
 

Comunicat de presă 

„Diplomaţia publică în dialoguri româno-franceze”,  

pe ruta Universitatea din București – Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

– 19 martie – 10 iunie – 

 

Raporturile bilaterale de tradiţie dintre România şi Franţa se îmbogățesc anul acesta cu un 

program de conferinţe susţinute de personalităţi francofone din drept, arte şi mediul academic. 

Prelegerile, reunite sub titlul „Diplomaţia publică în dialoguri româno-franceze”, sunt 

organizate de Asociaţia „Master 2 Dreptul şi guvernanţa afacerilor internaţionale şi europene” și 

susținute în promovare de Institutul Cultural Român.  

Organizat de Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne şi Universitatea din Bucureşti (Facultatea 

de Drept), prin Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene, programul de masterat Dreptul şi 

guvernanţa afacerilor internaţionale şi europene este unul binaţional, cu predare în limba franceză, şi 

constituie o excelentă manifestare a colaborării academice româno-franceze şi este, totodată, un 

produs al diplomaţiei publice. 

„Am căutat să deschidem orizonturi ce păreau închistate în superficialitate şi să reamintim că 

diplomaţia ţine de drept, dreptul ţine de cultură, iar culturile, fiind eminamente naţionale, nu se pot 

întâlni decât cu ajutorul dialogului internațional”, explică Ștefan Paraschiv, preşedintele Asociaţiei 

„Master 2 Dreptul şi guvernanţa afacerilor internaţionale şi europene” și inițiatorul acestui program. 

Dialogurile propuse aduc laolaltă personalităţi francofone precum Isabelle Pingel (profesor de 

drept), Bogdan Simionescu (vicepreşedinte al Academiei Române), Mircea Duţu (director al 

Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române), Augustin Fuerea (profesor de drept, expert 

internaţional), Radu Varia (critic de artă), Mihai Sandu Gruia şi Răzvan Popa (oameni de teatru). 

Despre cooperarea juridică dintre cultura română şi cea franceză, concretizată şi în programul de 

masterat amintit, prof. univ. dr. Răzvan Dincă, decanul Facultăţii de Drept a Universităţii din 

Bucureşti declară: „Pivot al culturii juridice francofone în Europa Centrală și de Est, Facultatea de 

Drept a Universității din București susține inițiativa  entuziastă a masteranzilor săi de a ilustra, prin 

contribuții intelectuale eminente din partea unor personalități exponențiale pentru relațiile franco-

române, valoarea interdisciplinară a culturii juridice, care, forjată în marea cultură, îi structurează 

convergența și bogăția.”   

Modalitatea de transmitere a conferinţelor viitoare, precum şi eventualele modificări în program 

vor fi anunţate pe paginile de facebook amintite.  


