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Cuvântul Decanului Facultății de Drept 

Dragi studenți și masteranzi ai Facultății de Drept, 

Vă felicit în primul rând pentru că voi sunteți cei aleși a participa la această primă vizită de 
studii pe care Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, prin intermediul Fundației Hasso Plattner, 
o organizează pentru voi. Tocmai pentru că este prima astfel de vizită am considerat să 
urmăm o cale a Dreptului pe care îl studiem și în experimentăm în fiecare zi.  

Având în vedere că Facultatea de Drept din Sibiu își are începuturile în Academia de Drept 
cezaro-crăiască ce a funcționat încă din 1844 la Sibiu în Imperiul Habsburgic de atunci vom 
pleca să vedem cum funcționează sistemul de drept din fosta capitală imperială și în țara ce 
a moștenit imperiul, adică în Austria. Această călătorie a voastră nu poate să nu vă ducă și 
într-una dintre capitalele Uniunii Europene de azi, adică spre Strasbourg, acolo unde parte 
din legile europene sunt adoptate de către legislativul european sau acolo de unde așteptăm 
de multe ori decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului tocmai pentru a putea alinia 
legislația națională la standarde ale comunității din care cu toții ne bucurăm să facem parte. 

Vă doresc să aveți parte de o vizită de studii cu mult folos pentru fiecare dintre voi, iar în 
urma acestei vizite spectrul vostru european să fie mult mai cuprinzător. 

Succes! 

Conf. univ. dr. Daiana Vesmaș,  
Decanul Facultății de Drept  

 

Dragi colegi,  

În această vizită de studiu vă vom însoți noi, Lector dr. Andreea Dragomir și Lector dr. 
Emanuel Tăvală. Am gândit această vizită ca pe una foarte practică în care să îmbinăm 
învățarea prin legătură directă cu factori de decizie din domeniul juridic european cu 
sporirea culturii generale a participanților prin vizitarea anumitor obiective care au 
legătură cu sistemul de drept sau cu tradiția europeană a spațiilor prin care vom trece.  

Vă dorim o vizită de studii plăcută alături de colegii și prietenii voștri! 

Andreea Dragomir și Emanuel Tăvală 

  



Traseul vizitei 

Luni, 28 octombrie 2019 

Ora 19.00 Plecare din Parcarea Q7  

Adresa: lângă Hotelul Parc, Strada Scoala de Inot 1-3, 550005 Sibiu 

Marți, 29 noiembrie 2019 

Ora 9.30 – Primire oficială la Ambasada României din Viena  
Adresă: Prinz Eugenstr. 60, 1040 Viena 
Întâlnire cu ES Dl. Bogdan Mazuru, Ambasador al României și Republica Austria 
Și cu ES. Dl. Cristian Istrate, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al României pe 
lângă instituțiile internaționale din Austria 

Domnul Ambasador Bogdan Mazuru este diplomat de carieră, iar cariera dânsului 
este una impresionantă.  
din 05.08.2015  Ambasador al României în Republica Austria 
2010 – 2015   Ambasador al României în Republica Franceză 
2009 – 2010   Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe 
2006 - 2009   Ambasador al României în R. F. Germania 
2004 – 2006   Ambasador, Reprezentant Permanent al României la NATO 

2001 – 2004   Ambasador, șeful Misiunii României la NATO 
09/2000 - 06/2001 Însărcinat cu afaceri al României la Washington 
1999 - 09/2000  Director general în Ministerul Afacerilor Externe 
 

Domnul Ambasador Cristian Istrate este Absolvent al Facultății de Drept din 
București (1987, cum laudae) fiind, de asemenea, un diplomat de carieră după cum 
urmează: 

2011 - 2013 Director General, Head of the Department for Strategic 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Romania 

2006 – 2011 Ambassador of Romania to the Kingdom of Norway 

2004 – 2006 Director General for Security Policy, MFA 

2000 – 2004 
Deputy Permanent Representative of Romania to the North 
Atlantic Council, Brussels 

