentru contribuţiile sale în apărarea şi promovarea Drepturilor omului în lume i s-a 

acordat titlul de Doctor Honoris Causa în anul 1991 de către Colegiul American al 

Elveţiei. Alocuţiunea de acceptare a titlului a evocat „Preţul libertăţii“ şi semnificaţia 

dobândirii acesteia. 

 

5. După Revoluţia Română din 1989 a fost reîncadrat în Corpul diplomatic al ţării, 

îndeplinind mai multe misiuni importante, între care cea de Şef al Misiunii Diplomatice a 

României la Manila (Filipine); cea de Şef al Misiunii Diplomatice a României la 

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, cu sediul la Viena şi de şef al 
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Misiunii Diplomatice a României pe lângă Agenţia Internaţională pentru Energie 

Atomică şi pe lângă alte Instituţii specializate ale Naţiunilor Unite cu sediul la Viena. În 

ultimul deceniu a fost ales – prin consens – în conducerea mai multor foruri 

internaţionale. Astfel, în 1995 a fost ales Vicepreşedinte al Organizaţiei Naţiunilor Unite 

pentru Dezvoltare Industrială; în anul 1996 a fost ales Preşedintele Comitetului pentru 

aniversarea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică. În anii 1995-1997 a 

îndeplinit funcţia de Vicepreşedinte al Comitetului Naţiunilor Unite pentru folosirea 

paşnică a Spaţiului Cosmic; în anii 1995-1996 a îndeplinit funcţia de Vicepreşedinte al 

Comitetului General al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică. În anii 1998-

2000 a fost Vicepreşedinte şi Preşedinte al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept 

Comercial Internaţional. 

Pentru contribuţiile aduse în activitatea diplomatică – în 1994 – Preşedintele 

României, în baza art. 94 din Constituţie, i-a acordat gradul definitiv de Ambasador. 

 

6. În calitatea sa de profesor universitar a desfăşurat o bogată activitate didactică şi 

ştiinţifică. A publicat peste 400 de studii, articole şi lucrări de sinteză, îndeosebi în 

domeniul Dreptului Internaţional şi Relaţiilor Internaţionale. Sunt notabile lucrările sale 

monografice dedicate „Drepturilor Omului“; „Dreptului Mării“; „Dreptului Comerţului 

Internaţional“; „Integrării Europene“; „Dreptului Internaţional Public“. 

 

7. În lucrările în care cercetează problemele „Drepturilor Omului“ dânsul atrage 

atenţia că – în prezent – „valori morale tradiţionale, cum sunt: prietenia şi iubirea pălesc 

tot mai mult, în timp ce banul devine tot mai puternic. Fapte şi fenomene din cele mai 

diverse demonstrează că trăim – tot mai mult – în afara valorilor morale tradiţionale, 

fiind dominaţi într-o măsură care îngrijorează – de atotputernicia banului“. În susţinerea 

acestei concluzii, dânsul evocă concursul „Cine vrea să ia de soţ un milionar?“ care a 

atras în S.U.A. un număr record de tinere. „După o selecţie în trepte, milionarul s-a oprit 

asupra unei tinere blonde. A cerut-o în căsătorie. Ea a fost fericită că a fost aleasă. Cei 

doi s-au căsătorit. Nu se ştie cum evoluează mariajul, dar reacţia spontană a celor mai 

mulţi oameni cărora li s-a solicitat opinia a fost: «S-a mers prea departe! Să te 
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căsătoreşti cu milionul şi nu cu omul este o sfidare la adresa celor mai sfinte valori 

morale!» Dânsul consideră că trebuie amintită guvernanţilor lumii de azi acea teză 

fundamentală formulată de Jean-Jacques Rousseau potrivit căreia «nimeni nu trebuie să 

fie atât de bogat, încât să poată cumpăra pe altul, şi nimeni nu trebuie să fie atât de 

sărac, încât să fie silit să se vândă»“ (Drepturile Omului. Concept, exigenţe şi realităţi 

contemporane, Bucureşti, 2000, pp. 9-10). 

