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UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA 
 
 
 
 

I N F O R M A R E  
cu privire la desfășurarea lucrărilor celei de a opta ediții a Conferinței  

” Ziua Profesiilor Liberale din România ”, 5 noiembrie 2015 
 
 
 

   La data de 5 noiembrie 2015 a avut loc la Sala Panoramic a Hotelului 
Marshal Garden din Calea Dorobanților nr. 50B, Sector 1, București cea de a 
VIII – a ediție a Conferinței “ Ziua Profesiilor Liberale din România “. 
    Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Patronatul Serviciilor 
Private din România, Revista LEGAL MAGAZIN și firma GEMSOFT. 
    Tema Conferinței s-a referit la raportul “ Reglementare versus 
dereglementare “, aspect deosebit de important pentru viitorul profesiilor 
liberale din România, precum și pentru nivelul calității serviciilor furnizate 
de către membrii acestora clienților, pacienților și consumatorilor. 
    Scopul Conferinței a fost acela de a stimula unificarea și dezvoltarea 
sectorului socio - economic al profesiilor liberale, precum și creșterea 
vizibilității și solidarității lor, care să le permită să se exprime ca o voce 
comună, puternică la nivelul societății. 
    Conferința și - a propus, de asemenea, să evidențieze caracterul specific al 
sectorului socio - economic al profesiilor liberale a cărui importanță 
deosebită a fost recunoscută de către Parlamentul European prin mai multe 
rezoluții începând cu anul 2003, preocuparea permanentă a profesioniștilor 
liberali de a furniza servicii de înaltă calitate și expertiză, care să asigure o 
protecție cât mai bună beneficiarilor acestor servicii - clienții, pacienții și 
consumatorii, necesitatea ca autoritățile statului să perfecționeze cadrul 
juridic actual, care să creeze condiții pentru o dezvoltare ascendentă a 
profesiilor liberale, faptul că profesioniștii liberali muncesc mult și își asumă 
riscuri enorme într-o perioadă de criză când, cu toate dificultățile 
întâmpinate, activitatea lor a cunsocut o creștere sensibilă, reprezentând unul 
din cele mai dinamice motoare ale economiei. 
    În cuvântul lor, intervenienții s-au referit la faptul că în actualul stagiu de 
dezvoltare al societății românești, reglementarea profesiilor liberale 
constituie o necesitate, în timp ce dereglementarea lor ar produce serioase 
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dezechilibre și o scădere dramatică a calității serviciilor pe care 
profesioniștii liberali le furnizează clienților, pacienților și consumatorilor. 
    Reglementarea trebuie să fie echilibrată, orice exagerare putând aduce 
serioase prejudicii activității profesioniștilor liberali și beneficiarilor 
serviciilor acestora. 
    Un aspect amplu dezbătut a fost acela al unificării sectorului socio-
economic al profesiilor liberale, care să confere acestora o mai mare forță de 
negociere în relațiile cu autoritățile publice și în realizarea obiectivului lor 
primordial și anume promovarea și apărarea intereselor fundamentale ale 
membrilor lor și ale beneficiarilor serviciilor furnizate de către acestea – 
publicul larg.  
     Intervenienții au mai arătat că pentru realizarea acestui deziderat se 
impune o intensificare a colaborării dintre diferitele asociații de profesii 
liberale avându-se în vedere și faptul că, în practică membrii diverselor 
profesii conlucrează pentru realizarea unor obiective comune. 
    Evenimentul a constituit, totodată, un bun prilej de creștere a vizibilității 
Uniunii Profesiilor Liberale din România ca exponent al intereselor legitime 
ale tuturor profesiilor liberale. 
    La eveniment au participat reprezentanți ai asociaților de profesii liberale, 
ai unor autorități publice, instituții și organizații relevante pe plan național. 
    În deschiderea lucrărilor Conferinței au rostit alocuțiuni EMILIAN 
RADU – Președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România, LIVIU-
BOGDAN CIUCĂ – Președintele Comisiei Juridice, de Disciplină și 
Imunități a Camerei Deputaților, Parlamentul României, Prof. univ. dr. 
PAVEL NĂSTAE – Rectorul Academiei de Studii Economice București, 
Prof. univ. dr. ROBERT-AURELIAN ȘOVA - Președintele Corpului 
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR și dr. 
GHEORGHE BORCEAN – Președintele Colegiului Medicilor din România. 
     În cadrul Conferinței au fost prezentate de către Prof. univ. dr. ION 
ANGHEL –Președinte de Onoare al UPLR un număr de patru mesaje 
transmsie participanților la eveniment de către Av. ERIC THIRY-
Președintele Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale –UMPL și Președinte al 
Uniunii Naționale a Profesiilor Liberale și Intelectuale din Belgia – UNPLIB, 
KONSTANTINOS TOMARAS – Adjunct al Șefului Unității Calificări 
Profesionale din cadrul Direcției Generale pentru Piața Internă, 
Antreprenoriat și Întreprinderi Mici și Mijlocii a Comisiei Europene, ARNO 
METZLER – Vicepreședinte al Comitetului Economic și Social European și 
RUDOLF KOLBE – Președintele Consiliului European al Profesiilor 
Liberale – CEPLIS. 
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    În mesajele transmsie a fost evidențiată necesitatea menținerii 
reglementării actuale a profesiilor liberale, instrument principal de protecție 
a beneficiarilor serviciilor furnizate de către profesioniștii liberali, 
importanța valorilor comune ale profesiilor liberale aprobate la sfârștul 
anului 2014 de către Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS 
care asigură specificitatea sectorului lor de activitate și încrederea publicului 
larg, recunoașterea de către Comisia  Europeană a potențialului 
antreprenorial al profesioniștilor liberali și necesitatea inițierii unor acțiuni în 
această direcție pentru a asigura acestora în primul rand acces la finanțare 
din fonduri europene, unificarea și consolidarea sectorului socio-economic al 
profesiilor liberale, care să se exprime ca o voce comună și puternică la 
nivelul societății etc. 
    Conferința a fost structurată pe două sesiuni, astfel: 
 
