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UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA 
 

 
 

I N F O R M A R E 

cu privire la desfăşurarea lucrărilor ConferinŃei de lansare a  

„ Zilei Profesiilor Liberale din România ” 

 
 
      La data de 5 noiembrie 2008 a avut loc la Hotelul Intercontinental din 
Bucureşti, ConferinŃa de lansare a „ Zilei profesiilor liberale din România ”. 
      Acest eveniment a fost organizat după model european. Precizăm astfel 
că celebrarea „ Zilei europene a profesiilor liberale ”  a fost decisă în anul 
2006 de către Comitetul Economic şi Social European – CESE  în care 
profesiile liberale sunt prezente în calitate de membru. Evenimentele 
organizate ulterior în cadrul „ Zilei europene a profesiilor liberale ” au 
constituit un succes atât din punct de vedere al amploarei dezbaterilor cât şi 
al creşterii vizibilităŃii sectorului socio – economic al profesiilor liberale la 
nivel european. 
       Scopul ConferinŃei a fost acela de a stimula unificarea sectorului socio – 
economic al profesiilor liberale şi creşterea solidarităŃii lor, fapt ce le – ar 
permite să se exprime ca o voce comună la nivelul societăŃii româneşti şi le 
– ar asigura posibilităŃi mai mari de promovare şi apărare a intereselor 
fundamentale ale membrilor acestora, precum şi a beneficiarilor serviciilor 
profesionale – publicul larg. 
       În deschiderea lucrărilor ConferinŃei, Prof. Univ. dr. ION ANGHEL, 
Preşedintele UPLR, deputat MIRCEA GROSARU, membru al Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităŃi din Camera DeputaŃilor şi CRISTIAN 
PÂRVAN, Secretarul General al AsociaŃiei Oamenilor de Afaceri din 
România s – au referit la importanŃa  sectorului socio – economic al 
profesiilor liberale pentru societatea românească şi necesitatea ca marele 
public să fie protejat prin furnizarea de servicii profesionale de înaltă 
expertiză şi calitate. 
      ConferinŃa a fost structurată pe trei sesiuni, după cum urmează: 
 
1. La Sesiunea  I, moderată de Preşedintele UPLR, Prof. Univ. Dr.  

ION ANGHEL, preşedinŃii asociaŃiilor de profesii liberale, inclusiv cei ai 
asociaŃiilor care nu sunt încă membre ale UPLR, au făcut o scurtă prezentare 
a asociaŃiilor respective, fapt ce a contribuit la mai buna cunoaştere a 
scopurilor şi obiectivelor lor. 
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2. Sesiunea a II – a moderată de Prof. Univ. Dr. MARIN TOMA,  

Vicepreşedinte al UPLR,  a dezbătut problema relaŃiilor dintre profesiile 
liberale şi autorităŃile publice, instituŃiile şi organizaŃiile relevante din 
România şi străinătate. 

La această sesiune au avut intervenŃii următorii: 
 

2.1. RODICA LUPU, Consilier de Integrare la Departamentul pentru  
Afaceri Europene – Guvernul României, care s – a referit la 
 „ Implementarea Directivei Servicii. ConsecinŃe pentru activitatea 
organismelor profesionale”; 

2.2. Dr. JACQUES REIGNAULT, Vicepreşedinte al Consiliului  
European al Profesiilor Liberale – CEPLIS, membru al Comitetului 
Economic şi Social European – CESE şi Vicepreşedinte al Uniunii NaŃionale 
a Profesiilor din FranŃa – UNAPL, care s – a referit la „ Rolul profesiilor 
liberale europene în cadrul Comitetului Economic şi Social European. 
Necesitatea pentru profesiile liberale din Ńările Uniunii Europene de a fi 
membrii activi ai Consiliului Economic şi Social organizat la nivel naŃional; 

2.3. Prof. Univ. dr. SANDA – MARINA BĂDULESCU, Directorul  
Centrului NaŃional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Ministerul 
EducaŃiei şi Cercetării, care a făcut o serie de precizări cu privire la 
implimentarea Directivei privind „ Recunoaşterea calificărilor profesionale 
în evoluŃie”; 

2.4. NICOLETA CRIŞAN, inspector în cadrul Consiliului  
ConcurenŃei, care a vorbit despre „ Profesiile liberale versus regulile de 
concurenŃă ”, subliniind particularităŃile aplicării regulilor de concurenŃă în 
cadrul sectorului socio – economic al profesiilor liberale; 

2.5. Dr. ANNE MARIE SIGMUND, Preşedintele Uniunii Mondiale a  
Profesiilor Liberale – UMPL, care s – a referit la „ Provocările actuale şi 
viitoare pentru profesiile liberale la nivel european şi mondial ”; 