7.1. Ca reprezentant al României la negocierile din cadrul Conferinţei Naţiunilor 

Unite asupra Dreptului Mării (1973-1982) şi în cercetările ştiinţifice pe care le-a efectuat, 

dânsul a atras atenţia că – în mările şi oceanele lumii, care acoperă 71% din suprafaţa 

globului – „se află hrană suficientă pentru 30 de miliarde de oameni şi resurse 

energetice, estimate deocamdată la 160 de miliarde de barili de petrol şi 14 miliarde de 

metri cubi de gaze naturale, mangan pentru 4000 de secole, cobalt pentru 200 de 

milenii“. Profesorul Dumitru Mazilu a subliniat – în amplele negocieri de la New York şi 

Geneva din anii 1973-1982 – că „din apele Oceanului Planetar se pot extrage 4 miliarde 

tone uraniu; într-un singur an se pot obţine 10 milioane tone cărbune din minele 

submarine“... „energia mareelor poate înlocui într-un an consumul a 70 milioane tone 

echivalent cărbune“ şi că „totalul produselor de pescuit recoltate de pe glob se dublează 

la fiecare 10 ani“. (Dreptul Mării, Bucureşti, 1980, p.15). Susţinând teza „Patrimoniului 

Comun al Omenirii“ (The Common Heritage of Mankind), lansată de maltezul Arvid 

Pardo, profesorul Dumitru Mazilu a adus contribuţii importante la promovarea unor 

reglementări maritime care să garanteze explorarea şi exploatarea imenselor bogăţii ale 

Oceanului Planetar în interesul tuturor popoarelor. (Dreptul Mării – Concepte şi Instituţii 

consacrate de Convenţia de la Montego-Bay, Bucureşti, 2002, pp. 14 şi urm.) 

7.2. În calitatea sa de reprezentant al Româmei la negocierile din cadrul Comisiei 

Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional, precum şi de Vicepreşedinte şi de 

Preşedinte al acestei Comisii, profesorul Dumitru Mazilu a atras atenţia că „Libertatea 

comerţului, competiţia deschisă pe piaţa internaţională, s-au dovedit dintotdeauna 

factori fundamentali ai expansiunii comerţului şi prosperităţii naţiunilor“ (Dreptul 

Comerţului Internaţional, Bucureşti, 2001, p.10). Dânsul observă că „globalizarea duce 

la înlocuirea, treptată, a monopolului naţional asupra unor schimburi comerciale cu un 
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monopol transnaţional asupra acestor schimburi. Locul planificării fluxurilor comerciale 

la nivel naţional este luat de o planificare transnaţională a acestor fluxuri, cu toate 

consecinţele cunoscute pentru economiile ţărilor în cauză“. (Revista de Drept Comecial 

nr. 4, 2002 , pp. 112-113) 

7.3. Pe parcursul negocierilor din Comisia Juridică a Adunării Generale (1978-

1985; 1995-1998) a avut o contribuţie importantă la elaborarea şi adoptarea unor 

„principii şi norme privind reglementarea paşnică a diferendelor dintre state“. 

Preocupările sale pentru „structurarea unor relaţii de cooperare şi de bună-vecinătate, 

de înţelegere şi respect reciproc“ sunt dominante, atât în bogata sa activitate diplomatică, 

cât şi în opera sa ştiinţifică. Sunt semnificative, în acest sens, unele concluzii pe care le 

formulează în Tratatul asupra Dreptului Păcii. „Evoluţia vieţii pe Planeta noastră – arată 

profesorul Dumitru Mazilu – istoria frământată a popoarelor, existenţa cotidiană a 

oamenilor din toate zonele şi regiunile lumii, preocupările, eforturile şi lupta lor pentru 

viaţă, libertate, progres şi dezvoltare demonstrează că nu există ţel mai luminos, cauză 

mai nobilă, decât apărarea, menţinerea şi consolidarea păcii“. „Cântată de poeţi, 

evocată cu căldură de toţi marii scriitori ai lumii, descrisă de istorici, apărată în ample 

discursuri politice, sau încălcată cu brutalitate în tot mai frecvente confruntări militare, 

negociată adesea la masa tratativelor de destoinici diplomaţi, pacea este tema majoră a 

existenţei noastre, constituind obiectul strădaniilor, luptei, acţiunilor noastre cele mai 

nobile, iar punerea ei în primejdie generează îngrijorările, neliniştile şi zbuciumările 

noastre cele mai profunde.“ „Într-un cuvânt, pacea este cauza vitală a întregii omeniri“. 

