UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

INFORMARE
cu privire la desfăşurarea celui de al V – lea Congres al Uniunii Mondiale
a Profesiilor Liberale, care a avut loc în luna septembrie 2007
la Poiana Braşov
În luna iunie 2006, Uniunea Profesiilor Liberale din România a
devenit membru cu drepturi depline al Uniunii Mondiale a Profesiilor
Liberale cu sediul la Paris, iar reprezentantul său a fost cooptat în
organul executiv de conducere al UMPL – Consiliul Executiv.
Calitatea de membru cu drepturi depline presupune, conform
Statutului UMPL şi obligaţii, inclusiv în ceea ce priveşte acordarea de
sprijin privind organizarea acţiunilor acestui organism mondial.
În acest sens, menţionăm faptul că Uniunea Mondială a Profesiilor
Liberale a solicitat Asociaţiei noastre să găzduiască, în calitate de co –
partener, derularea lucrărilor celui de al V – lea Congres al UMPL, care a
aniversat, cu acest prilej, 20 de ani de la crearea sa.
Adunările Generale ale UPLR din 7 decembrie 2006 şi 14 martie
2007 au aprobat participarea Asociaţiei noastre, în calitate de co –
partener, la organizarea , la Poiana Braşov, în perioada 14- 15
septembrie 2007, a Congresului UMPL în următoarele condiţii:
a) Numărul participanţilor reprezentând membrii UPLR să fie de cel
puţin 100;
b) La Congres să fie invitate personalităţi ale vieţii publice din
România, inclusiv membri ai Guvernului;
c) Fiecare asociaţie membră UPLR să contacteze corpurile
profesionale similare din ţările limitrofe ( Bulgaria, Turcia, Serbia,
Croaţia , Macedonia, Muntenegru, Slovenia, Slovacia, Cehia, Republica
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Moldova, Polonia, Ţările Baltice – Estonia, Letonia, Lituania, Ucraina,
Rusia etc. ) pentru a le transmite invitaţia ca reprezentanţi ai acestora
să participe la Congres, creându – se astfel premize pentru extinderea
UMPL în zona Europei Centrale şi de Est şi de unificare a profesiilor
liberale pe plan european;
d) Participarea a 1 – 2 reprezentanţi ai asociaţiilor membre la
întâlnirea preconizată la data de 8 mai 2007, între conducerile UPLR şi
UMPL care să stabilească programul evenimentului, nivelul taxei de
participare, organizaţiile / persoanele cărora se transmit invitaţiile, data
începerii înscrierilor etc.
În perioada 5 – 8 mai 2007, o delegaţie a UMPL formată din Dr.
CHRISTIAN RONDEAU, Preşedinte, HENRY SALMON, Preşedinte de
Onoare Delegat şi EDWIGE WARNET, Secretar Executiv, s- a deplasat în
România, prilej cu care a verificat condiţiile de desfăşurare a
Congresului.
La data de 8 mai 2007 a avut loc la sediul Uniunii Naţionale a
Practicienilor în Insolvenţă din România, o reuniune la care au
participat atât membrii delegaţiei UMPL cât şi reprezentanţi ai UPLR
( membrii Biroului Executiv şi ai conducerilor unor organizaţii ce
compun Asociaţia noastră ) .
Cu acest prilej, au fost stabilite măsurile privind derularea lucrărilor
Congresului , inclusiv nivelul taxei de participare.
Congresul a avut de îndeplinit două obiective majore şi anume:
1) Dezbaterea unei teme deosebit de actuală şi importantă pentru
profesiile liberale la nivel naţional şi mondial şi anume „ Profesiile
liberale şi concurenţa ”;
2) Alegerea noului Preşedinte şi a Consiliului Executiv al UMPL.
1) În deschiderea lucrărilor Congresului, au ţinut discursuri
următorii:
- OVIDIU IOAN SILAGHI, Ministru pentru Întreprinderile Mici
şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale;
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- ALEXE GAVRILĂ, Preşedintele Consiliului Concurenţei din
România;
- Av. ARIN OCTAV STĂNESCU, Preşedintele Uniunii Profesiilor
Liberale din România;
- Dr. CHRISTIAN RONDEAU, Preşedintele în exerciţiu al
Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale;
- THIERRY PEAN, Reprezentantul Ministerului pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Artizanat şi Profesii Liberale
din Franţa.
