UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

INFORMARE
cu privire la desfășurarea reuniunilor Adunării Generale și Comitetului Permanent
ale Consiliului European al Profesiilor Liberale -CEPLIS
din perioada 8-9 iunie 2018

În perioada 8-9 iunie 2018 a avut loc la Paris-Franța, la sediul Uniunii Naționale a
Profesiilor Liberale din Franța-UNAPL, asociație similară UPLR, reuniunile
Adunării Generale și Comitetului Permanent ale Consiliului European al
Profesiilor Liberale-CEPLIS.
În deschiderea lucrărilor Adunării Generale a luat cuvântul Dr. MICHEL
CHASSANG, Președintele Uniunii Naționale a Profesiilor Liberale din FranțaUNAPL, care și-a exprimat satisfacția pentru eforturile comune ale CEPLIS și
UNAPL în direcția modificării profunde a Directivei privind Testul de
proporționalitate, Directivă care urmărește o dereglementare majoră a profesiilor
liberale din spațiul european.
Președintele UNAPL a evidențiat faptul că statele membre au o competență
exclusivă în materie de reglementare, iar reglementările la nivel național reflectă
gradul de protecție pe care fiecare stat membru trebuie să-l asigure pentru apărarea
obiectivelor de interes general, sănătatea și viața constituind cele mai înalte valori
protejate de Tratatele Uniunii Europene.
Dr. MICHEL CHASSANG a încurajat CEPLIS să rămân vigilent în a monitoriza
Directiva de revizuire a procedurii de notificare și să continue acțiunile vizând
realizarea obiectivelor din raportul privind “Impulsionarea afacerilor profesiilor
liberale”. Totodată, Domnia Sa a cerut Comisiei Europene să acorde o recunoaștere
mai mare a specificității sectorului socio-economic al profesiilor liberale și să
demareze un dialog “permanent, structurat și formal” cu profesiile liberale.
I Reuniunea Adunării Generale
Reuniunea Adunării Generale a fost condusă de RUDOLF KOLBE, Președintele în
exercițiu al CEPLIS.
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Ordinea de zi a cuprins următoarele:
1) Aprobarea Ordinii de zi;
2) Aprobarea Procesului verbal al Adunării Generale a CEPLIS din data de 30
noiembrie 2017;
3) Raportul Președintelui cu privire la activitățile CEPLIS desfășurate în primul
semestru al anului 2018 și discuții cu privire la viitoarele acțiuni programate;
4) Raport de activitate al membrilor CEPLIS și discuții cu privire la posibile
sinergii;
5) Raportul contabilului și al auditorilor cu privire la exercițiul financiar al anului
2017 și votul privind descărcarea de gestiune a Trezorierului pentru acceași
perioadă;
6) Candidaturi pentru obținerea calității de membru al CEPLIS;
7) Diverse.
Întrucât condiția din Statutul CEPLIS privind cvorumul de lucru a fost îndeplinită,
s-a trecut la dezbaterea punctelor ce figurau pe Ordinae de zi, astfel:
Punctele 1 și 2
Membrii Adunării Generale au aprobat, în unanimitate, Ordinea de zi și Procesulverbal al Adunării Generale a CEPLIS din data de 30 noiembrie 2017.
Punctul 3
Raportul Președintelui cu privire la activitățile CEPLIS desfășurate în primul
semestru al anului 2018 și discuții cu privire la viitoarele acțiuni programate
În luarea sa de cuvânt, Președintele CEPLIS a ținut să mulțumească Uniunii
Naționale a Profesiilor Liberale din Franța pentru amabilitatea de a găzdui
evenimentul și a evocat contribuția majoră a acestei asociații la activitatea
CEPLIS, amintind în acest sens faptul că UNAPL este unul dintre fondatorii
CEPLIS și că a asigurat funcția de Președinte al CEPLIS pentru mulți ani.
Președintele RUDOLF KOLBE și-a exprimat satisfacția în legătură cu faptul că în
primul semestru al anului 2018, activitatea CEPLIS a fost una dinamică și
diversificată, iar rezultatele pozitive nu au întârziat să apară.
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În perioada menționată, activitatea CEPLIS s-a desfășurat pe trei axe și anume:

3.1. Întărirea conținutului valorilor comune ale profesiilor liberale
Profesiile liberale au un rol vital în societate datorită valorilor comune pe care
acestea le promovează zilnic în activitatea lor.
De aceea, profesiile liberale reprezintă unul dintre pilonii principali ai democrației
europene, ele apărând democrația, statul de drept, precum și drepturile și libertățile
fundamentale ale cetățenilor.
