
Andreescu, Gabriel — 1952, Buzău. 1976-ban végzett a Bukaresti Egye-
tem fizika szakán. PHD dolgozatát 2003-ban védte meg a nemzeti kisebb-
ségvédelem témakörében. 1990—1992 között a Társadalmi Dialógus Cso-
port tudományos kutatója, 1990—1996 között a Román Helsinki Bizottság 
társelnöke. 1993-tól az Emberi Jogokért Központ elnöke. 1996-tól a Soros 
Alapítvány egy Nyitott Társadalomért szakértői bizottságának tagja. 1999-
től ugyanitt az Európai Integrációs Munkacsoport tagja. Jelenleg a SNSPA 
Politikatudományi Karán egyetemi docens. Több folyóirat és napilap szer-
kesztője, szerkesztőbizottsági tagja vagy állandó munkatársa. Több kötet és 
tanulmány szerzője. 

Bakk Miklós: politológus, egyetemi adjunktus – 1952, Székelyhíd (Bi-
har megye). Temesvárott szerzett számítógép-mérnöki diplomát. 1990-ig 
rendszerelemzőként dolgozott, 1991-től 1999-ig A Hét szerkesztője. 1999 
őszétől a Krónika főmunkatársa, majd megbízott főszerkesztője. A Provin-
cia szerkesztőbizottságának tagja, a kolozsvári BBTE politikatudományi 
karának adjunktusa. Tanulmányai a Magyar Kisebbség, Régio című szaklap-
okban, valamint magyar és román nyelvű szakválogatásokban jelentek meg. 
Publicisztikát A Hét, a Provincia, a Korunk, valamint a magyarországi HVG 
és Heti Válasz című lapokban közölt. Lapunk szerkesztője.

Lucian Bojin: egyetemi tanulmányait a temesvári Nyugati Tudomány-
egyetem Jogi Karán végezte, jelenleg ugyanitt egyetemi adjunktus és az Ara-
di Ügyvédi Kamara tagja. A nemzetközi és közösségi jog, az emberi jogok 
és az üzleti jog témakörében közölt tanulmányokat. Az Un concept românesc 
privind viitorul Uniunii Europene (Polirom, 2001) c. kötet társszerkesztője.

Capelle-Pogăcean, Antonela: a Centre d’études et de recherches 
internationales (SciencesPo-CERI – Nemzetközi tanulmányok és kutatá-
sok központja) kutatója és a Sciences Po oktatója. Jelenleg az identitáspoli-
tikák, az egyházi és a társadalmi imagináriusok visszarendeződése Magyar-
országon és Romániában, a kommunizmus társadalomtörténetének téma-
körében folytat kutatásokat. Fontosabb publikációi: Vie quotidienne et 
pouvoir sous le communisme. Consommer � l’Est (Nad�ge Ragaru-val közö-
sen); Religion(s) et identité(s) en Europe. L’épreuve du pluriel (társszerzők: 
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Patrick Michel és Enzo Pace); «Relire Albert Wass en Hongrie et en 
Roumanie. La construction d’un emblème identitaire» (In Denis-Constant 
Martin (szerk.): L’identité en jeux : pouvoirs, identifications, mobilisation, Pa-
ris: Karthala & CERI, 2010.); «L‘ethnicité au quotidien: présences et 
intermittences» (East Central Europe, 36 (1), 2009, 147–154.)

Valentin Constantin: a temesvári Nyugati Tudományegyetem Jogi Ka-
rán nemzetközi közjog és az emberi jogok nemzetközi védelme tárgyakat 
adja elő, a BBTE társult oktatója, valamint a Montpellier I és az Újvidéki 
Egyetem meghívott tanára. Több kötet szerzője és szerkesztője.

Czika Tihamér: Kolozsváron élő jogász, jogtanácsos. A bukaresti 
Dimitrie Cantemir Egyetem kolozsvári jogi karán államvizsgázott, LLM fo-
kozatot szerzett európai magánjogból a BBTE Jogi Kara és a Pécsi Tudo-
mányegyetem jogi kara közös mesteri képzésén. Jelenleg a Pécsi Tudo-
mányegyetem Állam és Jogtudományi Kara Doktori Iskolájának 
doktorandusza. Az RMDSZ Szabadelvű Körének alelnöke.