Tema Congresului a fost structurată pe trei secţiuni, astfel:
Secţiunea A – Concurenţa în cadrul profesiilor liberale, în
cadrul căreia au fost abordate idei referitoare la:
- dacă deontologia profesiilor reglementate conţine suficiente
garanţii pentru a asigura cadrul necesar exercitării profesiei şi a evita
depăşirea atribuţiilor;
- caracteristicile concurenţei în domeniul profesiilor
nereglementate;
- modalităţi de garantare a calităţii serviciului furnizat unui
client sau pacient.
Moderatorul secţiunii a fost Doamna Avocat JACQUELINE SOQUET –
CLERC LAFONT, Preşedinte de Onoare al Uniunii Naţionale a Profesiilor
Liberale din Franţa – UNAPL, membru al Consiliului Economic şi Social
din Franţa, fost Secretar General al Uniunii Mondiale a Profesiilor
Liberale.
Intervenient la această secţiune a fost Domnul Avocat JEAN
REGNIER THYS, Secretar General Onorific al Consiliului Barourilor
Europene, reprezentant al Uniunii Naţionale a Profesiilor Liberale şi
Intelectuale din Belgia ( UNPLIB ).
Principalele idei care s – au desprins în cadrul dezbaterilor
desfăşurate la această secţiune se referă la:
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- concurenţa este necesară, ea fiind o garanţie a calităţii
serviciilor furnizate clienţilor şi pacienţilor;
- asociaţiile profesionale trebuie să vegheze ca ele să nu se
transforme în monopoluri, ceea ce ar conduce la suprimarea
concurenţei;
- profesiile liberale să fie deschise spre Europa şi să – şi
schimbe optica faţă de furnizorii de servicii din alte ţări a
căror existenţă determină o concurenţă cu rezultate
benefice asupra calităţii serviciilor oferite clienţilor şi
pacienţilor;
- în cadrul concurenţei din interiorul profesiilor liberale,
singurul element care trebuie să primeze se referă la
competenţa individuală a fiecărui profesionist liberal şi
calitatea serviciilor prestate, coroborate cu respectarea
deontologiei profesionale;
- tarifele minimale sunt necesare deoarece ele garantează o
anumită calitate a serviciilor prestate. Ele trebuie însă
combinate cu standardele internaţionale în materie care să
fie verificate de un corp de control al calităţii desemnat de
fiecare organizaţie profesională;
- concurenţa existentă între profesioniştii care activează în
sectorul privat şi cei din sectorul public trebuie să fie mai
atent analizată pentru a înlătura apariţia unor distorsiuni şi a
menţine calitatea serviciilor prestate;
Secţiunea B – Concurenţa cu statul în cadrul căruia au fost
dezbătute aspecte referitoare la:
- dacă dereglementarea profesiilor liberale ar putea să
conducă la eliminarea principiilor fundamentale privind
exercitarea profesiei;
- dacă apariţia profesiilor nereglementate poate să determine
o dispariţie a oricărei garanţii de calitate pentru serviciile
furnizate clienţilor şi pacienţilor;
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- dacă profesiile liberale ar trebui să opună autorităţilor
publice , în numele clienţilor şi pacienţilor, un refuz total faţă
de acţiunile întreprinse de către acestea pentru a
dereglementa profesiile liberale;
Moderatorul acestei secţiuni a fost Domnul Dr. CHRISTIAN
RONDEAU, Preşedintele UMPL, iar intervenienţi Domnul Conf. Univ. Dr.
ION ANGHEL, Prim – Vicepreşedinte al UPLR şi Doamna Farmacist
principal ELENA POPESCU, Vicepreşedinte al Colegiului Farmaciştilor din
România.