Un factor important pe linia întăririi conținutului valorilor comune ale profesiilor
liberale îl constituie Centrul de Excelență în Etica Profesională din Malta despre
care v-am informat anterior.
În acest sens, Președintele RUDOLF KOLBE a evocat importanța Conferinței
organizată în Malta, în data de 16 martie 2018 ( a doua după înființarea Centrului
de Excelență în anul 2017 ), care produs o serie de publicații și propuneri
valoroase în privința eticii profesionale atât de utilă profesioniștilor liberali în
activitatea lor.
Totodată, el a menționat că activitatea Centrului de Excelență a fost apreciată de
multe organizații de profesii liberale și părți interesate printre care Universitatea
din Montreal-Canada care a invitat pe doi dintre reprezentanții acesteia și anume
Profesorul Dr. BENOIT RIHOUX de la Universitatea Catolică din Louvain-Belgia
și Prof. dr. THEODOROS KOUTROUBAS, Directorul General al CEPLIS la o
masa rotundă pentru a discuta legătura dintre profesia liberală și etica politică.
Prin calitatea pe care o au de membri ai Comitetului Economic și Social European,
RUDOLF KOLBE , Președintele CEPLIS și BEN RIZZO, Președintele Federației
Malteze a Profesiilor Liberale au promovat la nivelul acestui organism european
importanța deosebită a valorilor comune, inclusiv la sesiunea extraordinară a
Grupului III-al Diversității din luna decembrie 2017 de la Roma.
3.2. Relaționare și Afaceri Publice
În primul semestru al anului 2018, conducerea CEPLIS în frunte cu Președintele
RUDOLF KOLBE a avut două întâlniri apreciate ca fiind “fructuoase” la Unitatea
pentru Profesii Reglementate din cadrul Direcției Generale pentru Creștere a
Comisiei Europene, ocazie cu care au fost puse în discuție probleme ridicate de
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membrii CEPLIS, inclusiv de către Grupul de lucru al CEPLIS privind Cadrele
Comune de Formare Profesională.
Totodată, în cadrul celor două întâlniri au fost discutate aspecte care lezează
activitatea profesiilor liberale și care sunt cuprinse în Propunerea de Directivă
privind Testul de Proporționalitate promovată de Comisie.
CEPLIS a menținut contacte strânse cu membrii ai Parlamentului European, în
principal cu Otmar Karas, Andreas Schwab și Nicola Danti care au sprijinit poziția
profesiilor liberale vis a vis de Propunerea de Directivă privind Testul de
Proporționalitate.
În ceea ce privește relația cu Consiliul European, Președintele RUDOLF KOLBE a
relevat inițiativa Prim-Vicepreședintelui CEPLIS, GAETANO STELLA de a
organiza vizite din partea asociației pe care o conduce și anume Confederația
Profesiilor Liberale din Italia-ConfProfessioni, în țările care asigură președinția
rotativă a Uniunii Europene.
În acest sens, a menționat că în luna mai 2018, o delegație formată din GAETANO
STELLA și Prof. dr. THEODOROS KOUTROUBAS s-a întâlnit la Sofia cu un
ministru al Guvernului bulgar, reprezentanți ai asociațiilor profesionale, precum și
alți oficiali guvernamentali, ocazie cu care au fost promovate, printre altele,
valorile comune ale profesiilor liberale.
RUFOLF KOLBE a evidențiat, de asemenea, că recent a fost ales purtător de
cuvânt al categoriei nou create “Profesii liberale” în cadrul Grupului III al
Comitetului Economic și Social European.
În prezent, această categorie pregătește o primă ediție a „Zilei europene a
profesiilor liberale” care va avea loc în data de 27 noiembrie 2018 la
Bruxelles.
Totodată, este de menționat proiectul privind Dialogul Social pentru
Sustenabilitatea Practicii Profesioanle Europene în care CEPLIS și alte asociații de
profesii liberale sunt implicate sub conducerea ConfProfessioni. Acest proiect, care
se profilează a fi unul de succes, reprezintă o dovadă a sinergiilor create între
CEPLIS și asociațiile de la nivel național și european.
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3.3. Monitorizarea proceselor legislative în derulare cu impact asupra
profesiilor liberale
Președintele RUDOLF KOLBE a evidențiat activitatea pozitivă desfășurată de
Grupul de lucru constituit în acest sens (de monitorizare a proceselor legislative),
care asigură asistență profesiilor interesate în legătură cu oportunitățile și
provocările pe care diferitele Directive ale Uniunii Europene le au asupra acestora.
