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UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei Adunării Generale Extraordinare 

 a Uniunii Profesiilor Liberale din România din data de 13 mai 2015 

 

 

 

     La şedinţă, care şi – a desfăşurat lucrările la sediul Asociaţiei Naţionale a 

Evaluatorilor Autorizaţi din România – ANEVAR din str. Scărlătescu nr. 7, 

Sector 1, Bucureşti au participat reprezentanţii Uniunii Naţionale a 

Practicienilor în Insolvenţă din România ( EMILIAN RADU – Preşedinte de 

Onoare şi CIOCHIRDEL ADRIAN – Şef Oficiu Juridic ), Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România – ANEVAR ( ADRIAN 

VASCU – Preşedinte ), Corpului Experţilor Tehnici din România – CETR  

( VIRGIL ALEXIU PUTICIU – Preşedinte ), Colegiului Farmaciştilor din 

România ( Farm. pr. ELENA CLARA POPESCU – Vicepreşedinte şi Farm. 

IOAN UIVAROŞI – Preşedintele Comisiei de Disciplină ), Camerei 

Auditorilor Financiari din România ( Lector univ. dr. MIRELA PĂUNESCU 

– Vicepreşedinte, în baza Împuternicirii nr. 3407 din 12.05.2015 ), 

Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România ( EUGEN LUCAN 

– Vicepreşedinte ), Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România  

( AURELIAN RĂDULESCU POPA – membru al Consiliului, în baza 

Delegaţiei nr. 2462 din 12.05.2015 ), Ordinului Arhitecţilor din România  

( ADRIANA TĂNĂSESCU – Secretar General ), Ordinului Geodezilor din 

România ( NECULAI CAIA – Secretar Executiv ), Camerei Consultanţilor 

Fiscali ( Ec. DOINA BUREA – Direcţia Învăţământ ).  

     Reprezentanţii Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Consiliului 

de Mediere, Asociaţiei Consultanţilor în Management din România şi 

Colegiului Medicilor Veterinari din România au absentat motivat. 

     Au mai participat, în calitate de invitaţi, membrii aparatului tehnico – 

administrativ al Uniunii Profesiilor Liberale din România ( NICOLAE 

MIRICĂ – Secretar General şi ADRIANA FLOREA – Consilier Juridic ). 

     Întrucât condiţia din Statut referitoare la cvorumul de lucru a fost 

îndeplinită, Adunarea Generală a fost statutară. 

     Şedinţa a fost prezidată de Domnul EMILIAN RADU – Preşedintele în 

exerciţiu al UPLR. 
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     Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a cuprins un 

singur punct şi anume discutarea iniţiativei Ministerului Finanţelor 

Publice de a recalifica activităţile desfăşurate de profesioniştii liberali ca 

dependente şi adoptarea de măsuri pentru contracararea acesteia. 

 

     De asemenea, s –a mai solicitat iniţierea de acţiuni pentru promovarea 

poziţiei profesiilor liberale privind problema impozitării lor în noul Cod 

Fiscal şi de Procedură Fiscală. 

     Adunarea Generală Extraordinară a aprobat, în unanimitate, solicitarea 

Colegiului Farmaciştilor din România. 

     Preşedintele UPLR a prezentat o amplă informare cu privire la 

demersurile iniţiate şi întreprinse personal de către Domnia Sa pentru 

apărarea satutului fiscal actual al profesioniştilor liberali, ale căror activităţi 

sunt calificate ca independente. 

      În acest sens, Preşedintele UPLR a precizat că a avut discuţii la 

Ministerul Finanţelor Publice ; Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – 

ANAF; la Senat, cu domnul CĂLIN POPESCU TĂRICEANU – Preşedinte 

şi THEODOR ATANASIU – membru şi Vicepreşedinte al Partidului 

Naţional Liberal ; la Administraţia Prezidenţială cu COSMIN ŞTEFAN 

MARINESCU – Consilier Prezidenţial, Şeful Departamentului Politici 

Economice şi Sociale ; cu conducerea Coaliţiei pentru Dezvoltarea României 

etc. 

