UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

Informare cu privire la cea de a XII-a ediţie a Conferinţei
“ Ziua Profesiilor Liberale din România “, 5 noiembrie 2019
Uniunea Profesiilor Liberale din România în parteneriat cu ALPHA BANK a
organizat la data de 5 noiembrie 2019, la Sala Panoramic a Hotelului Marshal
Garden din București, cea de a XII-a ediție a Conferinței “Ziua Profesiilor Liberale
din România”.
Scopul Conferinței a fost acela de a stimula unificarea și dezvoltarea sectorului
socio-economic al profesiilor liberale din România, creșterea solidarității și
vizibilității lor la nivelul societății românești, precum și atașamentul membrilor
acestora față de valorile comune ce stau la baza codurilor etice și deontologice care
le ghidează activitatea.
La eveniment au participat reprezentanți ai asociațiilor de profesii liberale care
sunt sau nu membre ale Uniunii noastre, precum și ai unor autorități publice,
instituții și organizații relevante pe plan național.
Tema evenimentului s-a referit la “Profesiile liberale și interesul public” și și-a
propus să evidențieze rolul și importanța profesiilor liberale pentru societate, precum
și contextul în care membrii acestora își desfășoară activitatea în vederea realizării
binelui public.
Ulterior cuvântului de deschidere adresat participanților de către domnul Adrian
Vascu, Președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România au avut loc scurte
intervenții susținute de reprezentanți ai asociațiilor membre UPLR, care s-au referit
la poziția acestora față de problema realizării interesului public.
Conferința a fost structurată în două părți, după cum urmează:
În cadrul primei părți, moderată de domnul Conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu,
Prim-Vicepreședinte UPLR și care și-a desfășurat lucrările între orele 10:30 și 12:00
au avut intervenții următorii:
1) GIANINA CHIRAZI, Directorul Centrului Național de Recunoaștere și
Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale, care a realizat

o prezentare a « Rolului organizațiilor profesionale în asigurarea interesului public
»;
2) Prof. univ. dr. Alexandru Ghilduș, Președinte de Onoare al Uniunii Artiștilor
Plastici din România și Președinte al Asociației Designerilor Profesioniști din
România a vorbit despre « Arta și designul românesc. Imagine și competitivitate »;
3) Conf. univ. dr. GHEORGHE IALOMIȚIANU, Prim-Vicepreședinte al Camerei
Auditorilor Financiari din România a făcut o trecere în revistă a ”Problemelor
actuale și de viitor ale profesiilor liberale”.
Partea a II-a a Conferinței, moderată de Domnul Dan Manolescu,
Vicepreședinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România, și-a desfășurat lucrările
între orele 12:30-13:30 și a fost dedicată aplicării prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale în cadrul căreia au
avut intervenții:
1) DORU PETRU DUDAȘ, Director General, Direcția Generală de Legislație, Cod
de Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale și Contabile din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice care s-a referit la “Măsurile de conformare voluntară la platăO.G. 6/2019”
2) NICOLETA MIHAI, Partner Toncescu și Asociații, KPMG Legal a vorbit despre
”Starea de dificultate financiară-situația premisă a aplicării ordonanței. Limitele
stării de dificultate-când planul devine doar un pretext pentru a amâna recunoașterea
insolvenței”;
3) Av. STAN TÎRNOVEANU, Prim-Vicepreședinte, Uniunea Națională a
Practicienilor în Insolvență din România a prezentat ”Ordonanța 6/2019 o provocare
pentru profesiile liberale. Mai multe întrebări decât răspunsuri sau mai multe
răspunsuri decât întrebări?”;
4) ADRIAN VASCU, Președinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România și
Președinte ANEVAR 2014-2015, care a vorbit despre “Interconectivitatea între
profesiile liberale în contextul Ordonanței nr. 6/2019”.

