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CONGRES UNPIR – Practicienii in
insolventa isi aleg organele de
conducere. Presedintele UNPIR, Arin
Octav Stanescu, candideaza pentru un
nou mandat
Scris de L.J. | Data: 21.09.2012 16:57

Fierbere mare in Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR). Sambata 22 septembrie
2012, la Bucuresti, are loc Congresul UNPIR, in care se vor alege viitorul presedinte, precum si viitorii membrii ai
Consiliului national de conducere, ai Comisiei superioare de disciplina si Comisiei de cenzori. Daca pentru consiliu
si pentru cele doua comisii s-au inscris zeci de candidati, pentru functia de presedinte al UNPIR exista unul
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singur – actualul presedinte, avocatul Arin Octav Stanescu (foto dreapta) cel care a pus bazele uniunii
profesionale a practicienilor in insolventa (fostii lichidatori). Presedintele UNPIR, Arin Octav Stanescu, va
prezenta la congres un raport cu date de mare interes pentru evolutia activitatii practicienilor in insolventa si de
problematica insolventei in contextul actualei crize economice.
Anuntul UNPIR
U.N.P.I.R. in ziua de sambata 22 septembrie 2012 ora 09:00 in Bucuresti, Hotel Rin Grand, Sala
Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:
„Congresul

1. Raportul de activitate si de gestiune al Uniunii
2. Raportul cenzorilor
3. Raportul Comisiei superioare de disciplina
4. Proiectul planului de activitate pentru intervalul 2012-2013
5. Ratificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012
6. Alegerea presedintelui, a membrilor Consiliului national de conducere, a membrilor Comisiei superioare
de disciplina si a Comisiei de cenzori
7. Adoptarea unor hotarari ale Congresului
8. Diverse.
La Congres participa delegatii desemnati de Adunarile generale ale filialelor judetene si a municipiului Bucuresti in
conformitate cu art.15 din Statut (r1) privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa. Daca la
prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii congresului, acesta este convocat pentru data de
22 septembrie ora 10:00 cu numarul de participanti prezenti.”
*Cititi aici lista candidatilor propusi pentru organele de conducere ale UNPIR
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