1999 – 2000 Director of NATO Division, MFA 

1994 – 1999 Deputy Head of Romanian Delegation to the Conference on 
Disarmament, Permanent Mission of Romania, Geneva 

1993 – 1994 Director, Arms Control and Disarmament Division, MFA 

1990 Attaché 
 

 



 

Ora 10.30   - Vizită la Cancelaria Dlui RA Mag. Adrian Constantin Nițu 

Web: https://anwalt-nitu.at/#main-menu 

Domnul Avocat (RA- Rechtsanwalt, germ.) Adrian Constantin Niţu este primul avocat 
român cu cabinet de avocatură în Viena după Primul Război Mondial. 

Domeniile sale de specializare sunt: Dreptul penal, Dreptul familiei si succesiuni, 
Dreptul transporturilor şi dreptul asigurărilor 

Ora 11.30 – deplasare spre centrul Vienei pentru vizita la Parlamentul Austriei  

Vizita se va face pe două grupuri distincte, aici nefiind permise grupuri mai mari de 
20 de persoane 

Ora 12.15 Vizitarea Parlamentului Republicii Austria  

(grupul 1, coordonator Lector dr. Andreea Dragomir) 

Ora 12.30 Vizitarea Parlamentului Republicii Austria  

(grupul 2, coordonator Lector dr. Emanuel  Tăvală) 

Ora .... Prânzul în centrul Vienei 

Vizitarea Hofburgului (fosta Curte imperială habsburgică) și a părții centrale a 
Vienei. Vizitarea Domului  

Vizitarea sediului Facultății de Drept din Viena si a Bibliotecii facultății 

Adresă: Schenkenstrasse 10  

Posibilitate de deplasare spre Palatul Belvedere si/sau Palatul Schönbrunn pentru 
vizitare 

Seara este liberă  

 

  



Miercuri, 30 octombrie 2019 

Micul dejun la hotel 

Deplasare spre Strasbourg 

Oprire la Muzeul Kufstein , fosta închisoare imperială 

De ce aici? 

Am considerat că este unul dintre locurile potrivite să fie vizitate de către studenții 
selecționați pentru a participa la programul Follow the Law. Acest loc este locul unde 
s-a născut lupta pentru drepturi ale națiunii române vreme de secole. Cum așa? 
Românii transilvăneni care veneau la Viena pentru a cere drepturi și pe seama 
națiunii lor, majoritate, de altfel, în Ardeal, erau ascultați și, apoi, de cele mai multe 
ori, aruncați în această înfiorătoare închisoare habsburgică. 

Trebuie spus că cererea pentru drepturi se datora în primul rând legii Unio, trium, 
nationum din 1437 o primă lege discriminatorie la adresa unei populații surprinzător 
majoritară. Această lege prevedea că beneficiare ale drepturilor din Transilvania erau 
doar cele trei națiuni recepte: sași, unguri și secui, iar pe plan religios erau 
recunoscute doar  confesiunile acestor trei națiuni (catolicism, unitarianism, 
protestantism și din 1701 greco-catolicism). 

În cursul serii cazare la Strasbourg 

Joi, 31 octombrie 2019 

Micul dejun la hotel 

Deplasare spre Parlamentul european 

Ora 9.20 Vizitarea Parlamentului European de la Strasbourg și a instituțiilor 

europene care funcționează aici 

Vizită Consiliul Europei 

Tur cu vaporul pentru o perspectivă asupra centrului orașului 

Vizitarea centrului orașului la pas 

Obiective 

Program liber 

Vineri, 1 noiembrie 2019 

La prima oră plecare spre Sibiu 

  



Locații cazare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Despre Viena 

Viena, capitala Austriei, este situata in extremitatea rasariteana fiind traversata de Dunare. 
Populatia capitalei este de aproape 2.000.000 de locuitori, reprezentand un sfert din intreaga 
populatie a Austriei. De asemenea, Viena este al zecelea oras ca marime din cadrul Uniunii Europene. 
Sectiunea noastra de ghid turistic Viena incearca sa va ajute sa descoperiti minunatiile artistice ale 
capitalei Austriei, laolalta cu zecile de obiective turistice pe care le puteti gasi aici, restaurante, baruri 
si cluburi, traditiile. 

