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UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA 
 

 
 
 

I N F O R M A R E 

 

 

cu privire la desfăşurarea lucrărilor celei de a şaptea ediţii  
a Conferinţei 

“ Ziua Profesiilor Liberale din România “ 

 
 
 

     La data de 5 noiembrie 2014 a avut loc la Sala Panoramic a Hotelului 
Marshal Garden din Bucureşti cea de a şaptea ediţie a Conferinţei “ Ziua 
Profesiilor Liberale din România “. 
     Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu « Banca Comercială 
Română « , Firma GrECo JLT GmbH Viena, Sucursala Bucureşti şi firma 
Gemsoft. 
     Tema Conferinţei s – a referit la «  Consolidarea profesiilor liberale – 
mijloc de dezvoltare a economiei româneşti «, iar dezbaterea a evidenţiat 
rolul deosebit de important pe care profesioniştii liberali îl au în toate sferele 
activităţii economice şi sociale contribuind, în mare măsură, prin serviciile 
furnizate, la dezvoltarea economiei, precum şi la realizarea binelui public. 
     Scopul Conferinţei a fost acela de a stimula unificarea sectorului socio – 
economic al profesiilor liberale a cărui specificitate şi importanţă au fost 
recunoscute de către Parlamentul European prin mai multe rezoluţii 
începând cu anul 2003, precum şi creşterea vizibilităţii şi solidarităţii 
acestora, ceea ce le permite să se exprime ca o voce comună şi puternică la 
nivelul societăţii româneşti. 
      Evenimentul şi – a propus să evidenţieze preocuparea permanentă a 
profesioniştilor liberali de a furniza servicii de înaltă calitate şi expertiză, 
care să asigure o cît mai bună protecţie beneficiarilor  acestor servicii – 
clienţii, pacienţii şi consumatorii, necesitatea ca autorităţile statului să creeze 
un cadru juridic adecvat, care să le asigure profesiilor liberale o dezvoltare 
economică , faptul că profesioniştii liberali sunt întreprinzători care muncesc 
mult şi îşi asumă riscuri enorme, că profesiile liberale reprezintă un factor de 
creştere economică într – o perioadă de criză şi că în activitatea lor 
profesioniştii liberali se confruntă cu numeroase dificultăţi. 
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     În cuvântul lor, intervenienţii s – au referit la importanţa deosebită a  
profesiilor liberale pentru societatea românească, contribuţia lor la 
dezvoltarea economiei, necesitatea perfecţionării cadrului juridic în care 
profesiile liberale îşi desfăşoară activitatea şi care să le asigure o dezvoltare 
ascendentă, acordarea unei mai mari atenţii valorilor comune care stau la 
baza elaborării codurilor etice şi deontologice şi care pot conduce la 
modificarea, într – un sens pozitiv, a mentalităţilor, necesitatea derulării 
activităţii profesioniştilor liberali în condiţii de concurenţă şi intensificarea 
măsurilor de contracarare a concurenţei neloiale, mai buna protejare a 
publicului larg prin furnizarea unor servicii de înaltă calitate şi expertiză, 
realizarea unei mai bune conlucrări între asociaţiile profesionale pentru 
realizarea obiectivelor lor, precum şi între membrii acestora în cadrul unor 
activităţi multidisciplinare, acordarea unui sprijin eficient tinerilor care 
acced în profesii liberale, necesitatea unui efort susţinut de creştere a 
vizibilităţii UPLR ca exponent al intereselor legitime ale profesiilor liberale 
etc. 

    Totodată, în cadrul Conferinţei s – a propus înfiinţarea, cu costuri  
minime, a unui Institut de Studii şi Cercetări pentru Profesiile Liberale. 

