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Misiunea OSCE în Moldova invită la o prelegere publică  
 
 

susŃinută de  
St. John Bates  

Profesor de drept, Universitatea din Strathclyde  
(ScoŃia, Regatul Unit)  

pe tema 
  
 

“Teritorii dependente: Insula Man şi altele”  
 

 
 
Data: 15 septembrie 2009   
Ora: 18:30  
Locul: ULIM (str. Vlaicu Pârcălab, 52), Aula Magnifica (et. 4), acces liber   
Prelegerea va fi susŃinută în limba engleză, cu traducere în limba română  
  
 
 
Scurtă biografie 
St. John Bates este în prezent Profesor de drept şi Director al Centrului pentru cercetări legislative şi 
parlamentare, Universitatea din Strathclyde din ScoŃia, Regatul Unit. De asemenea, el este membru 
asociat cercetător superior al Institutului de studii juridice avansate din Londra şi profesor invitat la Şcoala 
de Business InternaŃional din Insula Man; membru al AsociaŃiei Comunitare pentru Consiliere Legislativă, 
al Consiliului AsociaŃiei Juriştilor din Regatul Unit şi al Consiliului AsociaŃiei Europene pentru LegislaŃie. 
Bates dispune de o experienŃă vastă în predarea dreptului Uniunii Europene (UE) şi al Regatului Unit, şi 
în calitate de consilier parlamentar şi legal. După studierea dreptului la Universitatea din Cambridge, el a 
continuat cu cariera academică în drept, specializat în drept public şi al Uniunii Europene, acordând o 
atenŃie deosebită proiectării şi interpretării legislaŃiei. El a predat la UniversităŃile din Cambridge, Sussex, 
Edinburgh şi de curând din Glasgow, unde a fost numit primul Profesor de drept John Millar şi Şeful 
Departamentului de Drept Public. Profesorul Bates dispune de o experienŃă vastă în domeniul legislativ. 
El este specialist instructor în domeniul proiectării legislative şi interpretării statutare, şi deja a Ńinut cursuri 
de instruire în acest sens pentru avocaŃi guvernamentali din diferite Ńări, şi cursuri universitare timp de 
peste treizeci de ani. El este redactorul revistei Statute Law, care este jurnalul principal în domeniu 
publicat de către Oxford University Press. În 2008, el a pregătit pentru OrganizaŃia pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa (OSCE) un raport preliminar asupra procesului legislativ din Moldova. 
 
 
 
 

*Această prelegere face parte din Programul Misiunii OSCE în Moldova de 
Prelegeri Publice.  
Detalii suplimentare la: www.osce.org/moldova sau la nr. tel.: 887 853. 


