UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

VALORILE COMUNE ALE PROFESIILOR LIEBRAE
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
PREAMBUL
În martie 2000, Consiliul European de la Lisabona a adoptat un program
de reformă. Scopul a fost acela de a face din Uniunea Europeană cea mai
competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume până în
anul 2010.
Comisia Europeană a recunoscut contribuţia pe care profesiile liberale au
adus – o la dezvoltarea economiei în toate statele membre şi, prin aceasta, la
economia Uniunii Europene pe ansamblul său.
Un factor major în identificarea unei profesii îl reprezintă voinţa
practicienilor individuali de a se conforma standardelor etice şi profesionale
care exced cerinţele minime legale. Este evident că atunci când activităţile
sunt furnizate transfrontalier, regulile profesionale ale statului membru
gazdă privind calificările profesionale şi, în special, cele legate de protecţia
consumatorului prevalează. Prin aceasta, se recunoaşte faptul că prevederile
Codurilor de conduită pentru un profesionist individual pot să difere de la un
stat membru la altul şi că aceia care sunt dispuşi să desfăşoare activităţi
transfrontalier se aşteaptă ca acestea să fie similare cu standardele etice şi
practice existente în ţările din care provin.
Directiva privind Serviciile pe Piaţa Internă cere statelor membre ca, în
cooperare cu Comisia Europeană, să încurajeze elaborarea la nivel
comunitar de Coduri de conduită profesionale şi să asigure că astfel de
coduri sunt accesibile prin mijloace electronice.
Comisia Europeană a subliniat importanţa Codurilor de conduită la nivel
european şi că elaborarea unor astfel de coduri ar putea, de asemenea, să
ajute la evidenţierea naturii specifice a activităţilor din anumite sectoare şi ,
în special, profesiile reglementate prin garantarea faptului că ele pot fi
exercitate în mod independent şi prin asigurarea imparţialităţii regulilor
privind conduita profesională.
Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS consideră că ţinând
cont de prevederile Directivelor şi Rapoartelor Comisiei Europene, precum
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şi propunerii Comisiei referitoare la antreprenoriat, a sosit momentul pentru
realizarea unei revizuiri a Valorilor Comune în condiţiile unei integrări
continue a Uniunii Europene, a creşterii amploarei activităţilor
transfrontaliere desfăşurate de către membrii profesiilor liberale în cadrul
Uniunii Europene şi a impactului dezvoltării practicii profesioanle.
Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS recunoaşte că vor fi
diferenţe în detaliu în codurile profesiilor individuale la nivel european, cum
este cazul în domeniul confidenţialităţii informaţiilor.
De asemenea, vor exista diferenţe de detaliu în ceea ce priveşte modul în
care valorile din cadrul Uniunii Europene sunt reflectate în codurile
elaborate la nivelul statelor membre datorită diferenţelor de legislaţie ( de
exemplu, în domeniul protecţiei datelor personale ), cultură şi tradiţie.
Iniţiativa trebuie să aibă totuşi ca rezultat o reducere considerabilă a
diferenţelor existente între codurile în vigoare în fiecare stat membru.
Activităţile profesioniştilor liberali conţin sarcini de ordin intelectual,
care presupun, în mod necesar, cunoştinţe juridice, tehnice şi uneori
ştiinţifice de un înalt nivel. Cunoştinţele necesare sunt dobândite prin
absolvirea cu succes a studiilor care să conducă la obţinerea unei diplome
universitare sau recunoaşterea unui titlu profesional. În unele cazuri, pot
exista cerinţe suplimentare legate de înscrierea într – un corp profesional
înainte ca exercitarea profesiei să fie permisă. Prin aceasta, un profesionist
liberal devine subiect al codului de conduită în vigoare al profesiei elaborat
de corpul profesional respectiv, urmărindu – se, în mod deosebit, interesele
acelora care dosresc să desfăşoare activităţi profesionale.
Profesionistul liberal este conştient de faptul că nerespectarea
prevederilor codului poate conduce la sancţiuni de ordin disciplinar. Clienţii
şi pacienţii trebuie să aibă încredere că presupusa încălcare a prevederilor
codurilor de conduită va fi tratată în mod serios de către corpul profesional
interesat şi dacă se dovedeşte că încălcarea a avut loc, se vor lua măsuri
proporţional cu gravitatea încălcării.