2.6. FLORIAN COSTACHE, Preşedintele Patronatului NaŃional  
Român şi Vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Social din România a 
făcut o serie de aprecieri cu privire la „ Perspectivele dezvoltării mediului de 
afaceri din România ”; 

2.7. MARIAN DUMITRESCU, Vicepreşedinte al Consiliului  
NaŃional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a făcut o 
expunere pe tema relaŃiilor dintre „ IMM – uri şi profesioniştii liberali: 
concurenŃi sau parteneri ”. Concluzia a fost că cele două entităŃi trebuie să 
intensifice colaborarea dintre ele. 
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3. Sesiunea a III – a l – a avut ca moderator pe Av. Dr.  

GHEORGHE FLOREA, Prim – Vicepreşedinte al UPLR. Sesiunea s – a 
referit la „ Principalele aspecte ale codurilor etice şi deontologice ale 
asociaŃiilor profesionale din România, precum şi la elaborarea codurilor de 
conduită la nivel european şi naŃional ”. 
   La această sesiune au avut intervenŃii următorii: 
 
      3.1. SOPHIE MALETRAS, expert la DirecŃia Generală „ PiaŃa Internă 
şi Servicii ” din cadrul Comisiei Europene, care a analizat Codurile de 
Conduită şi legătura dintre acestea şi Directiva Servicii; 
      3.2. Dr. JACQUES REIGNAULT, Vicepreşedinte al Consiliului 
European al Profesiilor Liberale – CEPLIS, membru al Comitetului 
Economic şi Social European – CESE şi Vicepreşedinte al Uniunii 
NaŃionale a Profesiilor Liberale din FranŃa – UNAPL, care s – a referit la 
cele opt valori comune şi codurile de conduită ale profesiilor liberale ; 
      3.3. EMIL CULDA, Vicepreşedinte al Camerei Auditorilor Financiari 
din România, care a prezentat „ Conduita şi independenŃa auditorului 
financiar ”; 
      3.4. Prof. Univ. dr. MARIN TOMA, Preşedintele Corpului ExperŃilor 
Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România – CECCAR care a 
prezentat „ Codul etic naŃional al profesioniştilor contabili ”; 
      3.5. RĂZVAN PENESCU, Vicepreşedinte al AsociaŃiei NaŃionale a 
Evaluatorilor din România - ANEVAR, care a vorbit despre „ Codul 
deontologic al profesiei de evaluator ”. 
     La ConferinŃă a participat şi Ministrul pentru Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii, ComerŃ, Turism şi Profesii Liberale, OVIDIU IOAN SILAGHI, 
care a apreciat iniŃiativa UPLR de a celebra, în fiecare an, la data de 5 
noiembrie „ Ziua Profesiilor Liberale din România ”. Domnia Sa a fost de 
părere că este necesar ca şi alte profesii să fie reglementate, iar calea de 
urmat ar trebui să fie „ autoreglementarea ”. 
     Ministrul a apreciat că UPLR ar trebui să – şi dezvolte structura 
instituŃională şi capacitatea operaŃională astfel încât Ministerul pe care – l 
conduce să aibă în Uniunea noastră un „ partener viabil ”. 
      Din discuŃiile purtate în cadrul ConferinŃei, s – au conturat, pentru 
activitatea viitoare a UPLR următoarele: 

a) extinderea UPLR prin aderarea de noi asociaŃii de profesii liberale; 
b) promovarea unei legi cadru a profesiilor liberale; 
c) elaborarea Codului de conduită la nivel naŃional; 
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d) cooptarea UPLR ca membru cu drepturi depline al Comitetului 
Economic şi Social; 

e) stabilirea unui dialog permanent cu autorităŃile publice, instituŃiile şi 
organizaŃiile importante din România în scopul promovării şi a apărării 
intereselor fundamentale ale membrilor profesiilor liberale; 

f) publicarea şi difuzarea unei reviste relevante a profesiilor liberale. 
  Cu prilejul ConferinŃei au fost difuzate o serie de materiale, printre care  

menŃionăm: 
a) un comunicat de presă; 
b) valorile comune ale profesiilor liberale; 
c) materialul elaborat de Consiliul European al Profesiilor Liberale, care 

clarifică o serie de aspecte legate de implementarea Directivei  
     „ Servicii pe PiaŃa Internă ”; 
Cu prilejul evenimentului a fost organizată o ConferinŃă de presă, care a  

avut ca rezultat direct publicarea unui număr important de articole de presă. 
 
                                                               Nicolae Mirică 
                                                              Secretar General 

 


