
UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

I N F O R M A R E

cu privire la desfăşurarea lucrărilor celei de a treia ediţii a Conferinţei 
“ Ziua Profesiilor Liberale din România “

     La data de 5 noiembrie 2010 a avut loc la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental 
din  Bucureşti,  cea  de  a  treia  ediţie  a  Conferinţei  « Ziua  Profesiilor  Liberale  din 
România « .
     Conferinţa,  organizată  în  parteneriat  cu  MKB  ROMEXTERRA  BANK, 
Societatea GrECo România Gmbh Viena, Broker de Asigurare şi Reasigurare SRL şi 
Societatea Română de Radiodifuziune,  reprezintă o acţiune subsecventă iniţiativei 
Consiliului  Economic  şi  Social  European,  care  a  lansat,  în  anul  2006,  « Ziua 
Europeană a Profesiilor Liberale « .
    Tema Conferinţei s – a referit la « Importanţa profesiilor liberale pentru societate 
« , care a relevat, cu pregnanţă, faptul că fără serviciile furnizate de către membrii 
acestora, nici o comunitate umană nu poate supravieţui.
     Scopul  Conferinţei  a  fost  acela  de  a  stimula  unificarea  sectorului  socio  – 
economic  al  profesiilor  liberale  a  cărui  specificitate  este  dată  de  necesitatea 
respectării  de  către  membrii  lor,  în  cadrul  activităţii  pe  care  o  desfăşoară,  a 
principiilor etice şi deontologice, precum şi creşterea solidarităţii acestora, ceea ce le 
– ar permite să se exprime ca o voce comună, puternică la nivelul societăţii.
     Totodată,  Conferinţa  şi  – a propus să evidenţieze preocuparea permanentă a 
membrilor profesiilor liberale de a furniza servicii de înaltă calitate şi expertiză, care 
să asigure o cât mai bună protecţie a beneficiarilor acestor servicii, concomitent cu o 
creştere a încrederii acestora în profesionaliştii liberali.
     Conferinţa a asigurat, de asemenea, un cadru adecvat pentru realizarea unui util 
schimb de experienţă şi pentru o creştere a vizibilităţii profesiilor liberale la nivelul 
societăţii româneşti.
     La eveniment au participat reprezentanţi ai asociaţiilor de profesii liberale care 
sunt sau nu încă membre ale UPLR, ai unor autorităţi publice, instituţii şi organizaţii 
relevante  pe  plan  naţional,  precum şi  ai  unor  organisme europene ale  profesiilor 
liberale.
     În deschiderea lucrărilor Conferinţei, Av. MIRCEA PETRE STĂNCULESCU, 
Preşedintele UPLR, MIRCEA GROSARU, deputat, membru al Comisiei Juridice, de 
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Disciplină  şi  Imunităţi,  Parlamentul  României,  SERGHEI MESAROŞ,  Directorul 
Direcţiei de Dialog Social  din Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi 
Ing.  MARIAN  DUMITRESCU,  Vicepreşedinte  al  Consiliului  Naţional  al 
Întreprinderilor  Private Mici  şi  Mijlocii  din România s  – au referit  la  importanţa 
sectorului  socio  –  economic  al  profesiilor  liberale  pentru  societatea  românească, 
necesitatea ca publicul larg să fie protejat prin furnizarea de servicii profesionale de 
înaltă  calitate  şi  expertiză,  perfecţionarea  cadrului  legislativ,  care  să  permită 
exercitarea, în condiţii de eficienţă şi operativitate, a profesiei, realizarea unei mai 
bune conlucrări între profesiile liberale şi autorităţile publice în beneficiul clienţilor 
şi  pacienţilor şi  necesitatea creşterii  solidarităţii  şi  coeziunii profesiilor liberale în 
scopul  realizării  obiectivului  lor  primordial  şi  anume  promovarea  şi  apărarea 
intereselor fundamentale ale membrilor profesiilor liberale.
     Conferinţa a fost structurată pe două sesiuni, astfel:

1. Sesiunea I, moderată de Prof. univ. dr. ION ANGHEL, Preşedinte de Onoare 
al UPLR. La această sesiune au avut intervenţii următorii:

