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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 patra ediţii a Conferinţei 
 “ Ziua Profesiilor Liberale din România “ 

 
 

 
    La data de 1 noiembrie 2011 a avut loc la Sala Rondă a Hotelului 
Intercontinental din Bucureşti cea de a patra ediţie a Conferinţei «  Ziua 
Profesiilor Liberale din România « . 
    Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu MKB ROMEXTERRA 
BANK S.A., BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., 
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE şi S.C. THE MONEY 
CHANNEL CONSULTING S.R.L.. 
    Tema Conferinţei s – a referit la « Profesiile liberale şi concurenţa «.       
    Conferinţa şi – a propus, de asemenea, 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 pentru 
beneficiarii acestor servicii, concomitent cu o creştere a încrederii acestora 
în profesioniştii liberali. 
    Conferinţa a demonstrat, în mod indubitabil, că profesiile liberale sunt 
exercitate pe baza liberei iniţiative şi în condiţii de concurenţă, în 
conformitate cu dispoziţiile legale, cu regulile statutare şi cu principiile 
deontologice. 
    Scopul Cnferinţei 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 solidarităţii şi vizibilităţii lor la 
nivelul societăţii româneşti. 
    Conferinţa a asigurat, totodată, un cadru adecvat pentru dezbaterea unor 
probleme deosebit de importante pentru profesiile liberale printre care 
definirea mai clară a acestora şi concurenţa, precum şi pentru realizarea unui 
util schimb de experienţă. 
    La eveniment au participat reprezentanţi ai asociaţiilor de profesii liberale 
care sunt sau nu membre ale UPLR, ai unor autorităţi publice, instituţii şi 
organizaţii relevante pe plan naţional, precum şi ai unor organisme europene 
şi mondiale ale profesiilor liberale. 
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     În deschiderea lucrărilor Conferinţei Av. MIRCEA PETRE 
STĂNCULESCU - Preşedintele UPLR, CLAUDIU – CONSTANTIN DINU 
- Consilier de Stat la Administraţia Prezidenţială, Departamentul 
Constituţional – Legislativ, BOGDAN MARIUS CHIRIŢOIU -  
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Av. ERIC THIRY - Secretar General 
al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale – UMPL şi Preşedinte al Uniunii 
Naţionale a Profesiilor Liberale şi Intelectuale din Belgia – UNPLIB, Dr. ec. 
DANIEL CHIŢOIU - Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, Deputat, 
Vicepreşedinte al Comisiei de Buget, Finanţe şi Bănci din Camera 
Deputaţilor, Parlamentul României, MIRCEA GROSARU – Deputat, 
membru al Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunităţi din Camera 
Deputaţilor, Parlamentul României, Prof. univ. dr. GHEORGHE IANCU – 
Avocatul Poporului şi CRISTIAN SILVIU BUŞOI – membru al Comisiei 
pentru Piaţa Internă şi Protecţia Consumatorilor din cadrul Parlamentului 
European s –au referit la: importanţa sectorului socio – economic al 
profesiilor liberale pentru societatea românească; aplicarea regulilor de 
concurenţă pentru profesioniştii liberali; necesitatea ca publicul larg să fie 
protejat prin furnizarea de servicii profesionale de înaltă calitate şi expertiză; 
perfecţionarea cadrului juridic, inclusiv prin promovarea unei legi a 
profesiilor liberale, care să permită exercitarea, în condiţii de eficienţă şi 
operativitate a profesiei; respectarea cu rigurozitate a normelor etice şi 
deontologice în activitatea profesioniştilor liberali; realizarea unei mai bune 
colaborări între profesiile liberale şi instituţiile statului în beneficiul 
clienţilor şi pacienţilor; necesitatea creşterii solidarităţii şi unităţii profesiilor 
liberale în scopul atingerii obiectivului lor primordial şi anume promovarea 
şi apărarea intereselor fundamentale ale membrilor acestor profesii. 
    MIHAI SVASTA, Preşedintele Asociaţiei Consultanţilor în Management 
din România a lansat un proiect de definiţie a profesiilor liberale la care şi – 
au adus contribuţia Colegiul Medicilor din România şi Colegiul 
Farmaciştilor din România.   
    Proiectul de definiţie şi – a propus să sintetizeze esenţa şi misiunea 
profesiilor liberale considerate a fi unul din principalii stâlpi ai societăţii 
democratice. 
    Proiectul de definiţie urmează a fi dezbătut după care se va adopta forma 
finală, ce va fi utilizată în relaţiile cu terţii.  
    Conferinţa a fost structurată pe două sesiuni astfel : 
    Partea I moderată de Prof.univ.dr. HORIA NEAMŢU, Prim – 
Vicepreşedinte al UPLR în cadrul căreia reprezentanţii asociaţiilor membre 
au prezentat principalele aspecte legate de problema concurenţei în domeniul 
lor de activitate. 
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     La această sesiune au avut intervenţii următorii : Av. ARIN OCTAV 
STĂNESCU, Preşedintele Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă 
din România ; Arh. ŞERBAN ŢIGĂNAŞ – Preşedintele Ordinului 
Arhitecţilor din România; Prof. univ. dr. GHEORGHE POPESCU – Şeful 
Departamentului Servicii pentru membrii, Camera Auditorilor Financiari din 
România; IONELIA VIŞAN – Vicepreşedintele Camerei Consultanţilor 
Fiscali; Farm. Sp IOAN UIVAROŞI, Colegiul Farmaciştilor din România; 
Dr. VIOREL RĂDULESCU  - Secretar General al Colegiului Medicilor din 
România; Prof.dr. CORNEL PĂUNESCU – Vicepreşedinte al Ordinului 
Geodezilor din România; ANCA ELISABETA CIUCĂ – Preşedintele 
Consiliului de Mediere; Notar Public LORENA POENARU, Uniunea 
Naţională a Notarilor Publici din România; LILIANA NICOLETA 
PREDESCU – Preşedintele Comisiei de Avizare şi Atestare Profesională a 
Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali. 
    Partea a II – a a fost moderată de Prof.univ.dr. ION ANGHEL, 
Preşedinte de Onoare al UPLR. 
    La această sesiune au avut intervenţii următorii: 

1. VALENTIN MIRCEA, Consilier de Concurenţă în cadrul Consiliului 
Concurenţei, titlul intervenţiei sale fiind : «  De ce este nevoie de 
concurenţă în profesiile liberale « ;  

2. Prof.univ.dr. MARIN TOMA, Preşedintele Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – CECCAR, care s – a 
referit la «  Concurenţa şi interesul public « ; 

3. Dr. JACQUES REIGNAULT, Preşedintele Consiliului European al 
Profesiilor Liberale – CEPLIS, care a făcut o interesantă prezentare cu 
privire la «  Barierele în calea concurenţei în sectorul profesiilor 
liberale, la 8 ani după Mario Monti « , fost Comisar European pentru 
Concurenţă ; 

4. Av. ERIC THIRY, Preşedintele Uniunii Naţionale a Profesiilor Liberale 
şi Intelectuale din Belgia – UNPLIB şi Secretar General al Uniunii 
Mondiale a Profesiilor Liberale – UMPL, care a abordat problema 
« Compatibilităţii dintre concurenţă şi regulile etice în sectorul 
profesiilor liberale « . 

5. Prof. univ. dr. ION ANGHEL, Preşedinte de Onoare al UPLR, care s – 
a referit la «  Aspectele specifice ale concurenţei în sectorul profesiilor 
liberale « . 


