
În temeiul art. 54 alin.(2) din O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, art. 25 din Statutul UNPIR, Consiliul naţional de conducere

CONVOACĂ
Congresul U.N.P.I.R. în ziua de vineri 24 septembrie 2021, ora 10,00 în Bucureşti, Hotel Marriott, Grand Ballroom,cu 
următoarea ordine de zi:

1.  Aprobarea Raportului de activitate al Uniunii pe 
anul 2019-2020 şi 2020-2021;

2.  Aprobarea Raportului Comisiei Centrale de Cenzori 
pe anul 2019-2020 şi 2020-2021;

3.  Aprobarea Raportului Instanţei Superioare de Disci-
plină pe anul 2019-2020 şi 2020-2021;

4.  Aprobarea Proiectului planului de activitate pentru 
intervalul 2021-2022;

5.  Ratificarea Hotărârii ARP nr.1/28.04.2020 privind 
aprobarea situaţiilor financiare ale UNPIR pentru 
anul 2019, execuţia bugetului şi descărcarea de gesti-
une pentru anul 2019 şi aprobarea bugetului de veni-
turi şi cheltuieli aferent anului 2020;

6.  Ratificarea Hotărârii ARP nr.2/28.04.2020 privind 
aprobarea situaţiilor financiare ale INPPI pentru 
anul 2019, execuţia bugetului INPPI pentru anul 
2019 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al INPPI pentru anul 2020;

7.  Ratificarea Hotărârii nr.3/17.12.2020 privind actuali-
zarea indemnizaţiilor membrilor instanţelor locale 
de disciplină prin redistribuiri de sume din bugetul 
UNPIR către filiale, majorarea indemnizațiilor mem-
brilor Comisiilor de cenzori, precum şi suplimenta-
rea cheltuielilor administrative care se decontează 
din fondul de lichidare pentru Consiliile de condu-
cere ale filialelor;

8.  Ratificarea Hotărârii nr.4/17.12.2020 privind actuali-
zarea indemnizaţiilor Consiliului național de condu-
cere;

9.  Ratificarea Hotărârii ARP nr.1/27.04.2021 privind 
aprobarea situaţiilor financiare ale UNPIR pentru 
anul  2020, execuţia bugetului şi descărcarea de ges-
tiune pentru anul 2020 şi aprobarea bugetului de ve-
nituri şi cheltuieli aferent anului 2021;

10.  Ratificarea Hotărârii ARP nr.2/27.04.2021privind 
aprobarea situaţiilor financiare ale INPPI  pentru 
anul 2020, execuţia bugetului INPPI pentru anul 
2020 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al INPPI pentru anul 2021;

11.  Aprobarea propunerilor privind modificarea şi com-

pletarea Statutului privind organizarea şi exercita-
rea profesiei de practician în insolvenţă;

12.  Alegerea preşedintelui UNPIR, a membrilor Consi-
liului naţional de conducere, a membrilor Instanţei 
superioare de disciplină şi a Comisiei de cenzori;

13.  Diverse.

 Lucrările congresului se vor desfăşura cu respecta-
rea Normelor privind organizarea congresului, cu ale-
geri, 2021, aprobate de Consiliul naţional de conducere.
 Toate materialele aferente punctelor 1-11 se vor pune 
la dispoziția delegaților, spre consultare, prin interme-
diul filialelor de care aparțin.
 La Congres participă membrii Consiliului naţional 
de conducere al Uniunii, membrii consiliilor de con-
ducere ale filialelor Uniunii şi ai instanţelor locale de 
disciplină, membrii Instanţei superioare de disciplină, 
ai comisiei centrale de cenzori, precum şi delegaţii de-
semnaţi de Adunările generale ale filialelor judeţene şi 
a municipiului Bucureşti, în conformitate cu art.23 din 
Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
practician în insolvenţă (r6).
 Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul 
necesar desfăşurării congresului, acesta este convocat, 
în aceeaşi locaţie, pentru data de 24 septembrie, ora 
10.30, cu numărul de participanţi prezenţi.
 Se va solicita la intrare cel puțin unul dintre urmă-
toarele documente: 
-  Dovadă a faptului că se află în perioada cuprinsă 

între ziua 15 şi ziua 180 ulterioară confirmării unui 
diagnostic de COVID-19;

-  Dovadă a finalizării, cu cel puțin 10 zile înainte de 
eveniment, a schemei complete de imunizare cu 
vaccin împotriva COVID-19;

-  Test RT-PCR negativ, efectuat cu cel mult 72 ore 
înainte de începerea Congresului sau test antigen 
efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de începerea 
lucrărilor.

 Aceste măsuri se vor actualiza în funcție de prevede-
rile legislative aplicabile la data organizării Congresului. 