Expunerea Domnului Conf. Univ. Dr. ION ANGHEL referitoare la
dereglementare a fost deosebit de bine documentată şi interesantă, ea
fiind solicitată de un număr mare de participanţi, inclusiv din
străinătate.
Concluzia moderatorului secţiunii B a fost că o dereglementare
totală poate crea distorsiuni serioase concurenţei în cadrul profesiilor
liberale.
Intervenţia Doamnei Farmacist principal ELENA POPESCU,
Vicepreşedinte al Colegiului Farmaciştilor din România, s – a referit la
statutul farmacistului în România şi a subliniat necesitatea ca această
profesie să fie exercitată de cei care deţin o calificare adecvată, iar
farmacia să aparţină farmacistului.
Lanţurile de magazine care comercializează produse farmaceutice şi
care deţin o cotă importantă din piaţă, urmăresc doar profitul şi
neglijează complet latura medicală din activitatea farmacistului.
Domina Sa a pledat pentru adoptarea cât mai grabnică a legii
farmaciei în România.
La această secţiune, reprezentanţii autorităţilor publice au subliniat
următoarele:
- realizarea unei colaborări între asociaţiile profesionale şi
Consiliul Concurenţei pentru a găsi cele mai bune soluţii cu
privire la implementarea în România a reformelor adoptate
la nivel comunitar.
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În prezent, există o optică diferită în sensul că autorităţile statului
consideră activitatea profesiilor liberale ca fiind de esenţă economică,
în vreme ce profesioniştii liberali o apreciază ca reprezentând o
protecţie a publicului larg;
- toate barierele inutile ce ţin de activitatea profesiilor liberale
trebuie înlăturate urmând să fie menţinute doar cele care se
referă la competenţă şi deontologie. Aceste bariere
distorsionează concurenţa şi ele acţionează în detrimentul
profesioniştilor liberali şi a consumatorilor;
- impunerea unor tarife minimale constituie o barieră serioasă
care distorsionează concurenţa;
- publicitatea trebuie să reprezinte un instrument cu rol de
informare a clienţilor şi pacienţilor cu privire la preţuri, tarife
şi profesioniştii liberali care le furnizează;
- realizarea unui dialog instituţional între autorităţile publice şi
profesiile liberale pentru rezolvarea problemelor.
În acest sens, Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii,
Comerţ, Turism, şi Profesii Liberale va acţiona pentru:
- derularea de proiecte cu impact asupra profesiilor liberale;
- crearea unui grup de lucru format din reprezentanţi ai
autorităţilor publice şi profesii liberale care să propună
realizarea unui cadru legislativ armonizat cu legislaţia
europeană;
- înfiinţarea unor „ birouri unice ” care să rezolve, în mod
operativ, problemele de natură administrativă a profesiilor
liberale;
- reducerea fiscalităţii excesive exercitate de stat acolo unde
se impune acest lucru.
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Secţiunea C - Concurenţa în cadrul economiei mondiale s – a referit,
în principal, la atribuţiile Organizaţiei Mondiale a Comerţului cu privire
la profesiile liberale.
Moderatorul acestei secţiuni a fost Domnul HENRY SALMON,
Preşedinte de Onoare Delegat al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale,
membru de onoare al Consiliului Economic şi Social din Franţa şi a celui
european ECOSOC, iar intervenient a fost Domnul DALE B. HONECK,
Consilier în cadrul Diviziei Comerţului cu Servicii al Organizaţiei
Mondiale a Comerţului.