1.1. Av.  ARIN  OCTAV  STĂNESCU,  Preşedinte  al  Uniunii  Naţionale  a 
Practicienilor  în Insolvenţă din România,  a cărui intervenţie intitulată  “ 
Unirea înseamnă putere “ a relevat necesitatea realizării unei mai mari 
unităţi  şi  solidarităţi  a  profesiilor  liberale,  factori  sine  qua  non  pentru 
promovarea  obiectivului  primordial  al  acestora  şi  anume  apărarea  şi 
promovarea intereselor fundamentale ale profesioniştilor liberali;

1.2. Prof.  univ.  dr.  VASILE  ASTĂRĂSTOAE,  Preşedintele  Colegiului 
Medicilor  din  România,  care  s-  a  referit  la  “  Condiţia  medicului  în 
România “;

1.3. Dr. GABRIELA DOPPLER, Secretarul General al Comitetului Federal 
al Profesiilor Liberale din Austria, care a făcut o interesantă prezentare a “ 
Importanţei profesiilor liberale din Austria pentru societate “;

1.4. RODICA  LUPU, Consilier  pentru  Afaceri  Europene,  Deparatmentul 
pentru Afaceri Europene din Guvernul României,  care a vorbit despre “ 
Importanţa profesiilor liberale în contextul Pieţei Interne “, în sprijinul 
căreia a prezentat numeroase date şi cifre;

1.5. FLORENTINA  ŞUSNEA,  Vicepreşedinte  al  Camerei  Consultanţilor 
Fiscali, care s – a referit la “ Fiscalitate şi profesiile liberale “;

1.6. DAN  SANDU,  Preşedinte  Executiv  al  MKB  ROMEXTERRA  BANK 
S.A.,  Partener  al  evenimentului,  care   a  făcut  o  succintă  prezentare  a 
produselor  şi  serviciilor  Băncii,  destinate  special  profesiilor  liberale. 
Totodată,  Domnia  sa  a  propus  profesiilor  liberale  realizarea  unui 
parteneriat pe termen lung.
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II. Sesiunea a II – a, moderată de Prof. univ. dr. VASILE ASTĂRĂSTOAE, 
Vicepreşedinte al UPLR.

 La această sesiune au avut intervenţii următorii:

2.1. LUCIAN MOŢIU, Vicepreşedinte al Asociaţiei Consultanţilor în     
       Management din România – AMCOR, care a vorbit despre “ 
       Profesionalism şi etică pe piaţa de consultanţă în management “;
2.2. Dr. JACQUES REIGNAULT, Preşedintele Consiliului European    
       al  Profesiilor Liberale – CEPLIS, membru al Comitetului Economic  
       şi  Social European şi Vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a  
       Profesiilor Liberale din Franţa – UNAPL, care a făcut o prezentare  
       interesantă cu privire la “ Importanţa profesiilor liberale în  
       Europa şi  necesitatea  interprofesionalizării “;
2.3. Prof. univ. dr. ION ANGHEL, Preşedinte de Onoare al UPLR, 
       care în cuvântul său s – a referit la o problemă actuală şi de interes  
        pentru profesiile liberale şi anume “ Reglementare sau 
        dereglementare “;
2.4. Dr. BOGDAN DUMITRACHE, Secretar General al Colegiului 
       Medicilor Veterinari din România, care a făcut o prezentare cu 
       privire la “ Rolul medicului veterinar în societatea 
       românească  “;
2.5. Prof. univ. dr. GHEORGHE POPESCU, care s – a referit în 
       intervenţia sa la “ Auditul financiar – o profesie liberală, în 
       slujba interesului public “.
2.6. EDUARD SIMIONESCU, General Manager al firmei GrECo 
       România Gmbh Viena, Broker de Asigurare şi Reasigurare SRL, 
       sponsor al evenimentului, care a prezentat produsele şi serviciile pe   
      care această firmă le oferă profesioniştilor liberali.

     Cu prilejul evenimentului a fost organizată o Conferinţă de presă având ca 
temă  “  Situaţia  profesiilor  liberale  din  România  versus  condiţia 
profesionistului  liberal “,  care  a avut ca rezultat  publicarea unor articole  de 
presă.
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