   Conform unei hotărâri a Adunării Generale a UPLR, în ziua  
evenimentului a fost publicată în patru cotidiene  centrale ( „ Ziarul 
Financiar ”, „ Jurnalul Naţional ”, „ Adevărul ”, Evenimentul Zilei ” ) o 
solicitare a Uniunii noastre adresată candidaţilor finalişti la Preşedinţia 
României de a se poziţiona în raport cu profesiile liberale. 
       La eveniment au participat reprezentanţi ai asociaţiilor de profesii 
liberale, ai unor autorităţi publice, instituţii şi organizaţii relevante pe plan 
naţional. 
       În deschiderea lucrărilor Conferinţei EMILIAN RADU – Preşedintele 
Uniunii Profesiilor Liberale din România, BOGDAN – MARIUS 
CHIRIŢOIU – Preşedintele Consiliului Concurenţei, VARUJAN 
VOSGANIAN – Senator, membru al Comisiei pentru Cultură şi Media din 
Senatul României, DANIEL FLOREA – deputat, membru al Comisiei 
Juridice, de Disciplină şi Imunităţi a Camerei Deputaţilor, Parlamentul 
României, ALIN LUCIAN ANTOCHI – Secretar de Stat la Ministerul 
Justiţiei şi VERGINIA VEDINAŞ – Consilier de Conturi la Curtea de 
Conturi a României.      
       În cadrul Conferinţei au fost prezentate de către Prof. univ. dr. ION 
ANGHEL, Preşedinte de Onoare al UPLR, un număr de trei mesaje 
transmise participanţilor la eveniment de către Av. ERIC THIRY – 
Preşedintele Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale UMPL şi Preşedinte al 
Uniunii Naţionale a Profesiilor Liberale şi Intelectuale din Belgia –UNPLIB, 
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MARKO CURAVIC – Şeful Unităţii Antreprenoriat şi Economie Socială 
din cadrul Direcţiei Generale pentru Întreprinderi şi Industrie a Comisiei 
Europene şi Dr. JACQUES REIGNAULT – Preşedintele Consiliului 
European al Profesiilor Liberale – CEPLIS. 
      In Mesajele transmise a fost evidenţiată recunoaşterea potenţialului 
antreprenorial al profesioniştilor liberali de către Comisia Europeană, 
precum şi posibilităţile ce se oferă acestora de a accesa fonduri europene 
pentru dezvoltarea afacerii lor. 
      Totodată, în cadrul mesajelor s – a reafirmat importanţa valorilor 
comune pentru profesioniştii liberali care le asigură acestora specificitatea, 
precum şi calitatea înaltă a serviciilor furnizate de către aceştia. 
      Conferinţa a fost structurată pe două sesiuni, astfel : 
 
      Sesiunea I, moderată de EMILIAN RADU – Preşedintele UPLR. 
  La această sesiune au avut intervenţii următorii : 
 

1.1. EMILIAN RADU – Preşedintele UPLR şi BOGDAN BELCIU – 
Partener PricewaterhouseCoopers care au prezentat « Studiul privind 
impactul socio – economic al profesiilor liberale « ; 

1.2. Dr. ec. ION – TONI TEAU – Preşedintele Camerei Consultanţilor 
Fiscali care s – a referit la “ Consultanţa fiscală în contextul 
economiei româneşti “; 

1.3. ANCA LAURA IONESCU – Secretar de Stat, Ministerul 
Economiei, Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
Mediu de Afaceri şi Turism care a prezentat «  Măsurile şi 
obiectivele Departamentului pentru IMM – uri, Mediul de Afaceri şi 
Turism în vederea sprijinirii mediului de afaceri autohton “; 

1.4. Farm. IOAN UIVAROŞI – Preşedintele Comisiei Superioare de 
Disciplină, Colegiul Farmaciştilor din România care s – a referit la  

          “ Concurenţă, competenţă şi contribuţie pentru profesiile liberale “; 
1.5. DORIN VALERIU BĂDULESCU – Preşedintele Consiliului de 

Mediere care a prezentat un material referitor la “ Medierea şi 
profesiile liberale – liant în afaceri “ ; 

1.6. Ec. ADRIAN VASCU – Preşedintele Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România care a evocat « Independenţa 
evaluatorului « . 

 
    Sesiunea a II – a a fost moderată de Ec. ADRIAN VASCU – Prim – 
Vicepreşedinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România. 
    La această sesiune au avut intervenţii următorii: 
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2.1.  Av. CONSTANTIN  PARASCHO – Secretar General al Uniunii   
        Naţionale a Barourilor din România care a prezentat problemele cu  
        care se confruntă profesia de avocat ; 
2.2. CLEMENTE KISS – Vicepreşedinte al Camerei Auditorilor Financiari    
       din România care s – a referit la „Rolul şi contribuţia pe care o au  
       auditorii financiari în dezvoltarea economiei româneşti ”; 
2.3. OANA  - MIHAELA SALOMIA – Consilier pentru afaceri Europene,  
       Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor  
       din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale care a abordat o temă  
       vitală pentru sectorul nostru de activitate şi anume „ Reglementarea  
       profesiilor liberale – este sau nu benefică profesioniştilor liberali şi  
      economiei româneşti ? ”; 
2.4. LORENA CODREANU – Consilier Juridic la Uniunea Naţională a  
      Notarilor Publici din România care s – a referit la „ Soliditatea actelor  
      notariale – mijloc de creştere a încrederii  beneficiarilor acestora ”; 
2.5. RODICA LUPU – Preşedintele Centrului pentru Cetăţenie Activă şi    
       Preşedinte al Corpului Profesioniştilor în Responsabilitatea Socială  
      care a abordat tema privind „ Profesiile liberale de la legalitate la  
      legitimitate ”; 
2.6. Av. dr. jurist IOSIF FRIEDMANN – NICOLESCU – Consilier,  
      membru al Consiliului Baroului Bucureşti care s – a referit la  
     „ Profesiile libere în actuala conjunctură economică şi socială ”. 

   


