
UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA 

 

INFORMARE 

cu privire la desfășurarea lucrărilor celei de a XI-a ediții a Conferinței 

“Ziua Profesiilor Liberale din România “, 5 noiembrie 2018 

 

 

Uniunea Profesiilor Liberale din România și Universul Juridic au organizat în 

parteneriat cu CEC BANK, la data de 5 noiembrie  2018, la Aula Magna a 

Palatului Patriarhiei, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4, București, cea de a 

XI-a ediție a Conferinței “Ziua Profesiilor Liberale din România”. 

Conferința a fost structurată pe două părți fiind dezbătute două teme, după cum 

urmează: 

Partea I-a, care și-a desfășurat lucrările între orele 09:30 și 12:00 a avut ca 

temă “Rolul și viitorul profesiilor liberale din România” și și-a propus să 

evidențieze rolul și importanța deosebită a profesiilor liberale pentru societate, 

precum și preocuparea permanentă a membrilor lor de a furniza servicii de înaltă 

calitate și expertiză clienților, pacienților și consumatorilor contribuind astfel la 

protejarea lor și realizarea binelui public. 

Scopul acestei prime părți a Conferinței a fost acela de a stimula unificarea 

sectorului socio-economic al profesiilor liberale din România, precum și creșterea 

solidarității și vizibilității lor la nivelul societății. 

La eveniment au participat reprezentanți ai asociațiilor de profesii liberale, precum 

și ai unor autorități publice, instituții și organizații relevante pe plan național. 

În deschiderea lucrărilor primei părți a Conferinței au rostit alocuțiuni: ADRIAN 

VASCU, Președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România; Prof. univ. dr. 

TUDOREL TOADER, Ministrul Justiției; ROBERT MARIUS CAZANCIUC, 

Președintele Comisiei Juridice, de numiri, disciplină și validări, Senatul României; 

EUGEN ȘUȘU, Secretar General Adjunct, Consiliul Concurenței; FLORIN 

JIANU, Președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și 

Mijlocii din România; OANA-MIHAELA SALOMIA, Consilier Afaceri 

Europene, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, 

Ministerul Educației Naționale; Prof. univ. dr. VASILE RĂILEANU, Prorector 

Academia de Studii Economice București. 



Prima parte a Conferinței a fost moderată de Conf. univ. dr. GHEORGHE 

IALOMIȚIANU, Prim-Vicepreședintele Uniunii Profesiilor Liberale din România. 

La dezbaterea temei și-au adus contribuția reprezentanți ai unor asociații de 

profesii liberale care s-au referit la rolul și viitorul profesiei pe care au reprezentat-

o, după cum urmează: 

1. Conf. univ. dr. PETRUȚ CIOBANU, Vicepreședinte al Uniunii Naționale a 

Barourilor din România; 

2. DAN MANOLESCU, Președintele Camerei Consultanților Fiscali; 

3. Notar Public CARMEN DIMA, membru al Consiliului Uniunii Naționale a 

Notarilor Publici din România; 

4. Dr. CIPRIAN TEODOR MIHĂILESCU, Președintele Camerei Auditorilor 

Financiari din România; 

5. NICULAE BĂLAN, Președintele Uniunii Naționale a Practicienilor în 

Insolvență din România; 

6. DANA ABABEI, Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România; 

7. NEAGU UDROIU, publicist, reprezentantul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 

România; 

8. DORIN CIOBANU, Președintele Asociației Lichidatorilor și Administratorilor 

din Republica Moldova, care a făcut o prezentare a cadrului legal al profesiilor 

liberale din Republica Moldova și obiectivele de dezvoltare ale acestora. 

 

Partea a II-a a Conferinței, care și-a desfășurat lucrările între orele 13:00-

16:30 s-a referit la expertiza judiciară în România, dezbatere aflată în acest 

an la a II-a ediție, având ca temă “Modificarea Ordonanței nr. 2/2000. 

Perfecționarea cadrului legal al expertizei judiciare”. 

Dezbaterea temei a avut ca scop identificarea de propuneri și idei valoroase care să 

fie înaintate Ministerului Justiției în vederea modificării și completării Ordonanței 

nr. 2/2000, care este de mare actualitate având în vedere numeroasele dificultăți cu 

care acestea se confruntă în activitatea lor curentă referitoare la expertiza judiciară. 

Această a doua parte a cuprins două sesiuni și anume între orele 13:00-15:00 și 

15:15-16:30. 

Cea de a doua parte a Conferinței a fost moderată de ADRIAN VASCU, 

Președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România. 

În cadrul sesiunii I, care și-a desfășurat lucrările între orele 13:00-15:00 au avut 

intervenții următorii: 



1. OLGA CATARAGA, Directorul Centrului Național de Expertize Judiciare de 

pe lângă Ministerul Justiției din Republica Moldova, care a făcut o prezentare a 

“Sistemului de expertiză judiciară din Republica Moldova, precum și problematica 

expertizelor judiciare”. 

2. VICTOR ALISTAR, membru al Consiliului Superior al Magistraturii care a 

abordat „Relația dintre calitatea expertizei judiciare și impactul în desfășurarea 

litigiilor”. 

3. NICOLETA ȚĂNDĂREANU, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și 

formator al Institutului Național al Magistraturii, care s-a referit la „Principiile 

desprinse din jurisprudența CEDO privitor la expertiza judiciară”. 

4. FILIP STOICA , expert contabil care a abordat unele „Aspecte practice privind 

expertiza judiciară”. 

5. DRAGOȘ NICOLAE, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și 

procurorilor din cadrul Serviciului Profesii Juridice Conexe, în calitate de 

reprezentant al Ministerului Justiției care s-a referit la preocupările Ministerului 

Justiției de perfecționare a cadrului legal al expertizei judiciare. 

În cadrul sesiunii II, care și-a desfășurat lucrările între orele 15:15-16.30 au avut 

intervenții următorii: 

1. Conf. univ. dr. PETRUȚ CIOBANU, Vicepreședinte al Uniunii Naționale a 

Barourilor din România, care s-a referit la „Perfecționarea cadrului legislativ al 

expertizei judiciare în procesul penal”. 

2. Arhitect TEODOR ZORAN, care a făcut o prezentare cu privire la relația dintre 

expertiza judiciară și arhitectura. 

3. PAVEL ȘUȘARĂ, expert de artă care s-a referit la „Evaluarea operelor de artă 

în justiție”. 