CEPLIS consideră că valorile comune au sprijinit şi continuă să sprijine
pe profesioniştii liberali, pe clienţi şi pacienţi şi, în consecinţă, recomandă
includerea următoarelor valori echivalente în codurile naţionale de conduită.
1. Confidenţialitatea
Aceasta este piatra de temelie pentru construirea încrederii între
profesioniştii liberali şi clienţii şi pacienţii lor.
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că profesioniştii
liberali trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite în
cursul activităţilor lor profesionale şi să asigure că informaţiile despre o
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persoană nu vor fi dezvăluite altora cu excepţia unor împrejurări speciale şi
acolo unde este posibil, cu consimţământul persoanelor în cauză.
2. Participarea la Dezvoltarea Profesională Continuă
Codurile de Conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că profesioniştii
liberali au o responsabilitate fără echivoc în a menţine competenţa în
domeniul lor de practică şi în acest scop ei trebuie să participe la dezvoltarea
profesională continuă pe toată durata activităţii lor profesionale.
Cei ce beneficiază de servicii profesionale au dreptul să se aştepte ca
profesioniştii liberali să –şi menţină nivelul lor de cunoştinţe în domeniul de
practică actualizat şi să – şi extindă competenţele aşa după cum cere
dezvoltarea cunoştinţelor de ordin profesional.
3. Independenţa şi imparţialitatea
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că profesioniştii
liberali au dreptul să – şi folosească judecata personală în cadrul
responsabilităţilor după ce vor lua în calcul împrejurările relevante, fără nici
o influenţă venită din exterior.
Cei care utilizează servicii profesionale au dreptul să se aştepte la
evaluarea circumstanţelor ce urmează să fie avute în vedere şi opinia ce va fi
emisă va fi luată imparţial şi obiectiv, fără presiunea venită din exterior şi
fără a exista conflicte de interese.
4. Conflictele de interese
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar că, luând în
considerare natura activităţii profesionale, un profesionsit liberal nu poate
consilia, reprezenta ori acţiona în numele a doi sau mai mulţi clienţi în
aceeaşi problemă, dacă există un conflict sau un risc semnificativ de conflict
între interesele acelor clienţi. Situaţia anterioară nu poate fi aplicată în cazul
acelor profesionişti liberali unde asistarea unuia sau mai multor clienţi este
cerută de lege.
Profesioniştii liberali trebuie să fie conştienţi că astfel de circumstanţe pot
să apară acolo unde profesioniştii liberali vor fi obligaţi să înceteze să
acţioneze în numele atât al clienţilor în cazul unui conflict de interese sau a
riscului unui conflict de interese şi în special atunci când există un risc de
încălcare a încrederii sau atunci când independenţa profesionstului liberal
este afectată ori atunci când profesionistul liberal are un interes personal
direct sau indirect în problema în care el este consultat.
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Conformarea cu prevederile Codurilor de conduită referitoare la
conflictele de interese este de o importanţă foarte mare acolo unde
activităţile multidisciplinare sunt desfăşurtae de profesioniştii liberali.
5. Onestitate şi integritate
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că profesioniştilor
liberali li se cere să acţioneze cu politeţe, onestitate şi integritate în relaţiile
lor cu clienţii, pacienţii şi alte persoane, inclusiv cu colegii de profesie şi nu
trebuie să se angajeze în nici o activitate sau comportament care ar putea
conduce la defăimarea profesiei sau ar submina încrederea publică în
profesie. Prima prioritate pe care trebuie să o prevadă activitatea
profesională trebuie să fie promovarea intereselor clienţilor şi pacienţilor.
Clienţii şi pacienţii au dreptul să se aştepte să fie trataţi cu politeţe şi
respect. Ei au dreptul, de asemenea, să primească un sfat profesional eficient
în termenii pe care ei îi înţeleg, precum şi informaţii înainte şi în timpul
desfăşurării activităţii profesionale atât cu privire la procedura ce va fi
urmată pentru a se atinge obiectivul dorit cât şi cu privire la taxele ce trebuie
achitate.
6. Supervizarea personalului de sprijin
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că profesioniştilor
liberali li se cere ca fiecărui membru al personalului de sprijin, căruia i se va
delega o saricnă are cunoştinţele şi calificarea necesare pentru a prelua, în
mod efectiv şi eficient, sarcina respectivă. Va trebui să existe, de asemenea,
o supraveghere adecvată, constantă.
