
 
COMUNICAT 

către membrii UPLR 
 
Va facem cunoscut ca la data de 20 mai 2015, Preşedintele KLAUS IOHANNIS a avut la Palatul 
Cotroceni o întâlnire cu oamenii de afaceri din România, care a avut drept scop evaluarea 
oportunităţilor, problemelor şi priorităţilor mediului de afaceri din România. 
Având în vedere faptul că profesiile liberale sunt parte integrantă a mediului de afaceri, la întâlnire a 
fost invitat să participe şi reprezentantul Uniunii Profesiilor Liberale din România. 
Biroul Executiv al UPLR  l - a desemnat, în acest sens, pe Domnul Ec. ADRIAN VASCU - Prim - 
Vicepreşedinte. 
Redam, in anexa, lista reprezentanţilor mediului de afaceri care au participat la eveniment. 
Preşedintele KLAUS IOHANNIS a subliniat faptul că Administratia Prezidenţială este preocupată de 
stimularea iniţiativei private şi antreprenoriatului din economia românească. 
Reprezentanţii mediului de afaceri au apreciat iniţiativa Preşedintelui României deoarece prin aceasta 
li s -a  creat posibilitatea de a - şi exprima opiniile cu privire la situaţia actuală şi de perspectivă a 
mediului de afaceri. 
Totodată, aceştia au susţinut necesitatea instaurării unui climat economic favorabil, care să stimuleze 
crearea de valoare adăugată în economia românească. 
Reprezentanţii mediului de afaceri au evidenţiat faptul că o preocupare majoră a acestuia o 
reprezintă creşterea semnificativă a calităţii actului legislativ, astfel încât legislaţia şi politicile 
guvernamentale să contribuie, în mod real, la soluţionarea problemelor cu care se confruntă 
mediul de afaceri şi economia în general. 
La finalul întâlnirii, Preşedintele KLAUS IOHANNIS a apreciat opiniile reprezentanţilor mediului de 
afaceri potrivit cărora predictibilitatea şi transparenţa regulilor economice reprezintă condiţii esenţiale 
pentru încurajarea antreprenoriatului şi investiţiilor. 
Totodată, Domnia Sa a precizat că doreşte să aibă periodic discuţii cu mediul de afaceri pentru a fi la 
curent cu starea economiei. 
 

LISTA 
reprezentanţilor mediului de afaceri prezenţi la eveniment 

 
 

1. DANIELA NEMOIANU, Preşedinte, Camera de Comerţ Americană în România ; 
2. FLORIN POGONARU, Preşedinte, Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România ; 
3. MIHAI DARABAN, Preşedinte, Camera de Comerţ şi Industrie a României ; 
4. FLORIAN COSTACHE, Preşedinte, Patronatul Naţional Român şi Preşedinte al Consiliului 

Economic şi Social ; 
5. OVIDIU NICOLESCU, Preşedinte, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii 

din România ; 
6. GEORGE CONSTANTIN PĂUNESCU, Preşedinte, Uniunea Generală a Industriaşilor din 

România; 
7. MIHAI MARCU, Preşedinte Romanian Business Leaders; 
8. STEVEN VAN GRONINGEN, Vicepreşedinte, Consiliul Investitorilor Străini; 
9. CRISTIAN PÂRVAN, Preşedinte, Patronatul Serviciilor Private din România; 
10.  ADRIAN VASCU, Prim – Vicepreşedinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România; 
11. DAN MATEI AGATHON, Vicepreşedinte, Alianţa Confederaţiilor Patronale din România; 
12. SORIN MINEA, Preşedinte, Romalimenta; 
13. MIHAI MANOLIU, Preşedinte Confederaţia Naţională a Patronatului Român; 
14. IOAN DAN GHEORGHIU, Preşedinte, Confederaţia Patronală “Concordia “; 
15. IOAN LUCIAN, Preşedinte Uniunea Naţională a Patronatului Român; 
16. MIHAI IONESCU, Secretar General, Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din 

România.  
 
Nicolae Mirică, 
Secretar general 


