UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

Informare cu privire la cea de a XV-a ediție a Conferinței
„Ziua Profesiilor Liberale din România”, 2 noiembrie 2022
Miercuri, 2 noiembrie 2022, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei
Deputaților a organizat în parteneriat cu Uniunea Profesiilor Liberale din România,
la Palatul Parlamentului, Sala Iuliu Maniu, dezbaterea cu tema „Capital versus
responsabilitate și independență în domeniul profesiilor liberale”.
Evenimentul a avut loc în contextul manifestărilor prilejuite de cea de a XV-a
ediție a Conferinței anuale ”Ziua Profesiilor Liberale din România” și s-a bucurat de
sprijinul ALPHA BANK și CEC BANK în calitate de parteneri, cărora le mulțumim
și pe această cale.

Scopul evenimentului a fost analizarea impactului pe care îl are participarea
investițiilor financiare asupra exercitării profesiilor liberale din perspectiva
responsabilității și independenței membrilor lor, precum și a calității serviciilor
furnizate de profesioniștii liberali clienților, pacienților și consumatorilor.

La dezbatere au participat în calitate de invitați domnii Bogdan-Iulian Huțucă –
Președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, BogdanMarius Chirițoiu – Președintele Consiliului Concurenței, deputați, senatori,
reprezentanți ai ministerelor, instituțiilor și ai învățământului universitar.

Abordarea organizatorică din acest an a facilitat un dialog deschis și util între
reprezentanții asociațiilor de profesii liberale membre și cele care nu sunt încă
membre ale Uniunii Profesiilor Liberale din România și cei ai autorităților publice
centrale prezente. Având în vedere provocările tot mai numeroase cu care se
confruntă domeniul profesiilor liberale, a fost lansată invitația asociațiilor de profesii
liberale reglementate să devină membre ale Uniunii Profesiilor Liberale din
România.
Urmare discuțiilor purtate s-a desprins ca și concluzie că libera circulație a
capitalului nu trebuie să afecteze calitatea serviciilor presate de profesioniștii liberali
în interesul public. Totodată, membrii profesiilor liberale au subliniat cu tărie că
independența și responsabilitatea sunt două valori care țin de esența lor și care le
definesc activitatea prestată și care, sub nici o formă nu trebuie îngrădite.

Președintele UPLR, Conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu mulțumește domnului
Președinte, Bogdan-Marius Chirițoiu și reprezentanților profesiilor liberale pentru
prezență și implicare în reușita evenimentului și își exprimă dorința ca astfel de
abordări proactive să aibă loc cât mai curând.
De asemenea Domnul Președinte, Conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu a adresat
mulțumiri domnului Președinte Bogdan-Iulian Huțucă și staff-ului tehnic al
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, precum și staff-ului
UPLR pentru implicarea în desfășurarea în condiții foarte bune a acestui eveniment.