Clienţii şi pacienţii îşi pun încrederea în profesioniştii libeali cu care ei au
un contact direct şi au dreptul să fie încrezători că sarcinile vor fi delegate
doar membrilor personalului de sprijin care au cunoştinţele şi competenţele
necesare. În acest context, trebuie să fie calr că pentru sarcina delegată,
responsabilitatea rămâne la cel care a delegat – o.
7. Conformarea cu Codurile de conduită şi cu Practica
Toate Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că
membrilor unei profesii li se cere să se conformeze nu numai prevederilor
Codului de conduită dar, de asemenea, legislaţiei şi prevederilor codurilor de
practică şi standarde referitoare la activităţile profesionale specifice pe care
ele le prevăd.
Cei care folosesc servicii profesionale au dreptul să se aştepte la activităţi
profesionale de cea mai înaltă calitate prin stricta conformare cu legislaţia
relevantă şi codurile de practică.
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8. Asigurarea de răspundere civilă profesională
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că membrii unei
profesii au obligaţia de a încheia o poliţă de asigurare de răspundere civilă
profesională la un nivel suficient pentru a se asigura că în cazul unei
pretenţii justificate din partea unui client sau pacient, apărute ca rezultat al
unei activităţi profesionale, persoana va fi compensată în mod adecvat.
Clienţii şi pacienţii au dreptul să se aştepte la o compensare adecvată în
cazul unor efecte adverse rezultate din erori apărute în cursul activităţii
profesionale.
9. Conflict cu concpeţii morale şi religioase
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar că, în
eventualitatea unor conflicte cu concepţii morale şi religioase în cazul
furnizării unor servicii profesionale, membrii unei profesii au obligaţia de a
pune la dispoziţie informaţii cu privire la modul în care un alt coleg care se
conformează cu cererea lor poate fi contactat cu uşurinţă. După ce au fost de
acord să furnizeze un serviciu, profesioniştii liberali sunt obligaţi să lase la o
parte toate considerentele de ordin personal, religios, politic, filozofic sau
alte convingeri.
Cei care apelează la servicii profesioanle nu ar trebui să li se bareze
accesul la aceste servicii din cauza concepţiilor morale sau religioase ale
unui anumit profesionist liberal. Din moment ce un profesionist liberal a fost
de acord să furnizeze un serviciu, convingerile trebuie lăsate de o parte.
10. Dezvăluiri către clienţi şi pacienţi
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că înainte de a
intra în orice aranjamente contractuale, profesioniştii liberali trebuie să
furnizeze clienţilor toate informaţiile relevante care – l vor pune pe acesta în
situaţia de a înţelege natura şi calitatea serviciilor ce – i vor fi livrate de către
profesionistul liberal şi, în special, informaţii referioare la termeni şi
condiţii, inclusiv legea aplicabilă, taxe, detalii cu privire la asigurarea de
răspundere civilă profesională, garanţii şi asigurări că nu vor exista posibile
conflicte de interese.
Mai mult, următoarele informaţii trebuie cel puţin furnizate dacă ele nu
sunt disponibile la autoritatea competentă a profesionistului liberal :
- Numele profesionistului liberal, statutul legal şi forma, adresa la care
profesionsitul este stabilit şi detalii care să permită ca profesionistul să poată
fi contactat rapid şi să poată comunica direct cu acesta.
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- Dacă activitatea profesionistului liberal este obiectul unei scheme de
autorizare din partea unei autorităţi competente relevante sau a punctului de
contact unic.
- Numărul de identificare al TVA acolo unde este aplicabil.
- În cazul profesiilor reglementate, orice corp profesional sau instituţie la
care profesionistul liberal este înregistrat, titlul profesional şi statul membru
în care titlul este garantat.
11. Dispute
Codul de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că fără a prejudicia
drepturile unui profesionist liberal de a căuta să se redreseze sau să se apere
prin instanţele de judecată, un profesionist liberal trebuie, mai înainte de
toate, să se străduiască să soluţioneze orice dispute sau plângeri fie direct sau
indirect cu clientul şi dacă eşuează printr – o procedură alternativă de
soluţionare sau prin mediere. Este de datoria profesionistului liberal să se
ocupe de astfel de dispute şi plângeri într – un mod prompt şi transparent.
