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CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI MAREA LOJA NATIoNALA DIN RoMANIA

(MLNR) in data de 07.11.2020, incepind cu ora f lJ0

Asocia{ia MLNR, cu sediul in Bucure;ti, str. Matei Elina Voievod, Nr. 24, Sect. 2, prin
Pregedintele asocialiei, d-nul Prof. Univ. dr. Radu BALANESCU, inbazadeciziei Consiliului Director
din data 14.10.2020 9i a dispoziliilor Statutului ;i a OG 2612000 privind asocialiile gi funda{iile,
convoac[ Adunarea Generala a Asocialiei MLNR pentru data de 07.11.2020, incepdnd cu ora 11.30
(locul gi modul desligurdrii Adundrii Generale vor fi comunicate prin publicare pe site-ul Asocia{iei, cu
respectarea dispoziliilor legale inclusiv cele privind respectarea normelor de disciplind sanitard, in
perioada pandemiei).

in conformitate cu prevederile OUG nr. 168 din I octombrie 2020 pentru completarea Ordonanlei
de urgen{d a Guvernului nr.7012020 privind reglementarea unor mdsuri, incepAnd cu data de l5 mai
2020, in contextul situa{iei epidemiologice determinate de rdspAndirea coronavirusului SARS-CoV-2,
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea gi completarea Legii nr.22712015 privind Codul
fiscal, a Legii educaliei nalionale nr. 112011, precum qi a altor acte normative - ,,XU. Mdsuri tn
domeniul asocialiilor Si funda\iilor - Art. 75 - Pe durata stdrii de alertd, organele de conclucere ale
asocialiilor Si funda\iilor pot decide modificarea termenelor cle convocare prevdzute in actele
constitutive, inclusiv prin reducerea acestor termene la 21 de ore, in condiyiile tegii" - ORDINEA DE
ZI va fi comunicati ulterior. prin postarea pe site.-ul Asociatiei.

Conform normelor Statutare. in vederea desemndrii reprezentanlilor mandata!i pentru
participarea la Adunarea Generald a Asocialiei MLNR, Procesele - Verbale intocmite cu aceasta
ocazie, conform modelului anexat, prin care s-au stabilit mandatarii, cu respectarea normei de
reprezentare de l/l I din fiecare Grup de Lucru (Loji), vor fi comunicate secretariatului MLNR, din str.
Matei Elina Voievod, Nr. 24, sector 2, Bucuresti, scanat pe e-mail gi in original, pdn[ la data de 30
octombrie 2020.

Cu stimi,
PRE$EDINTE

Prof. Univ. dr.