     Totodată, Domnia Sa a prezentat un proiect de document elaborat de 

această Coaliţie în care sunt introduse, prin contribuţia sa, o serie de 

prevederi care sunt favorabile profesiilor liberale. 

     Coaliţia pentru Dezvoltarea României este un proiect util pentru 

îmbunătăţirea dialogului dintre Guvern şi mediul de afaceri. 

     Ea integrează cele mai importante organizaţii româneşti din domeniul 

afacerilor şi are menirea de a crea un mecanism consultativ între Guvern, 

instituţiile publice şi mediul de afaceri privat. 

     În total, Coaliţia cuprinde un număr de 20 asociaţii de afaceri şi 17 

organizaţii asociate. 

    Printre membrii săi se numără organizaţii prestigioase precum Camera de 

Comerţ Româno – Americană, Asociaţia Oamenilor de Afaceri din 

România, Romanian Business Leaders şi Consiliul Investitorilor Străini. 

     Întâlnirea dintre Coaliţia pentru Dezvoltarea României şi miniştrii sunt 

lunare, iar printre principalele subeicte de interes se numără stabilitatea 

fiscală, eficientizarea legislaţiei în domeniul economic şi respectarea 

practicilor europene în domeniul afacerilor şi administraţiei. 
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     În legătură cu problema care a făcut obiectul Adunării Generale 

Extraordinare, aceasta l – a împuternicit pe Domnul EMILIAN RADU, 

Preşedintele UPLR să acţioneze pentru : 

 

  1) Promovarea aspectelor favorabile profesiilor liberale din documentul 

elaborat de Coaliţia pentru Dezvoltarea României, document care cuprinde 

poziţia faţă de problema fiscalizării mediului de afaceri din România şi care 

ar urma să fie reflectată în noul Cod Fiscal şi de Procedură Fiscală. 

    Adunarea Generală Extraordinară a luat act de faptul că până la adoptarea 

noilor coduri mai este puţin timp, fapt pentru care acceptarea de noi 

amendamente este foarte puţin probabilă ; 

 

  2) Aderarea Uniunii Profesiilor Liberale din România la Coaliţia pentru 

Dezvoltarea României, astfel încât Uniunea noastră să aibă o susţinere mai 

mare în demersul său ; 

 

  3) Redactarea şi difuzarea unui Comunicat de presă în care să fie precizată, 

în mod clar, poziţia profesiilor liberale din România faţă de iniţiativa 

Ministerului Finanţelor Publice de a recalifica activităţile desfăşurate de 

acestea ca dependente. 

 

     Pentru ca Uniunea Profesiilor Liberale din România să capete mai multă 

forţă şi pentru a putea să – şi realizeze obiectivele stabilite, Adunarea 

Generală Extraordinară a hotărât să fie reluată iniţiativa privind elaborarea 

unei legi – cadru a profesiilor liberale. 

     În acest scop, se va acţiona împreună cu Ministerul Economiei ( care 

coordonează mediul de afaceri, iar profesiile liberale sunt parte integrantă a 

acestuia ) şi Ministerul Finanţelor Publice pentru elaborarea unei legi - 

cadru, urmând ca aceasta să fie promovată ( în sensul adoptării ) după 

alegerile generale din toamna anului 2016 când se estimează că există mai 

multe şanse să fie votată. 

     Preşedintele UPLR, Domnul EMILIAN RADU şi – a exprimat în 

încheierea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare totala dezamăgire faţă 

de lipsa de interes manifestată de asociaţiile membre, cu excepţia Camerei 

Auditorilor Financiari din România, cu privire la organizarea la data de  

11 iunie 2015 ( la această dată UPLR aniversează 14 ani de la înfiinţare ) a 

primei ediţii a Galei Profesiilor Liberale din România, în pofida faptului că 

organizarea evenimentului a fost hotărâtă de Adunarea Generală, deci prin 

voinţa asociaţiilor membre, iar pentru organizarea ei UPLR a încheiat un 

Parteneriat cu SC Best Legal Media and Consulting SRL faţă de care nu  