În legătură cu Brexit-ul și consecințele acestuia, CEPLIS urmărește îndeaproape
problema și transmite membrilor săi informații referitoare la acest subiect, inclusiv
pe cele obținute de la asociațiile de profesii liberale din Marea Britanie, care se
opun ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană.
Președintele RUDOLF KOLBE a apreciat că datorită ueni colaborări și comunicări
interne mai bune a CEPLIS, veniturile bugetare ale acestuia au cunoscut o creștere,
ceea ce a asigurat o intensificare a activității.
Punctul 4-Raport de activitate al membrilor CEPLIS și discuții cu privire la
posibile sinergii
Acest punct, nou introdus pe Ordinea de zi la inițiativa Președintelui RUDOLF
KOLBE a avut ca scop informarea, pe scurt, a Adunării Generale cu privire la
principalele activități desfășurate de membrii săi, astfel:
4.1. Uniunea Națională a Profesiilor Liberale din Franța-UNAPL
- Intensificarea relațiilor cu cele două camere ale Parlamentului francez, precum și
cu Camera Națională de Comerț din Franța;
- Acordarea unei atenții sporite tinerilor care doresc să devină membri ai
profesiilor liberale și stabilirea unei colaborări strânse cu universitățile.
4.2. Uniunea Națională a Profesiilor Liberale și Intelectuale din BlegiaUNPLIB
- Sprijinirea acitivității Președintelui Uniunii Mondiale a Profesiilor LiberaleUMPL, Eric Thiry care a fost pentru mulți ani Președinte al UNPLIB.
4.3. Confederația Profesiilor Liberale din Italia-ConfProfessioni
- Numirea Președintelui ConfProfessioni, GAETANO STELLA în funcția de
membru al ConsiliuluI Național pentru Economie și Muncă-CNEL, organism
similar Consiliului Economic și Social din România;
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- Participarea mai activă a membrilor profesiilor liberale la dialogul social
organizat în Italia și Uniunea Europeană, precum și la acțiuni vizând apărarea
drepturilor fundamentale ale omului;
- Intensificarea demersurilor la nivel regional și national pentru obținerea de către
membrii profesiilor liberale de fonduri structurale.
4.4. Uniunea Profesională din Spania
- Conservarea și întărirea rolului societății civile în Spania;
-Abordarea unor probleme de natură socială cu impact și anume sănătatea,
eradicarea sărăciei etc.;
- Modificarea reglementărilor profesiilor liberale în baza unor evaluări temeinice și
constituirea de comisii interministeriale la care participă și reprezentanți ai
profesiilor liberale din Spania.
4.5. Grupul Interprofesional din Irlanda
- Consecințele Brexit-ului asupra viitorului profesiilor liberale din Irlanda.
4.6. Federația Malteză a Profesiilor Liberale-MFPA
-Susținerea activității Centrului de Excelență în Etica Profesională despre care am
informat anterior;
- Analiza tuturor aspectelor și consecințelor legate de o nouă reglementare a
profesiilor liberale.
4.7. Uniunea Profesiilor Liberale din România
-Participarea activă la dialogul social organizat în România și promovarea poziției
profesiilor liberale în avizele ce se emit referitoare la diferitele acte normative
initiate;
- Organizarea, cu succes, a două Conferințe cu teme profesionale și anume
expertiza judiciară și fiscalitatea profesiilor liberale.
Punctul 5 Raportul contabilului și al auditorilor cu privire la exercițiul
financiar al anului 2017 și votul cu privire la descărcarea de gestiune al
Trezorierului pentru aceeași perioadă
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Adunarea Generală a aprobat, în unanimitate, raportul contabilului și al auditorilor
cu privire la exercițiul financiar al anului 2017 și a votat descărcarea de gestiune a
Trezorierului BEN RIZZO pentru aceeași perioadă.
Punctul 6-Candidaturi pentru obținerea calității de membru al CEPLIS
Modificările operate în Statutul CEPLIS în anul 2015 au dat roade, în sensul că o
asociație nu poate beneficia de calitatea de membru observator decât pe o durată de
3 ani. Grație acestor modificări, Federația Europeană a Asociațiilor InginerilorFEANI a solicitat să devină membru cu drepturi depline al CEPLIS, cerere care a
fost aprobată, în unanimitate, de către Adunarea Generală. Secretarul General al
FEANI- Dick BOCHARD a făcut o prezentare exhaustivă a asociației sale.
