
Comunicare primită din partea Baroului Maramureș, privind întâlnirea dintre 
reprezentanții Baroului Maramureș și delegația Baroului Jasy – Nagykun – 
Szolnok, care a avut loc în perioada 20 – 23 iunie 2013 
 
 
  
În temeiul Memorandumului de lntelegere referitor la cooperarea intre Magyar 
Ugyvedi Kamara (Camera Avocaţilor din Ungaria) şi Uniunea Nationala a Barourilor 
din Romania, incheiat si semnat la 19.11.2010 in Budapesta, Baroul Maramures, a 
incheiat un acord direct cu Baroul Jasz - Nagykun-Szolnok (Szolnok Megyei Ugyvedi 
Kamara), acord in baza caruia s-au organizat, anual, incepand cu anul 2011, intalniri 
intre conducerile celor doua structuri profesionale, atat in tara cat si in Ungaria.  
 
În perioada 20.06.2013 -23.06.2013 Baroul Maramures a primit vizita unei delegatii 
din baroul mentionat, delegatie condusa de catre dr. Sellei lmre, presedintele 
baroului.  
Din delegatie au mai facut parte 10 avocati.  
 
La 20.06.2013 s-a organizat primirea delegatiei la sediul Baroului Maramures, in 
cadrul festiv, in prezenta consilierilor baroului, dupa care au avut loc discutii 
informative cu privire la situatia profesiei din cele doua judete si tari, inclusiv cu 
privire la modificarile majore de legislatie legata de aplicarea noilor coduri (Civil si 
Procedura Civila si in perspectiva Penal si Procedura Penala), Ungaria fiind si ea in 
aceeasi situatie.  
 
In realizarea programului, asigurat de catre barou, in perioada 21.06.2013 -
23.06.2013 au fost organizate activitati menite a contribui la cunoașterea județului 
dar si a asigurarii unor legaturi directe intre avocati, sens in care au fost vizitate 
obiective culturale din Municipiul Baia Mare (Muzeul de Arta, pe oaspeti interesandu-i 
in mod deosebit lucrarile de pictura ale "Scolii Baimarene"; Muzeul de Mineralogie; 
alte obiective din oraș). 
  
Între 22.06.2013 -23.06.2013 a fost organizată o iesire in judet, vizitate fiind obiective 
din Municipiul Sighetu Marmatiei si orasul Viseu de Sus, urmate de o excursie pe raul 
Vaser, zona naturala de excepție. 
  
Presedintele Baroului Jasz - Nagykun - Szolnok, a adresat multumiri, indeosebi 
structurii de conducere a profesiei noastre, in raport de posibilitatea creata, prin 
memorandumul mentionat, de a avea si mentine contacte directe intre avocati, cu 
atat mai mult cu cat in cadrul Baroului Maramures îşi desfăşoară activitatea  
aproximativ 30 de avocati de origine maghiara.  
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