Profesorul Dumitru Mazilu atrage atenţia că atunci „când n-o avem, o căutăm cu nesaţ, o 

dorim, facem tot ce depinde de noi s-o recăpătăm, ceea ce ne obligă s-o preţuim când am 

obţinut-o, apărând-o, consolidând-o, transformând-o într-o relaţie firească, statornică a 

vieţii popoarelor, deoarece pacea este condiţia fundamentală a existenţei, afirmării şi 

dezvoltării normale a întregii omeniri“. În analiza efectuată, profesorul Mazilu 

subliniază importanţa unor reglementări în măsură să garanteze menţinerea păcii. „Dacă 

pacea este bunul cel mai de preţ al omenirii – arată dânsul – să nu îngăduim nimănui, 

dar absolut nimănui să o pună în pericol. Iar în cazul în care ar face-o, să aplicăm cu 

fermitate sancţiunile care se impun. Este misiunea care revive Dreptului Păcii, chemat să 
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ocrotească viaţa, existenţa pe Planeta noastră. Aplicarea sa constituie nu numai o 

problemă de conştiinţă, ci şi un act de voinţă politică de cea mai mare răspundere, 

deoarece numai astfel se va putea da eficienţa necesară celui mai măreţ edificiu făurit 

vreodată de oameni: edificiul păcii“... „Şi ce beneficii imense ar aduce omenirii 

certitudinile păcii. Câtă linişte, câtă încredere, câtă siguranţă poate să ne ofere 

realitatea ei, dispariţia îndoielii asupra menţinerii ei, eliminarea pericolului că va fi 

pusă în cauză şi că războiul va începe.“ (Dreptul Păcii – Tratat, Bucureşti, 1998, pp. 

344-345). 

 

8. Promovarea unor garanţii în menţinerea Păcii s-a aflat în centrul negocierilor pe 

care le-a purtat în anii 1977-1982 în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite asupra Dreptului 

Mării. Profesorul Dumitru Mazilu a militat pentru stipularea unor norme juridice prin 

care să se garanteze folosirea paşnică a mărilor şi oceanelor lumii. Dânsul a coordonat 

Grupul celor 30 de state care s-au pronunţat pentru reglementarea cât mai riguroasă a 

„pasajului inofensiv al navelor militare prin marea teritorială“. În urma negocierilor, la 

26 aprilie 1982, printr-o Declaraţie a Preşedintelui Conferinţei s-a reafirmat „dreptul 

statelor riverane de a adopta măsuri pentru protecţia intereselor lor de securitate, 

inclusiv dreptul de a adopta reglementări cu privire la trecerea navelor de război străine 

prin marea teritorială în conformitate cu articolele 19 şi 25 ale Convenţiei“. Pentru 

contribuţia sa la succesul negocierilor, Preşedintele Conferinţei asupra Dreptului Mării a 

propus celor 4.000 de delegaţi la Conferinţă să-l omagieze ridicându-se în picioare şi 

aplaudându-l în seara adoptării Convenţiei, la 26 aprilie 1982. Următoarea personalitate 

omagiată – în acelaşi mod şi în aceeaşi seară, după adoptarea Convenţiei – a fost chiar 

Preşedintele Conferinţei asupra Dreptului Mării, ambasadorul Tommy T.B. Koh din 

Singapore. A doua zi, la 27 aprilie 1982, ziarul „New York Times“ nota că profesorul 

român Dumitru Mazilu a determinat participanţii la Conferinţă să adopte „o soluţie 

acceptabilă pentru ocrotirea intereselor de securitate ale statelor riverane“. 

 

9. Participând la negocierile diplomatice cu URS.S. în anii 1977-1984 pentru 

delimitarea spaţiilor maritime din Marea Neagră, profesorul Dumitru Mazilu a 
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demonstrat că Insula Şerpilor – a cărei apartenenţă la teritoriul României este 

indiscutabilă – „după preluarea sa abuzivă de către dictatura stalinistă“ nu trebuie să 

influenţeze negativ delimitarea acestor spaţii. Poziţia adoptată în negocierile cu U.R.S.S. 

a fost aprobată de conducerea ţării din acei ani, care a declarat „nelegitim actul 

dictatorial din 1948 (de preluare a Insulei Şerpilor)“, deoarece era „contrar dispoziţiilor 

Tratatului de Pace din 1947“. Atât în cursul negocierilor, cât şi în lucrările sale 

ştiinţifice, profesorul Dumitru Mazilu a arătat că „Preluarea Insulei – care este de drept 

teritoriu românesc – viza extinderea spaţiilor maritime ale Uniunii Sovietice până în 

apropierea coastelor României, ceea ce reprezenta un important obiectiv militaro-

strategic al Puterii de la Răsărit.“ După dezmembrarea U.R.S.S., Ucraina a preluat 

