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Catre
Baroul Cluj
In atentia doamnei decan, avocat Flavia Ioana Maier,

Stimata doamna decan,
Pe langa multumirile pe care vi le-am adresat personal, pe perioada sederii
mele Ia Cluj, in perioada 29 mai - 1 iunie 2019, cu ocazia Zilelor Baroului Cluj Centenar Baroul Cluj, imi permit sa va trimit alaturat si o scrisoare de multumire,
in numele meu si al Baroului Maramures, pentru activitatea pe care o desfasurati
in vederea apararii si promovarii profesiei de avocat, nu numai pe plan local, ci si
prin aceste activitati, ecourile fiind la nivel national.
Pe langa deosebitele evenimente organizate, reamintesc ca a fost o onoare
pentru mine sa asist la conferinta din 30 mai 20 1 9, a carei prezentare nu mai are
rost sa o punem in discutie, alaturi de ceilalti decani din tara, cadre universitare si
respectiv cei sase magistrati ai CEDO.
Promovarea unor astfel de evenimente nu poate decat sa puna intr-o alta
lumina profesia de avocat, raporturile interumane, institutionale firesti, pe care
trebuie sa le avem cu magistratii, iar ceea ce s-a intamplat la Cluj este o lectie de
viata pentru noi toti, urmand ca si eu, la nivel de Baroul Maramures, sa
implementez astfel de programe - conferinte, sprijinindu-ma in acest sens pe
ajutorul barourilor invecinate si implicit al Baroului Cluj, ca etalon al avocaturii
transi lvanene.

De asemenea, vreau sa multumesc intregii echipe coordonata de catre dvs. cu
aceasta ocazie, modul in care acestia s-au implicat in a va ajuta in derularea si
promovarea acestor evenimente.
Primiti astfel, toate felicitarile adresate in numele Baroului Maramures, catre
dvs. si sustinere pentru viitor in derularea unor astfel de proiecte, la care dorim sa
luam si noi parte, alaturi de colegii din Baroul Cluj.
Cu deosebita consideratie,

Deean,
Av. Andreicut Florin
DECAN
Av. Ajidreicuţ Forl