Un profesionist liberal, care este supus prevederilor unui cod de conduită
sau unui corp profesional care prevăd drepturile clientului de a recurge la
mijloace nejuridice în soluţionarea disputelor trebuie să furnizeze toate
informaţiile relevante în acest sens.
12. Asumarea responsabilităţii
Codurile naţionale de condutiă trebuie să precizeze, în mod clar, că
profesioniştii liberali au datoria de a pune la dispoziţia clienţilor şi
pacienţilor lor toate informaţiile relevante cu privire la faptele şi
împrejurările care ar putea conduce la o consecinţă nedorită pentru clienţii şi
pacienţii lor şi să coopereze pe deplin cu clienţii şi pacienţii penatru a ajunge
la soluţionarea reciprocă acceptabilă.
Codurile naţionale de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că
profesioniştii liberali au o responsabilitate colectivă şi individuală de a se
asigura că în interesul public toate autorităile competente relevante sunt
informate cu fapte care ar putea indica un eşec din partea unui profesionist
liberal în scopul menţinerii unor standarde acceptabile de competenţă sau
conduită şi în acord cu cerinţele legale, rezultând din activităţi profesionale.
13. Activităţi multidisciplinare
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că în
eventualitatea în care profesioniştii liberali participă la activităţi
multidisciplinare fie împreună ori parteneriat sau orice alte structuri de
afaceri adecvate, aceşti profesionişti liberali trebuie să caute să se asigure că
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fiecare dintre ei subscrie şi sunt obligaţi de regulile etice şi de conduită care
guvernează profesia, să le respecte.
Profesioniştii liberali trebuie, de asemenea, să se asigure că clienţii şi
pacienţii sunt informaţi că activităţile au fost preluate de către o practică
multidisciplinară şi că detaliile cu privire la aceste activităţi sunt desfăşurate
conform aceleiaşi practici.
Pentru mai multă claritate, expresia « Activităţi multidiscipinare « nu
include echipe profesionale interdisciplinare stabilite pentru proiecte
specifice ca de exemplu în domeniul sănătăţii sau aranjamentelor privind
costurile comune.
14. Cunoştinţele de limbă
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că un profesionist
liberal trebuie să se asigure că înainte de a furniza servicii unui client sau
pacient, are suficientă competenţă într – o limbă relevantă şi că pacienţii şi
clienţii au o înţelegere clară şi fără ambiguităţi a naturii şi subiectului
condiţiilor în care ei primesc serviciul.
În egală măsură, profesioniştii liberali trebuie să se asigure că în
eventualitatea în care un profesionist liberal nu are un nivel rezonabil privind
competenţa de limbă, acesta trebuie să facă posibile facilităţi de interpretări
adecvate sau să transfere problema unui alt profesionist liberal care să aibă
un nivel corespunzător în ceea ce priveşte cunoştinţele de limbă.
15. Comunicări
Codurile de conduită trebuie să menţioneze, în mod clar, că toate
comunicările publicate de către sau în numele unui profesionist liberal
trebuie să conţină în permanenţă informaţii care să fie clare, care să nu
inducă în eroare şi care să fie conforme cu valorile fundamentale ale unei
anumite profesii.
16. Pregătire în standarde etice
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că profesioniştii
liberali şi membrii personalului de sprijin participă în totalitate la
programele destinate promovării unei mai bune înţelegeri a problemelor
etice relevante ale profesiilor lor, precum şi ale codurilor de conduită
relevante.
17. Bună guvernanţă
Deşi prevederile acestor valori comune au ca prim scop aplicarea lor
profesioniştilor liberali, rolul şi responsabilităţile asociaţiilor profesionale fie
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reglementate, fie nereglementate în a determina profesioniştii liberali să
acţioneze în conformitate cu cerinţele şi forţa Codurilor de conduită este
elementul cheie în asigurarea unui înalt nivel al standardelor etice.
În mod corespunzător, aceste asociaţii trebuie să asigure o monitorizare şi
o supervizare corespunzătoare şi în conformitate cu prevederile codurilor de
conduită.
Totodată, Codurile de conduită vor fi susceptibile de a face obiectul
implimentării unor proceduri şi programe adecvate.
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