Insula Şerpilor, în calitate de stat succesor, comportându-se ca titular al teritoriului 

preluat. Profesorul Mazilu a atras atenţia că „un act de dictatură – cum sunt cele prin 

care Marea Putere de la Răsărit a anexat teritorii care – sunt de drept ale României – 

rămâne un act abuziv până în momentul anulării sale şi înapoierii teritoriilor acaparate 

celor cărora aparţin de drept“. Dânsul a demonstrat – cu argumente juridice – că nu 

încetează caracterul abuziv al unui act dictatorial prin preluarea acelui act de către 

statul succesor. Preluarea actului respectiv „duce la perpetuarea abuzului şi ilegalităţii“ 

cu toate consecintele pe care „le implică în relaţiile dintre statele şi popoarele în cauză, 

deoarece caracterul profund imoral al unui asemenea act a fost în toate timpurile, 

dezvăluit şi condamnat cu toată hotărârea“. Dânsul a arătat că recunoaşterea efectelor 

unui act abuziv în favoarea statului succesor este „o opţiune incalificabilă“, dezaprobând 

teza sacrificiilor istorice, lansată de Puterea instaurată în România în noiembrie 1996. 

Sacrificiile istorice – precizează profesorul Mazilu – reprezintă o concepţie pusă în 

slujba menţinerii efectelor actelor de forţă la care a recurs Puterea de la Răsărit. Dânsul 

constată că liderii veniţi în fruntea ţării în 1996 au lansat teza sacrificiilor istorice pentru 

„a-şi justifica incapacitatea de a apăra interesele naţionale ale poporului român“. 

(Dreptul Internaţional Public, Bucureşti, 2001, pp. 574-576). 

 

10. Pentru contribuţiile sale în activitatea diplomatică şi ştiinţifică, profesorul 

Dumitru Mazilu a primit mai multe distincţii atât pe plan naţional, cât şi pe plan 
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internaţional. Astfel, în anul 1973, Academia Română i-a acordat Premiul „SIMION 

BĂRNUŢIU“ pentru lucrarea „Rolul Dreptului în afirmarea şi ocrotirea personalităţii 

umane“. În anul 1980 i s-a acordat „MEDIA PEACE PRIZE“ de către Federaţia Mondială 

a Asociaţiilor pentru Naţiunile Unite în semn de recunoaştere pentru rolul pe care l-a avut 

în „promovarea idealurilor Păcii şi Colaborării în lume prin lucrări de specialitate şi 

prin emisiuni de radio şi televiziune“. Premiul i-a fost acordat la Geneva, în noiembrie 

1980. Patru ani mai târziu, în 1984, Asociaţia Internaţională „Hugo van Groot“ i-a 

acordat, la New York, Premiul „HUGO GROTIUS“ pentru contribuţiile sale în domeniul 

„Dreptului mării“ şi în dezvoltarea „Dreptului Păcii“. Asociaţia a apreciat că monografia 

„Dreptul Păcii – de la Dreptul războiului şi al păcii la Dreptul păcii“, publicată în 1983 

a reprezentat o abordare – în lumina exigenţelor Secolului al XX-lea – a tezelor lui Hugo 

van Groot publicate în lucrarea sa fundamentală „De iure belli ac pacis“ (Dreptul 

războiului şi al păcii), în secolul al XVII-lea. 

10.1. Pentru activitatea sa în calitate de Raportor al Naţiunilor Unite privind 

Drepturile Omului şi Tineretul (1985-1993), Comisia Naţiunilor Unite pentru Drepturile 

Omului l-a omagiat în sesiunea sa din februarie 1990, la Geneva. 

Raportul său privind „Drepturile Omului în România“ a fost inclus în 

„Enciclopedia Drepturilor Omului“ în 1995. (Encyclopedia of Human Rights, Taylor and 

Francis Inc., New York, Philadelphia, Washington, London, pp. 1307-1314). 

Contribuţia sa la victoria Revoluţiei Române a fost remarcată de Preşedintele ţării 

prin acordarea – în 1991 – a „Medaliei de luptător pentru Victoria Revoluţiei“. 

Pentru contribuţiile sale ştiinţifice în domeniul dreptului, Uniunea Juriştilor din 

România i-a acordat, în anul 1999, Premiul „ANDREI RĂDULESCU“. 

