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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 şasea ediţii a Conferinţei 

“ Ziua Profesiilor Liberale din România “ 
 
 
 

    La data de 5 noiembrie 2013 a avut loc la Sala Panoramic a Hotelului Marshal 
Garden din Bucureşti cea de a şasea ediţie a Conferinţei “ Ziua Profesiilor 
Liberale din România “. 
    Evenimentul a fost organizat în parteneriat  cu Banca Comercială Română, 
Revista Legal Magazin şi MediereNet.ro 
    Tema Conferinţei s – a referit la « Condiţia profesionistului liberal în 
societatea românească – perspectiva asociaţiilor membre « , iar dezbaterea sa a 
evidenţiat rolul deosebit pe care profesioniştii liberali îl au în toate sferele de 
activitate economică şi socială contribuind, prin serviciile furnizate, la realizarea 
binelui public. 
    Scopul Conferinţei a fost acela de a stimula unificarea sectorului  socio – 
economic al profesiilor liberale , care este unul distinct şi a cărui importanţă 
deosebită a fost recunoscută de către Parlamentul European prin mai multe 
rezoluţii începând cu anul 2003, precum şi creşterea solidarităţii acestora ceea ce 
le permite să se exprime ca o voce comună şi puternică la nivelul societăţii. 
    Evenimentul şi – a propus să evidenţieze preocuparea permanentă a 
profesioniştilor liberali de a furniza servicii de înaltă calitate şi expertiză, care să 
asigure o cât mai mare protecţie beneficiarilor acestor servicii, numeroasele 
dificultăţi cu care profesioniştii se confruntă în activitatea lor şi necesitatea ca 
autorităţile statului să creeze un cadru juridic prietenos care să le asigure 
profesiilor liberale o dezvoltare ascendentă. 
    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. 
    În deschiderea lucrărilor Conferinţei, Prof. univ. dr. HORIA NEAMŢU - 
Preşedintele Uniunii Profesiilor Liberale din România, CRISTIAN 
DIACONESCU - Consilier Prezidenţial, PETRU CONSTANTIN LUHAN – 
membru al Parlamentului European, Conf. univ. dr. GEORGE – CLAUDIU 
ANGLIŢOIU – Şef Serviciu Relaţii Instituţionale şi Comunicare din cadrul 
Consiliului Concurenţei şi Av. MIRCEA PETRE STĂNCULESCU – Consilier 
al Uniunii Naţionale a Barourilor din România s- au referit la importanţa 
profesiilor liberale pentru societatea românească, necesitatea perfecţionării 
cadrului juridic în care profesiile liberale îşi desfăşoară activitatea, importanţa 
noilor reglementări cuprinse în Directiva privind Recunoaşterea Reciprocă a 
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Calificărilor Profesionale revizuită şi necesitatea unei mai mari implicări a 
corpurilor profesionale în implementarea ei pe plan naţional, desfăşurarea 
activităţii profesioniştilor liberali în condiţii de concurenţă loială şi transparentă 
şi intensificarea măsurilor de combatere a concurenţei neloiale, mai buna 
protejare a publicului larg prin furnizarea de servicii de înaltă calitate şi 
expertiză care pot fi realizate printr – o pregătire profesională continuă adecvată, 
realizarea unei mai bune conlucrări între asociaţiile profesionale, care să pună în 
evidenţă ceea ce le uneşte, concomitent  cu eliminarea unor neînţelegeri apărute, 
necesitatea creşterii solidarităţii şi coeziunii profesiilor liberale în vederea 
realăzării obiectivului lor primordial şi anume promovarea şi apărarea 
intereselor fundamentale ale profesiilor liberale, acordarea unui sprijin eficient 
tinerilor care acced în profesii etc. 
   Conferinţa a fost structurată pe două sesiuni, astfel : 
 
  Sesiunea I, moderată de Prof. univ. dr. ION ANGHEL, Preşedinte de Onoare 
al UPLR. La această sesiune au avut intervenţii următorii : 
 
1.1. LIVIU BOGDAN CIUCĂ, Preşedintele Comisiei Juridice, de Disciplină 

şi Imunităţi a Camerei Deputaţilor, Parlamentul României care s – a 
referit  la « Profesiile liberale în contextul noilor modificări legislative « ; 

1.2. Arh. ŞERBAN ŢIGĂNAŞ, Preşedintele Ordinului Arhitecţilor din 
România care a prezentat « Condiţia arhitectului în societatea 
românească « ; 

1.3. Ec. ADRIAN VASCU, Prim -  Vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România, care a vorbit despre « Evaluatorul 
autorizat din perspectiva profesiei liberale « ; 

1.4. LORENA CODREANU, Consilier Juridic, Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din România, care a evocat «  Condiţia notarului public 
în societatea românească « ; 

1.5. OANA SALOMIA, Consilier pentru Afaceri Europene, Ministerul 
Educaţiei Naţionale care a abordat un subiect deosebit de actual pentru 
profesiile liberale şi anume «  Impactul revizuirii Directivei privind 
Recunoaşterea Calificărilor Profesionale asupra condiţiei profesionistului 
liberal în societatea românească « . 

 
  Sesiunea a II – a a fost moderată de EMILIAN RADU, Prim- Vicepreşedinte 
al Uniunii Profesiilor Liberale din România. 
    La această sesiune au avut intervenţii următorii : 
 
 2.1. DANIELA HIERA, Director Executiv, Colegiul Psihologilor din  
        România  care a prezentat « Condiţia profesiei de psiholog ca profesie  
        liberală în societate « ; 
2.2. EMIL OCTAVIAN IONESCU, Director Adjunct al Direcţiei Politici  
        pentru Mediul de Afaceri , Ministerul Economiei care s – a referit la  
        « Profesiile liberale şi mediul de afaceri « ; 
2.3. DORIN VALERIU BĂDULESCU, Preşedintele Consiliului de  
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       Mediere care a vorbit despre « Relaţia mediere – profesii liberale.  
        Actualitate şi perspective « ; 
2.4. RODICA LUPU, Preşedintele Centrului de Resurse pentru Cetăţenie  
       Activă care s – a referit la « Responsabilitatea profesiilor liberale   
        pentru  Europa 2020 « ; 
2.5. Conf. univ. dr. VIOREL ANDRONIE, Preşedintele Colegiului  
        Medicilor Veterinari din România care a prezentat “ Condiţia  
        medicului veterinar în societatea românească “. 

     Cu prilejul evenimentului a fost organizată o Conferinţă de presă susţinută de 
membrii Biroului Executiv al Uniunii Profesiilor Liberale din România, având 
ca finalitate publicarea unor materiale de presă. 