Fórika Éva: jogász — 1967, Resicabánya. 1998-ban végzett a temesvári 
Nyugati Tudományegyetem jogi karán, majd 2000—2002 között részt vett a 
„Bankjog és kereskedelmi társaságok joga” mesterképzésen. 1998-tól ügy-
védként dolgozik, emellett 1999-től a „Centrul de Resurse Juridice” igazga-
tótanácsának tagja, 2001 júniusától 2004-ig pedig önkormányzati képviselő 
a Temesvári Helyi Önkormányzatban. Több tanulmány szerzője.

Illyés Gergely: politológus — 1985, Székelyudvarhely. 2008—ban végzett 
a BBTE Politikatudományok, Közigazgatás és Kommunikáció Karának po-
litológia szakán. Részt vett a BBTE és a Pécsi Tudományegyetem, illetve a 
BBTE és az ELTE közös magiszteri képzésében. Kutatási területei: politi-
kai kommunikáció, politikai napirend, közösségi közjog.

Márton Árpád: politikus, jogász, színművész — 1955, Magyarlápos. 
1979-ben végzett a Színművészeti Intézet színész szakán. Jogi tanulmányait 
2002-ben fejezte be. 1979—1989 között a sepsiszentgyörgyi színház színé-
sze. 1990-től folyamatosan az RMDSZ parlamenti frakciójának tagja. A 
kultúra, művészet, tömegkommunikációs eszközök bizottság tagja.

Nad�ge Ragaru a Centre d’études et de recherches internationals 
(SciencesPo-CERI – Nemzetközi tanulmányok és kutatások központja) ku-
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tatója és a Sciences Po oktatója. Kutatási területei: a kommunizmus törté-
neti szociológiája Bulgáriában, identitáspolitikák Bulgáriában és Macedóni-
ában, vizuális kultúra és vizuális antropológia. Aktuális publikációi: Vie 
quotidienne et pouvoir sous le communisme. Consommer � l’Est (társszerző: 
Antonela Capelle-Pogăcean); «Bulgarie: une ‘révolution’ en palimpseste» 
(In Jérôme Heurtaux – Cédric Pellen (szerk.): 1989 � l’Est de l’Europe. Une 
mémoire controversée, La Tour d’Aigues: Editions de l’Aube, 2009, 172–
202.); «The Political Uses and Social Lives of ‘National Heroes’: 
Controversies over Skanderbeg’s Statue in Skopje» (Südosteuropa, 56(4), 
2008, 522–555.); «ONG et enjeux minoritaires en Bulgarie: au-del � de 
l’importation/ exportation’ des mod�les internationaux» (Critique 
internationale, 40, 2008, 27–50.)

Varga Attila: jogász — 1963, Szatmárnémeti. Jogi tanulmányait 1986-
ban a kolozsvári BBTE Jogi Karán végezte. 1990-ig jogtanácsosként dolgo-
zott, 1990-től folyamatosan az RMDSZ parlamenti frakciójának tagja. Az 
emberi jogok, felekezetek és nemzeti kisebbségek problémáival foglalkozó 
bizottság tagja. A BBTE adjunktusaként alkotmányjogot tanít a Közigazga-
tási és Politikatudományi Karon.

Dr. Veress Emőd – 1978, Székelyudvarhely. Ügyvéd, egyetemi oktató, 
tanszékvezető a Sapientia Tudományegyetem Jogtudományi Tanszékén 
(Kolozsvár). A Bukaresti Egyetemen államvizsgázott, később LLM fokoza-
tot szerzett polgári eljárásjogból, és a Pécsi Tudományegyetemen kapott 
Ph.D. fokozatot. Több román, magyar és angol szakkönyv, tanulmány szer-
zője, társszerzője. Szakterületei: közigazgatási jog, gazdasági közjog, polgá-
ri eljárásjog. A Romániai Magyar Jogászok Egyesületének alelnöke. A Ro-
mániai Magyar Jogtudományi Közlönynek és utódjának, a Scientia Iuris-nak 
a felelős szerkesztője.