   Sesiunea I, moderată de EMILIAN RADU – Președintele UPLR. 
  La această sesiune au avut intervenții următorii: 
 
1.1. EMILIAN RADU, Președintele UPLR, care s-a referit la 

“ Reglementare versus dereglementare: riscurile dezechilibrului “; 
1.2. IRINA POPOVICI, Șef Serviciu Carteluri din cadrul Consiliului 

Concurenței care a prezentat “ Politica de clemență a Consiliului 
Concurenței – instrument al autorității de concurență  “; 

1.3. STELUȚA CLAUDIA ONCICĂ, Director al Direcției de 
Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale, Oficiul 
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor care a vorbit  
despre “ Unitatea de Informații Financiare  a României 2015 și 
dincolo de…“; 

1.4. Farm. ANDREEA BUNEA, Vicepreședinte al Patronatului 
Serviciilor Private din România care s-a referit la “ Profesioniștii 
liberali și România de mâine “; 

1.5. Lector univ. dr. GABRIEL RADU, Președintele Camerei 
Auditorilor Financiari din România care a prezentat “ Impactul 
transpunerii Directivei Uniunii Europene asupra profesiei de auditor 
financiar “; 

1.6. Av. CONSTANTIN PARSCHO, Secretar General al Uniunii 
Naționale a Barourilor din România care a vorbit despre 
“ Reglementare versus dereglementare a profesiei de avocat în plan 
european“. 
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Sesiunea a II-a a fost moderată de ec. ADRIAN VASCU, Prim – 
Vicepreședinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România 

  La această Sesiune au avut intervenții următorii: 
 
2.1. Ec. ADRIAN VASCU, Prim – Vicepreședinte al Uniunii Profesiilor    
       Liberale din România și Președinte al Asociației Naționale a  
       Evaluatorilor Autorizați din România care s-a referit la    
       “ Reglementarea și profesiile liberale “; 
2.2. MIHAELA MITROI, Vicepreședintele Camerei Consultanților Fiscali   
       care a evocat “ Impactul prevederilor noului Cod Fiscal asupra  
      activității profesiilor liberale “; 
2.3. OANA- MIHAELA SALOMIA,Consilier pentru Afaceri Europene,  
       Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor,  
       Ministerul Educației și Cercetării Științifice care s- a referit la  
       “ Planurile naționale de reformă privind profesiile reglementate –  
        provocare pentru autoritățile competente “; 
2.4. Arh. MICHAELA GAFAR, membru al Consiliului Național, Ordinul  
       Arhitecților din România care a abordat  raportul “ Reglementare –  
        dereglementare în profesia de arhitect“; 
2.5. RODICA LUPU, Președintele Centrului pentru Cetățenie Activă și  

        Președintele Corpului Profesioniștilor în Responsabilitate Socială care  
        s- a referit la “ Profesiile liberale și inovarea socială “; 
2.6. Av. dr. jurist IOSIF FRIEDMANN – NICOLESCU, Consilier al  
       Baroului București care a vorbit despre “ Convergența reglementărilor  
        profesiilor libere “. 


