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Am avut onoarea sa fim invitati in data d 27 februarie 2023, la Uzhgorod, de 
catre domnul deputat Mykhaylo Laba, la rimu1 congres international pentru 
coordonarea si implementarea platformei ,,IriterAction, ocazie cu care am semnat 
un Memorandum cu ,,Global International 11atform for the Re-Establishment of 
Ukraine-InterAction, privind participarea pe aceasta platforma, a Baroului 
Maramures, colaborare care ne onoreaza si care reprezinta eforturile depuse de 
Baroul Maramures, in sprijinirea persoane1cr refugiate, la un an de la izbucnirea 
razboiului din Ucraina. 

La acest grandios eveniment am fost insotit de catre domnul Consul Parvu 
Florin - Consulatul Romaniei la Solotvino, precum si reprezentanti ai Asociatiilor 
Glodeanca, ASSOC, ,,Cunoaste si nu discrimina, ai Ordinului Maltez, fiind 
prezente si alte asociatii din intreaga lume, care au actionat in sprijinul 
refugiatilor, in aceasta perioada, in Ucraina. 

La eveniment au participat si oficialitati ucrainiene, deputati, guvematori ai 
regiunilor din statul vecin, ambasadori si consuli ai unor state, acreditati in 
Ucraina, Congresul avand loc la Universitatea din Uzhgorod. 

Eforturile Baroului Maramures, precuin si eforturile depuse de UNBR, in 
gestionarea crizei refugiatilor, sunt recunoscute pe plan intemational, 
materializarea acestor eforturi avand loc prin inscrierea Baroului Maramures pe 
aceasta platforma si prin multumirile adreste cu ocazia acestui Congres, .de catre 
oficialitatile ucrainiene, pentru sprijinul prfesiona1, moral si material, acordat pe 
parcursul unui an greu pentru natiunea vecna si pentru toti refugiatii din Ucraina, 
indiferent de nationalitate, religie sau cu1tuia. 	 . . . 

Multumesc pe aceasta cale, in calitate de. decan al Baroului 
conducerii UNBR, pentru sprijinul acor. at, pentru increderea ca vom derula 
aceste eforturi comune, in sprijinul celo i aflati in nevoie si mai ales, pentru 
eforturile financiare comune depuse de UNBR in colaborare cu barourile, 



eforturile noastre avand un ecou international, plasand profesia pe un loc de 
cinste si onoare, in lupta pentru sprijinirea refugiatilor si care au beneficiat de 
sprij inul nostru. 

Multumesc presedintelui UNBR, av. dr. Traian Cornel Briciu pentru eforturile 
personale depuse de domnia sa, in derularea acestui proiect, precum si domnului 
vicepresedinte UNBR- Daniel Fenechiu, care au participat in mod activ in 
derularea acestori colaborari onorante pentru profesia de avocat si promovarea pe 
plan international a profesiei. 

Nu in ultimul rand, multumesc doamnei Veronica Morecut -sef serviciu relatii 
internationale UNBR, care a fost alaturi de noi, oferind sprijin logistic si 
informational, in derularea acestor campanii umanitare in care au fost implicate 
UNBR, Baroul Maramures si alte barouri din tara. 

Multumesc de asemenea, colegilor avocati implicati in campaniile umanitare 
si eforturile comune ale tuturor, in promovarea profesiei si umanitatea de care ati 
dat dovada. 

Decanul Baroului aramures, 
Av. Andreicut lorin 
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