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COMUNICAT 

Sambata, 4 martie 2023, Baroul Maramures a avut onoarea sa fie partener al 
unui eveniment cultural de inalta tinuta - concertul de pian al pianistului Teo 
Milea, desfasurat la Baia Mare, intitulat ,,Omagiu umanitatii, dedicat in primul 
rand refugiatilor din Ucraina, precum si victimelor cutremurelor care au avut loc 
recent in Turcia si Siria. 

Acest eveniment cultural, mult asteptat la Baia Mare, la care au participat un 
numar de peste 60 de avocati, a fost deosebit de bine primit de catre membrii 
Baroului Maramures, prin promovarea lui incercand astfel, sa aratam ca 
umanitatea, in fata raului si a vicisitudinilor vietii, castiga intotdeauna. 

Bazele acestui eveniment cultural au fost gandite in urma cu trei ani, atunci 
cand am avut onoarea, ca la 3 1 ianuarie • 2020, sa il avem in vizita la sediul 
Baroului Maramures, pe pianistul Teo Milea, insa datorita pandemiei care a 
izbucnit la scurt timp, nu am reusit sa materializam acest proiect. 

Iata ca dupa trei ani de la acel moment, cu toate ca am trecut printr-o 
pandemie si printr-o criza umanitara generata de razboiul din Ucraina, am reusit 
sa punem in practica ideea si conceptul acestui eveniment, bucurandu-ne de 
prezenta prietenului nostru Teo Milea, la Baia Mare, si asteptand cu nerabdare 
urmatorul concert pe care sa il organizam. impreuna cu acesta, 

Cred ca prin astfel de evenimente culturale de exceptie, vorn reusi sa ridicam 
prestigiul profesiei, atat pe plan local local si national, precum si ideea ca 
avocatura inseamna mai mult decat prezenta in sala de judecata, si prin programe 
educationale in care suntem implicati ca si barou (actiuni educationale in scoli, 
promovari culturale, actiuni umanitare etc.), aratam ca locul nostru in societate 
este acela de a da valoare si valenta tinerelor generatii, incercand sa promovam 
cultura si umanitatea contra manelismelor si inculturii, care au lovit in societatea 
romaneasca in ultimii 30 de ani. 	 ,: 

Decanul Baroului Mar. ures,. 
Av. Andreicut Florin 
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