Punctul 7 Diverse
La acest punct, Adunarea Generală a luat în discuție ratificarea alegerii
reprezentantului Uniunii Profesionale din Spania, VICTORIA ORTEGA în funcția
de Vicepreședinte al CEPLIS în locul lui JORDI LUDEVID, care și-a pierdut locul
de Președinte al asociației care l-a ales și anume Ordinul Arhitecților din Spania.
Avocat de profesie, VICTORIA ORTEGA a studiat dreptul la Universitatea din
Valladolid și a fost aleasă Președinte al Consiliului General al Avocaților Spanioli.
Este, de asemenea, profesor de procedură civilă la Universitatea din Cantabria din
anul 1992 și membru al Consiliului de Stat din Spania, organism de consiliere
juridică.
II Reuniunea Comitetului Permanent al CEPLIS
În lipsa Președintelui Comitetului Permanent, GAETANO STELLA, reuniunea
acestuia a fost prezidată de către Av. SUZANA PISANO, reprezentant al
Confederației Profesiilor Liberale din Italia-ConfProfessioni.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Comitetul Economic și Social European: perspective, temă susținută de Avocat
ARNO METZLER, Președintele Grupului Diversității Europene ( fostul Grup IIIAlte Interese ).
2. Evoluțiile referitoare la Centrul de Excelență în Etică Profesională din Malta,
temă susținută de Prof. dr. BENOÎT RIHOUX, Profesor la Facultatea de Științe
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Economice, Sociale, Politice și Comunicare de la Universitatea Catolică din
Louvain-Belgia.
3.Viitoarea Directivă privind Testul de proporționalitate- punctul de vedere al
Guvernului francez prezentat de LAURIE BERGIA din cadrul Direcției Generale
pentru Întreprinderi din cadrul Ministerului Francez al Economiei.
Punctul 1-Comitetul Economic și Social European: perspective
Avocat ARNO METZLER, Președintele Grupului Diversității Europene ( fost
Grupul III-Alte Interese ) din cadrul Comitetului Economic și Social European și
fost, pentru o perioadă îndelungată de timp, Secretar General al Federației
Profesiilor Liberale din Germania, a susținut în alocuțiunea sa următoarele idei;
- Grupul pe care-l conduce, cel al Diversității Europene reprezintă, printre
altele și un important instrument de marketing pentru profesiile liberale;
- Prezența în cadrul Grupului a mai multor reprezentanți ai profesiilor liberale
europene face posibilă o mai bună promovare a valorilor comune și o
cunoaștere adecvată a rolului și importanței acestora pentru societate;
- Profesiile liberale au o contribuție crucială la a face Uniunea Europeană mai
democratică, mai liberală și mai sustenabilă. Există, în opinia sa, o legătură
clară între profesiile liberale, liberalism, apărarea interesului public și
furnizarea de bunuri sociale. El s-a referit, totodată, la originea termenului
de profesii liberale sau Artes liberales, care a fost utilizat în Roma Antică
descriind aceste ocupații ca aparținând doar oamenilor liberi. Activitățile la
care se referă Artes Liberales sunt: profesor, avocat, inginer în construcții,
arhitect și doctor;
- Comitetul Economic și Social European acordă o importanță majoră
elaborării unei definții a profesiilor liberale care trebuie să fie inclusivă și
modernă și care să exprime adaptarea rapidă a acestora la achimbările care
survin în activitatea membrilor lor, precum și apariția de noi profesii. Aceste
schimbări trebuie anticipate, mai ales ca urmare a influenței digitalizării.
Societatea Industrială și Digitală este o realitate evidentă care aduce noi
nevoi, precum crearea de noi profesii liberale;
- În prezent, problema profesiilor liberale nu se rezumă doar la reguli și
reglementare, ci mai ales la o puternică promovare a inovării și creativității
în interiorul lor. În acest context, Avocat ARNO METZLER a adus în
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discuție situația industriilor culturale și creative, care au fost considerate ca
fiind profesii liberale doar în câteva țări europene. Având în vedere faptul că
acest an este Anul European al Moștenirii Culturale, Comitetul Economic
și Social European va face publicitate faptului că sectorul cultural și creativ
contribuie în proporție de aproape 3% la formarea Produsului Intern Brut al
Uniunii Europene și că asigură locuri de muncă pentru circa 5,8 milioane de
salariați;
- Menținerea reglementărilor profesiilor liberale reprezintă singura soluție
viabilă pentru protecția clienților și pacienților;
- Profesiile liberale generează 10% din Produsul Intern Brut al Uniunii
Europene;
- Profesiile liberale au nevoie de un management eficient;
- Profesiile liberale furnizează servicii intelectuale pe baza independenței, a
eposului și a dedicării activității lor interesului public;
- Manifestul Profesiilor Liberale Europene, aprobat de Comitetul Economic și
Social European în reuniunea din data de 1 decembrie 2017 de la RomaItalia va fi înaintat Parlamentului European pentru includerea lui în legislația
europeană.
