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CONVOCATOR
in conformitate cu prevederile Statutului OCJR gi cele ale Statutului profesiei de consilier

juridic, avdnd in vedere Hotdrdrea nr.1 din 16 martie 2013 a Comitetului Coordonator, se convoacd
lucrdrile Congresului Ordinului Consilierilor Juridici din Romf,nia pentru data de 24-26 mai
20L3, caro va avea loc in Bragov. Colegiul care organizeazd" qedin{a: ACCJ BRA$OV

Ordinea de zi:

1. validarea reprezentanlilor Colegiilor la Congres, allii decdt decanii
2. prezentarea $i aprobarea Raportului de activitate al OCJR pe anul 2012

(ptr ezintd dl. Olteanu Eugen)
3. prezerrtarea qi aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori qi a Trezorierului

pentr-u anul fiscal 2012 (prezinti dl. Palage $tefan qi dna Sasu-Sbdrciog Ioana)
4. prezentarea qi apl"obarea Raportului Comisiei Metodologice de Indrumare

Profesionald (prezintd dl. Tru{bn Valentin)
5. prezentarea gi aprobarea Raportului Comisiei de Disciplinl (prezintd dl.

Georgescu Vasile)
6. aprobarea Bilanfului contabil La31.12.2012 qi descdrcarea de gestiune (yxezintd

dna. Sasu-Sbdrciog Ioana)
7. aprobarea Bugetului de Venituri gi Cheltuieli pentru anul 2013 (prezintd dna

Sasu-SbArciog Ioana)
8. prezentarea gi discutarea Programului de activitate a OCJR pentru anul 2013

(prezintd dl. Ghere Ioan). i
9. diverse

Vd rugdm sd asigurali o participarc cdt mai largd in conformitate cu prevederile statutare,
potrivit normei de reprezentare stabilitd de Consiliu, fieiare Colegiu av0nd dreptul la un sinsur
vot in cadrul Conqresului. $edinfele Congresului sunt deschise participdrii (frrd drept de vot), in
afara reprezentanlllor Colegiului qi a invitalilor acestora (membri cu activitate deosebitd, stagiari,
alli invitali etc.)

in situalia in care nici un reprezentatt din Colegiu nu poate participa la lucrdrile
Congresului, Conducerea Colegiului este rugald. sd mandrteze reprezentarea qi votul
vi cepre g edintelui zonal ori unui alt decan/ r epr ezentatt.

Avdnd in vedere impunerile legate de asigurarea spaliului gi a logisticii corespunzdtoare,
Colegiile sunt rugate sd transmitd confirmarea participiriio numlrul de reprezentan{i qi invitali
pind cel tirziru 20.05.2013 la contactul pe care il va comunica organizatorul, in timp util gi
Mandatele de repre2entare pentru reprezentanlii Coiegiilor, pind cel tflrziu ziua finerii
gedinfei.

De asemenea in vederea intocmirii rapoartelor cdtre Congres, dar gi pentru validarea
rcprezentanlilor Colegiilor vd rugdm sd completali gi sd transmitefi Trezorierului (0745-073803,
email: juris_bihor@yahoo.com) pdnd cel tdrzru 20.04.2013 situaliile care vd vor fi solicitate de
cbtre acesta

Taxa de orgartizare a gedintei Congresului: 200 lei pentru,fiecare Colegiu, indiferent
dacd participd sau nu Ia qedinfd.

Programul de lucru qi celelate detalii organizatoice vor fi comunicate
in timp util.

Prim-vicepreqedinte, GHERE Ioan
(semndturb)


