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La data de 28 noiembrie 2013 a avut loc la Bucureşti Conferinţa Naţională a Asociaţiei Procurorilor din România (A.P.R.).
Cu această ocazie a fost prezentat Raportul de activitate al Consiliului Director al A.P.R., în perioada 2010 - 2013.
În cuprinsul Raportului au fost punctate cele mai importante momente din activitatea Consiliului Director:
-       demersurile pentru declararea neconstituţionalităţii legii lustraţiei;
-       implicarea în reforma justiţiei (contribuţii la elaborarea proiectului legii „Micii reforme”);
-       organizarea, la data de 24.05.2012, la Palatul Parlamentului, a Conferinţei Naţionale cu tema „Justiţia şi statul de drept”.
De asemenea, a fost abordat stadiul relaţiilor cu Consiliul Superior al Magistraturii, conducerea Ministerului Public şi cu celelalte asociaţii ale magistraţilor.
Participanţii la Conferinţă (reprezentanţii colegilor procurori) au evidenţiat unele rezultate pozitive ale membrilor Consiliului Director dar şi unele neajunsuri.
Au fost prezentate şi adoptate cu îmbunătăţirile aduse de participanţi, Rezoluţia Conferinţei şi Programul de activităţi pentru perioada 2014 – 2016.
Prin Rezoluţia Conferinţei s-a solicitat sprijin ministrului justiţiei pentru modificarea legilor justiţiei şi s-a recomandat colegilor procurori o bună relaţie cu mass-media în vederea îmbunătăţirii imaginii procurorului.
În Programul de activitate au fost prevăzute principalele direcţii de acţiune pentru perioada 2014 – 2016:
- organizarea Conferinţei internaţionale „Statutul procurorului şi rolul Consiliului Superior al Magistraturii în buna administrare a justiţiei”;
- îmbunătăţirea imaginii procurorului şi a relaţiilor cu mass-media;
- colaborarea eficientă cu celelalte organizaţii profesionale ale magistraţilor;
- editarea unor reviste de specialitate;
- consolidarea activităţii filialelor A.P.R.
De asemenea, au fost alese noile organe de conducere ale A.P.R.






Consiliul Director:
1.      domnul Constantin SIMA – preşedinte
2.      doamna Cristina-Andreea CARDASOL - vicepreşedinte
3.      domnul Octavian-Virgiliu OJOG – secretar general
4.      doamna Raimonda-Elena LAZĂR – membru
5.      domnul Cristian-Mihai BAN – membru
6.      domnul Marian TRUŞCĂ – membru
7.      domnul Iulian VĂDUVAN – membru
8.      domnul Marian ALEXANDRU – membru
9.      domnul Florin-Cristinel ŢÂRLEA - membru

Comitetul de litigii:
Domnul Nelu CIOBANU – preşedinte
Domnul Dorinel OANCEA – membru
Domnul Eugen ANTON – membru

Comisia de cenzori:
Doamna Ştefania CHELU – preşedinte
Domnul Vasile TEODORESCU – membru
Domnul Vasile VINTILESCU – membru



PREŞEDINTE,
Conf.univ.doctor Constantin SIMA