În cadrul dezbaterilor la această secţiune, au fost subliniate
următoarele aspecte:
- profesiile liberale reprezintă o importantă forţă economică
ce creează condiţii pentru realizarea unor calificări
profesionale superioare , dar ele nu trebuie tratate ca
simple entităţi comerciale deoarece rolul lor social este
deosebit de complex;
- întrucât serviciile profesionale au înregistrat, la nivel
mondial, o creştere însemnată, Organizaţia Mondială a
Comerţului trebuie să le acorde o atenţie aparte şi să
încurajeze dezvoltarea lor;
- având în vedere că profesiile liberale sunt reglementate în
mod diferit la nivel naţional se impune organizarea de
negocieri între Uniunea Uniunea Mondială a Profesiilor
Liberale şi Organizaţia Mondială a Comerţului pentru ca
prestarea de servicii profesionale, la nivel mondial, să se facă
pe baza unor reguli unitare;
- necesitatea realizării unui amplu dialog între consumatori
( clienţi şi pacienţi ) şi profesioniştii liberali la nivel global prin
intermediul Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale;
- profesiile liberale reprezintă un element esenţial al
democraţiei, fiind promotorul libertăţii şi al dezvoltării
durabile;
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- în prezent, Organizaţia Mondială a Comerţului se arată
reticentă în a negocia cu Uniunea Mondială a Profesiilor
Liberale problema diferendelor comerciale.
OMC consideră că doar guvernele naţionale pot stabili reguli pentru
furnizarea de servicii şi purta tratative cu Organizaţia Mondială cu
privire la deschiderea pieţelor şi soluţionarea diferendelor care apar.
2. În data de 14 septembrie 2007 au avut loc la Sala „ ONIX ” a
Hotelului „ PIATRA MARE ” din Braşov şedinţele Consiliului Executiv şi
Adunării Generale ale Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale.
Cele două organe de conducere ale UMPL au avut pe Ordinea de zi
probleme privind discutarea proceselor verbale ale ultimelor reuniuni,
dări de seamă asupra activităţii, situaţia financiară, pregătirea
Congresului, diverse.
Un punct principal pe Ordinea de zi a Adunării Generale l – a
reprezentat alegerea noului Preşedinte şi Consiliului Executiv al UMPL.
Pentru funcţia de Preşedinte au fost două candidaturi şi anume: Dr.
ANNE – MARIE SIGMUND care a îndeplinit, până la sfârşitul anului 2006,
funcţia de Preşedinte al Comitetului Economic şi Social European, în
prezent reprezentantul pentru Afaceri Europene al Asociaţiei
Interprofesionale organizată la nivel naţional din Austria – BUKO şi
HILAIRE MESSAN LOCOH – DONOU, arhitect, Preşedintele Uniunii
Togoleze a Profesiilor Liberale.
Adunarea Generală a ales cu un număr mare de voturi pentru
funcţia de Preşedinte al UMPL pe Dr. ANNE – MARIE SIGMUND.
Adunarea Generală a ales, de asemenea, noul Consiliu Executiv
format din 20 membri ( 10 locuri rezervate asociaţiilor interprofesionale
organizate la nivel naţional şi 10 locuri rezervate organizaţiilor
monoprofesionale ).
Membrii Consiliului au ales conducerea sa formată din:
- Opt vicepreşedinţi;
- Un Secretar General;
- Un trezorier.
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Precizăm că Preşedintele Uniunii Profesiilor Liberale din România,
Domnul avocat ARIN OCTAV STĂNESCU a fost ales în funcţia de
Vicepreşedinte al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale, fapt ce denotă
importanţa Asociaţiei noastre şi contribuţia Domnului Preşedinte la
realizarea obiectivelor Organizaţiei Mondiale.
În funcţia de Secretar General a fost ales GERARD GOUPILE,
reprezentantul Uniunii Naţionale a Profesiilor Liberale din Franţa.
Avocat JEAN REGNIER THYIS, reprezentantul Uniunii Naţionale a
Profesiilor Liberale şi Intelectuale din Belgia – UNPLIB, a fost ales în
funcţia de Trezorier al UMPL.
În concluzie, se poate afirma că organizarea celui de al V – lea
Congres al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale la Poiana Braşov a
constituit un moment important pentru profesiile liberale din România
sub aspectul vizibilităţii, al integrării lor în sistemul profesiilor liberale
pe plan european şi mondial, al unei mai bune cunoaşteri şi înţelegeri a
importanţei concurenţei şi competitivităţii pentru activitatea lor şi a
probat capacitatea UPLR de a organiza, în bune condiţii, evenimente de
mare însemnătate pentru sectorul socio – economic al profesiilor
liberale.

Secretar General
Nicolae Mirică
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