UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

INFORMARE
cu privire la desfășurarea lucrărilor celei de a X-a ediții a Conferinței
“ Ziua Profesiilor Liberale din România “, 2 noiembrie 2017

La data de 2 noiembrie 2017 a avut loc la Sala Panoramic a Hotelului Marshal
Garden din București, Calea Dorobanților nr. 50 B, Sector 1 cea de a X-a ediție a
Conferinței “ Ziua Profesiilor Liberale din România “.
Tema Conferinței s-a referit la “ Profesiile liberale-oportunități și riscuri “ și și-a
propus să evidențieze rolul și importanța deosebită a profesiilor liberale pentru
societate, precum și preocuparea permanentă a membrilor lor de a furniza servicii
de înaltă calitate și expertiză clienților, pacienților și consumatorilor contribuind
astfel la protejarea lor și la realizarea binelui public.
Scopul Conferinței a fost acela de a stimula reunificarea sectorului socio-economic
al profesiilor liberale din România, precum și creșterea solidarității și vizibilității
lor, care să le permită să se exprime ca o voce puternică la nivelul societății
românești și să fie un partener viabil de dialog pentru autoritățile publice în
promovarea intereselor fundamentale legitime ale membrilor profesiilor liberale,
obiectiv ce poate fi realizat doar prin unitatea deplină a acestora.
La eveniment au participat reprezentanți ai asociațiilor de profesii liberale și 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; Prof. univ. dr. TUDOREL
TOADER, Ministrul Justiției; Avocat CĂTĂLIN-DANIEL FENECHIU,
Vicepreședinte al Comisiei Juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări,
Senatul României; FLORIN JIANU, Președintele Consiliului Național al
Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România; Prof. univ. dr. GEORGE
ANGLIȚOIU, Șef Serviciu Relații Instituționale și Comunicare din cadrul
Consiliului Concurenței și LIVIU ROGOJINARU, membru al Biroului Executiv al
Consiliului Economic și Social.
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În cadrul evenimentului au fost prezentate un număr de patru mesaje transmise
participanților de către Avocat ERIC THIRY, Președintele Uniunii Mondiale a
Profesiilor Liberale-UMPL; RUDOLF KOLBE, Președintele Consiliului European
al Profesiilor Liberale-CEPLIS; ARNO METZLER, Vicepreședinte al Grupului
III-Alte interese din cadrul Comitetului Economic și Social European-CESE și care
a devenit între timp Președintele acestui Grup, precum și MARTIN FROHN, Șeful
Unității Calificări Profesionale din cadrul Direcției Generale Creștere a Comisiei
Europene.
În mesajele transmise, personalitățile de mai sus au apreciat, în mod deosebit,
inițiativa Uniunii Profesiilor Liberale din România de a aborda o temă importantă
și actuală, care evidențiază numeroasele provocări cu care se confruntă profesiile
liberale într-o lume globalizată, precum și oportunitățile de dezvoltare care să
asigure, în continuare, protecția cetățenilor prin furnizarea către aceștia de servicii
de înaltă calitate și expertiză.
Conferința a fost structurată pe două sesiuni, astfel:
Sesiunea I moderată de EMILIAN RADU, Președintele Uniunii Profesiilor
Liberale din România
La această sesiune au avut intervenții următorii:
1. MARIA GRAPINI, membru al Comisiei pentru Piață Internă și Protecția
Consumatorului din cadrul Parlamentului European care s-a referit la preocupările
actuale ale acestui important for european cu privire la profesiile liberale, precum
și la necesitatea ca profesiile liberale să intensifice contactele cu europarlamentarii
români pentru a-și face cunoscute problemele cu care se confruntă și pentru a-și
promova obiectivele, care să asigure dezvoltarea acestora.
2. ADRIAN VASCU, Prim-Vicepreședintele Uniunii Profesiilor Liberale din
România, care a prezentat într-o formă atractivă și plină de dinamism principalele
oportunități și riscuri cu care se confruntă nu numai profesia de evaluator autorizat,
ci profesiile liberale în general, precum și legătura indisolubilă dintre oportunități
și riscuri care pot fi controlate printr-o abordare inteligentă.
3. GIANINA CHIRAZI, Directorul Centrului Național pentru Recunoașterea și
Echivalarea Diplomelor care a făcut o prezentare exhaustivă cu privire la aspecte
actuale privind reglementarea profesiilor liberale la nivelul Uniunii Europene, cu
accent pe Testul de proporționalitate, RegProf și Portalul Digital Unic.
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4. DAN MANOLESCU, Președintele Camerei Consultanților Fiscali, care s-a
referit în intervenția sa la oportunitățile și riscurile specifice profesiei de consultant
fiscal.
5. FLORIN- IOAN ROȘU, Șef Serviciu în cadrul Ministerului pentru Mediul de
Afaceri și Antreprenoriat care a prezentat prioritățile guvernamentale referitoare la
mediul de afaceri și sectorul IMM, cu accent pe cele ce vizează sectorul socioeconomic al profesiilor liberale.
Sesiunae a II-a a fost moderată de ADRIAN VASCU, Prim-Vicepreședinte al
Uniunii Profesiilor Liberale din România
La această sesiune au avut intervenții următorii:
1. Dr. CIPRIAN TEODOR MIHĂILESCU, Președintele Camerei Auditorilor
Financiari din România, care a abordat viitorul auditului prin prisma inovării,
evoluției și relevanței, elemente care asigură un cadru de dezvoltare pozitivă a
acestuia.
2. RALUCA VASILESCU, Vicepreședinte al Camerei Naționale a Consilierilor în
Proprietate Industrială din România care a prezentat, într-o formă sintetică,
principalele oportunități și riscuri specifice profesiei de consilier în proprietate
industrială.
3. Prof. univ. dr. DOREL MIHAI PARASCHIV, Prorector în cadrul Academiei de
Studii Economice din București care a prezentat oportunitățile și riscurile
studenților din cadrul instituției pe care o reprezintă și care doresc să acceadă în
profesii liberale ca parte integrală a activității de orientare profesională pe care
ASE o desfășoară.
4.Conf. univ. dr. VIOREL ANDRONIE, Președintele Colegiului Medicilor
Veterinari din România care a prezentat într-o formă atractivă oportunitățile și
riscurile specifice exercitării profesiei de medic veterinar în România.
5. RODICA LUPU, Director General, Loop Operation care s-a referit la
tehnologiile disruptive ce afectează profesiile liberale atât în ceea ce privește
oportunitățile cât și riscurile. Prezentarea a constituit, în același timp, o proiectare
în viitor a acestor oportunități și riscuri în condițiile dezvoltării impetuoase a
tehnologiei informatice.
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6. Avocat dr. în științe juridice IOSIF FRIEDMANN-NICOLESCU, Consilier,
Consiliul Baroului București care a relevat impactul deosebit de puternic pe care
dezvoltarea tehnologică îl va avea asupra profesiilor liberale și necesitatea ca
acestea să se adapteze rapid la consecințele pe care aceasta le va avea asupra lor.
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