Orasul vechi al Vienei, Innere Stadt sau Orasul Interior s-a dezvoltat in zona cuprinsa intre 
fortificatii si cursul actual al Dunarii. In secolul al XIX-lea, fortificatiile au fost inlocuite de cea mai 
eleganta artera a capitalei, Ringstrasse. Ring-ul inconjoara diverse obiective istorice splendide, care 
ilustreaza turbulentul trecut al Austriei din epoca romana pana in prezent, si de asemenea 
numeroase muzee ce marturisesc despre bogata mostenire culturala a tarii. In perimetrul delimitat 
de Ring se afla una dintre cele mai animate zone ale capitalei, unde cafenelele si restaurantele 
elegante, plus magazinele scumpe atrag vizitatorii, iar barurile si cluburile sunt deschise pana in zori. 
de sute de ani ale locuitorilor si posibilitatile de city break in Viena. 

Aproape toate atractiile majore ale Vienei  sunt adunate in Innere Stadt. Acest lucru 
inseamna ca Stephansdom (Catedrala Sf. Stefan), Hofburg (Palatul Imperial), Burgtheather (Teatrul 
National), Casa lui Mozart, Staatsoper (Opera de Stat) si magazinele din jurul strazilor Kartnerstrasse 
si Graben pot fi vizitate mergand pe jos. Chiar si Muzeul Artelor Frumoase si Karlskirche sunt in 
apropierea strazii Ringstrasse, care delimiteaza zonele comerciale medievale din primul district. 

 

Despre Strasbourg 

Capitala a regiunii Alsacia, Strasbourg este cel care face conexiunea intre populatia germana 
si cea franceza, impletind, atat in obiceiuri, cat si in arhitectura sau domeniul culinar, obiceiurile 
acestora. Cu o populatie de peste 360.000 de locuitori, acesta se bucura de privilegiul de a fi sediul 
Parlamentului European , ceea ce ii confera posibilitatea de a fi printre primele ce beneficiaza de 
fonduri de modernizare venite de la UE. Asadar, daca sunteti pe cale sa calatoriti in Strasbourg, 
pregatiti-va pentru o doza de civilizatie, eleganta si modernism, incununata de o frumoasa lectie de 
istorie si o bucatarie exceptionala. 

Strasbourg dateaza inca din perioada antica, aici locuind poporul galic. De-a lungul timpului, 
pe aici s-au perindat diferite civilizatii, ca alemanii, francii sau romanii, fiecare dintre acestea lasand 
si impregnand populatiei bastinase din obiceiurile lor. In anul 1648, Strasbourg a fost anexat Frantei, 
devenind un important centru european in anul 1940, dupa ce a fost, pe rand, anexat Germaniei si 
apoi Frantei, ca urmare a Primului Razboi Mondial. 

Puteti vizita, in Strasbourg, Consiliul Europei, Curtea Europeana a Drepturilor Omului 
(CEDO) , Parlamentul European, dintre obiectivele turistice politice. Dintre cele care nu tin de 
interesul politic, amintim Palais de Rohan, Parcul Orangerie, Catedrala Notre Dame, Mica Franta, 
Muzeul Alsacian, Ceasul Astronomic din Catedrala si Casa Kammerzell. 

In Strasbourg veti intalni o cultura si o culoare locala unica, pe care nu o mai puteti vedea in 
alta parte. Astfel, datorita impletirii eticii germane a muncii si a romantismului francez, aici veti vedea 
o puternica identitate alsaciana. Gastronomia acestui oras simte si ea, la fel ca si filosofia de viata a 
localnicilor, puternice influente datorate istoriei controversate a orasului. Carnea de porc este cea 
care domina, deseori asezonata cu vinuri specifice zonei alsaciene, apreciate de insusi Iulius Cezar, 
ca Gewurztraminer, Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc, sau bine-cunoscutul Pinot Noir. 