10.2. În octombrie 2000 a fost ales membru al Academiei Central-Europene de 

Ştiinţă şi Artă, iar la 9 ianuarie 2001, Biroul Consiliului Ştiinţific l-a numit Preşedinte al 

Comitetului Naţional Român al acestei Academii. La 3 octombrie 2000 i s-a conferit 

„Diploma de excelenţă“ pentru lucrarea „Drepturile Omului“ de către Academia Central-

Europeană de Ştiinţă şi Artă. 

10.3. La 28 mai 2002 a fost ales membru titular al Academiei Balcanice de Ştiinţe, 

Noua Cultură şi Dezvoltarea Durabilă «Denis Jersov». 
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În iunie 2002 a fost ales «Membru al Academiei Diplomatice Internaţionale» cu 

Sediul la Londra, iar în iulie acelaşi an a fost ales «Membru Asociat al Academiei 

Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere» cu sediul la Paris. 

În anul 2009 a fost ales Membru al Academiei Europene de Ştiinţe cu sediul la 

Viena. 

10.4. În luna iulie 2002 i s-a acordat Ordinul «Commander of the World Science – 

Education – Culture» de către Academia Europeană de Informatizare. 

La 30 septembrie 2002, Senatul Academiei «Alexandru Ioan Cuza» i-a acordat 

titlul de «Doctor Honoris Causa». 

La 11 noiembrie 2002, i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa de către 

Universitatea Înternaţională «Albert Schweitzer» din Geneva. 

În anul 2011 i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Europene 

din Belgrad. 

10.5. La 24 iunie 2004 i s-a acordat «Ordinul Naţional Steaua României în grad de 

Cavaler». 

În decembrie 2004, Uniunea Juriştilor din România i-a acordat Premiul «Vespasian 

Pella» pentru lucrarea sa: «Diplomaţia. Dreptul Diplomatic şi Consular». 

 

11.1. La 19 aprilie 2006, Universitatea „Ovidius“ i-a decernat titlul de Doctor 

Honoris Causa pentru întreaga activitate universitară desfăşurată. Cu acest prilej, 

Rectorul Universităţii, prof.univ.dr. Victor Ciupină, a evocat contribuţiile ştiinţifice ale 

profesorului Dumitru Mazilu, în special în domeniile Dreptului şi relaţiilor internaţionale 

(Dreptul păcii, Dreptul Mării, Drepturile omului), precum şi rolul avut în bogata sa 

activitate didactică de peste patru decenii. 

11.2. În octombrie 2006, profesorul Dumitru Mazilu a fost Moderatorul 

dezbaterilor Conferinţei Rectorilor Academiilor de Poliţie din Uniunea Europeană, care 

s-a concentrat asupra „promovării sistemului european de învăţământ superior la nivel 

mondial, în spiritul «Procesului Bologna»“. 

11.3. În noiembrie 2012 a moderat la Bucureşti noua Conferinţă a Rectorilor 

Academiilor de Poliţie din Europa. 
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În decembrie 2006 i s-a conferit Premiul „Titu Maiorescu“ de către Societatea 

Academică „Titu Maiorescu“ pentru lucrarea sa: Armonii solare. Reflecţii şi însemnări cu 

privire la America Latină. Scrisă în anii arestului său la domiciliu (1985-1989), cartea 

debutează cu un eseu intitulat: «Ferestre spre lumină», pus sub semnul acelei celebre 

judecăţi a lui Jean de Salisbury: „Suntem ca nişte pitici pe umerii unor giganţi; putem 

vedea mai mult şi mai departe decât cei vechi, nu din pricina ascuţimii vederii sau din 

aceea a mărimii corpului nostru, ci pentru că suntem susţinuţi şi ridicaţi de ei ca de nişte 

uriaşi“. 

 

* 

*          * 

 

În afara dezbaterilor diplomatice internaţionale evocate, profesorul Dumitru 

Mazilu a participat la numeroase Congrese şi Reuniuni ştiinţifice consacrate unor 

probleme prioritare ale Dreptului şi Relaţiilor internaţionale, sub egida Institutului de 

Studii Strategice de la Londra, începând din 1971; sub egida Institutului Naţiunilor Unite 

(UNITAR), începând din 1974; sub egida Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor pentru 

Naţiunile Unite, începând din 1975 etc. 
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