Punctul 2 -Evoluțiile referitoare la Centrul de Excelență în Etica Profesională
din Malta
În cuvântul său, Prof. dr. BENOÎT RIHOUX de la Universitatea Catolică din
Louvain-Belgia și membru al Centrului de Excelență a subliniat următoarele:
- Având în vedere transformările rapide din societate, profesiile liberale
trebuie să acorde o mare importanță redefinirii valorilor comune deoarece
inovarea înseamnă servicii mai bune furnizate consumatorilor;
- Ca urmare a înființării Centrului de Excelență și a acțiunilor întreprinse de
către acesta a crescut interesul pentru etica profesională în rândul
autorităților Uniunii Europene, a membrilor CEPLIS, a universităților și a
unor părți interesate;
- Profesiile liberale trebuie să rămână vigilente și active deoarece ele se
confruntă cu o serie de amenințări și dificultăți. Printre cauzele care
determină o asemenea situație se numără slaba coeziune a unor profesii
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liberale, precum și între profesiile liberale și universități: atitudinea uneori
ostilă a autorităților publice față de profesiile liberale; necunoașterea
particularităților ce caracterizează sectorul socio-economic al profesiilor
liberale;
- Profesiile liberale au misiunea de a:
●îmbunătăți colaborarea cu mediul academic și universitar;
●să intensifice relația dintre cercetare și pregătirea profesională;
●să acționeze pentru schimbarea atitudinii clienților și pacienților, care nu
este întotdeauna favorabilă prin furnizarea de servicii de înaltă calitate și
expertiză pe baza unei pregătiri profesionale adecvate;
●creșterea rolului CEPLIS în cadrul Centrului de Excelență;
●dezvoltarea unei platforme a Centrului de Excelență care să presupună
organizarea de seminare, conferințe, etc. privind etica profesională;
●obținerea în vederea extinderii activității Centrului de Excelență de fonduri
financiare europene, malteze și norvegiene.
Punctul 3- Viitoarea Directivă privind Testul de proporționalitate. Punctul de
vedere al Guvernului francez
LAURIE BERGIA din cadrul Direcției Generale pentru Întreprinderi a
Ministerului Francez al Economiei a relevat, în expunerea sa, următoarele:
- Evaluarea proporționalității există deja în Directiva privind Recunoașterea
Calificărilor Profesionale;
- Comisia Europeană a depistat unele ”neregularități” în cadrul acestei
Directive fapt pentru care a stabilit o serie de aspecte privind scopul
propunerii de Directivă referitoare la Testul de proporționalitate, astfel:
● Să stabilească reguli comune pentru testul de proporționalitate;
●Propunerea nu afectează competența statelor membre de a dispune de
dreptul dacă și cum reglementează în limite nediscriminatorii și de
proporționalitate;
●În ceea ce privește evaluarea proporționalității, Comisia Europeană are în
vedere următoarele:
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- stabilrea unui etalon de măsurare a naturii conținutului și impactul noilor
prevederi amendate;
- detalierea listei criteriilor pe baza cărora se efectuează schimbarea;
- evaluarea efectelor combinate ale cerințelor atât în cadrul cât și în afara
reglementărilor profesionale;
- evaluarea calificărilor în acord cu prevederile din Directiva Recunoașterii
Calificărilor Profesionale.
● Criteriile și cerințele de modificare a unor prevederi din Directiva
Calificărilor au la bază următoarele:
- lista criteriilor și cerințelor se bazează pe jurisprudența Curții de Justiție a
Uniunii Europene;
- lista criteriilor și cerințelor a fost extinsă de Comisia Europeană, ea
incluzând reclama și prețurile fixe;
● Necesitatea transparenței și consultării cu membrii profesiilor liberale pentru
a stabili impactul prevederilor Testului de Proporționalitate asupra activității
lor;
● Opinia reprezentantului Guvernului francez față de Testul de proporționalitate
se referă la:
- adoptarea lui trebuie să se facă în urma unor negocieri riguroase;
- Franța salută adoptaea unui cadru comun de formare, dar este necesară o
analiză serioasă a acestuia din partea statelor membre și regretă faptul că
măsurile sunt obligatorii;
- necesitatea respectării stricte a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii
Europene;
- adoptarea unui amendament obligatoriu referitor la proporționalitate care
să fie inclus în studiile de impact.
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