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UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA 

 

I N F O R M A R E 

cu privire la unele acțiuni desfășurate de către profesiile liberale din  

Uniunea Europeană în ultima perioadă 

 

 1.  Evaluarea de către Comisia Europeană a Directivei privind Recunoașterea 

Reciprocă a Calificărilor Profesionale  

 

Comisia Europeană a publicat în cursul lunii mai 2020, o evaluare a implementării 

Directivei privind Recunoașterea Reciprocă a Calificărilor Profesionale la nivelul 

statelor membre. 

În fapt, Comisia Europeană a prezentat o evaluare pozitivă, chiar dacă menționează 

numeroase proceduri de infringement cu privire la implementarea Directivei în 

statele membre. Comisia a menționat faptul că, în prezent, cadrul legal potrivit 

căruia Directiva este efectivă în stimularea mobilității profesioniștilor liberali în alt 

stat membru este operațional. 

Evaluarea are un caracter general și nu se referă la cazurile particulare din statele 

membre sau la un anume sector ( cu excepția asistenților medicali din România ). 

O analiză mai detaliată privind specificitatea fiecărei țări este prezentată în cadrul 

unui document de lucru publicat în aceeași zi cu evaluarea mai sus menționată. 

Raportul de evaluare a Directivei insistă asupra noilor elemente introduse cu ocazia 

revizuirii din anul 2013 și care sunt, în principal, următoarele: 

- Configurarea unor cerințe de pregătire armonizate pentru profesiile 

sectoriale: medici, asistenți medicali, dentiști, chirurgi veterinari, moașe, 

farmaciști și arhitecți; 

- Noi modalități pentru o recunoaștere automată, care ar permite stabilirea 

unor cadre comune de pregătire și extinderea sistemului de recunoaștere 

automată a noilor profesii; 

- Facilități pentru stabilirea și furnizarea de servicii în alte state membre, în 

special prin intermediul sistemului general de recunoaștere: 

● Noi reguli privind accesul parțial, stagiile și abilitățile de limbă: 

● Utilizarea obligatorie a Sistemului IMI ( Sistemul Informatic al Pieței Interne ); 

● Folosirea noilor instrumente de facilitare a mobilității profesioniștilor liberali așa 

cum este cazul Cardului Profesional European ( EPC ). 
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Comisia Europeană prezintă în raport concluziile sale cu privire la aceste puncte. 

În pofida existenței a două serii de proceduri de infringement legate de 

implementarea câtorva prevederi ale Directivei în statele membre, Comisia 

Europeană consideră că, în prezent, cadrul legal statuat de către Directivă este 

eficient și efectiv în stimularea mobilității transfrontaliere a profesioniștilor 

liberali. 

Comisia Europeană explică, de asemenea, faptul că utilizarea tehnologiilor 

moderne în cadrul procedurii de recunoaștere a calificărilor poate fi considerată un 

succes. 

Cu toate acestea, Comisia Europeană cheamă statele membre să respecte 

anagajamentele lor privitoare la informațiile on line și e-government prin 

intermediul Punctului de contact unic. 

Mai precis, Comisia Europeană consideră că Sistemul IMI a devenit o platformă 

pentru funcționarea noilor instrumente evidențiate cu prilejul ultimei revizuiri a 

Directivei, cu referire la Cardul Profesional European și mecanismul de alertă. 

Raportul de evaluare al Comisiei Europene scoate în relief progresul înregistrat în 

implementarea Directivei de către statele membre ( în special ca urmare a celor 

două proceduri de infringement ), dar consideră că anumite îmbunătățiri sunt încă 

necesare, în special referitoare la: 

●Funcționarea punctelor naționale de contact unic trebuie să fie îmbunătățită în 

majoritatea statelor membre, în special în ceea ce privește disponibilitatea 

informației și procedurile on line. 

Potrivit Comisiei Europene, cerințele procedurale și administrative reprezintă încă 

o sarcină importantă pentru aplicanți în pofida beneficiilor on line. Comisia 

Europeană evidențiază faptul că anumite cerințe procedurale merg dincolo de 

practicile permise de Directivă; 

● Comisia Europeană subliniază necesitatea implementării, în cel mai scurt timp, a 

Directivei privind Testul de proporționalitate în statele membre. Într-adevăr, 

Comisia Europeană judecă “practicile adesea sterile și ghidate de un anumit interes 

de a menține reglementarea actuală”, evidențiate ca urmare a evaluării de 

proporționalitate în statele membre. 

De asemenea, Comisia Europeană  a insistat asupra lipsei de transparență în unele 

state membre cu privire la informații privind profesiile reglementate și 

proporționalitatea reglementării; 

●Problema legată de verificările privind cunoștințele de limbă este un subiect 

deschis pentru o procedură de infringement pentru Comisia Europeană. 
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Raportul explică faptul că Directiva “permite statelor membre gazdă să efectueze 

verificări sistematice privind cunoașterea limbii doar pentru profesiile care sunt 

implicate în siguranța pacientului“, dar insistă pe faptul că aceste verificări pot să 

aibă loc doar după recunoașterea calificărilor în statul membru gazdă; 

●Comisia Europeană recunoaște dificultățile legate de funcționarea mecanismului 

de alertă în special cu privire la volumul notificărilor. 

Comisia Europeană consideră că este nevoie de multă muncă cu privire la acest 

aspect împreună cu statele membre. 

 

2. Consiliul European al Profesiilor Liberale-CEPLIS a lansat un ciclu de 

interviuri cu președinții asociațiilor membre privind impactul pandemiei 

asupra prezentului și viitorului profesiilor liberale 

Pornind de la premiza că datorită pandemiei de coronavirus lumea va arăta în mod 

diferit față de cea cunoscută până în prezent, Consiliul European al Profesiilor 

Liberale-CEPLIS a decis să lanseze un ciclu de interviuri cu președinții asociațiilor 

membre cu privire la impactul pandemiei asupra prezentului și viitorului 

profesiilor liberale. 

Prin aceasta, conducerea CEPLIS speră să obțină o imagine clară asupra 

impactului crizei generată de COVID-19 asupra diferitelor profesii liberale și țări, 

a măsurilor care au fost propuse și/sau adoptate pentru a sprijini activitatea 

acestora și provocările situației de după pandemie asupra sectorului socio-

economic al profesiilor liberale. 

În acest context, CEPLIS a organizat un prim interviu cu domnul CHRISTOPH 

STEINBACH, Președintele Federației Europene a Asociațiilor Psihologilor 

(EFPA). 

Președintele psihologilor europeni a arătat că pentru membrii profesiei pe care o 

reprezintă coronavirusul a constituit o serioasă amenințare nu numai pentru 

sănătatea fizică a oamenilor, dar și pentru sănătatea mintală a lor. Răspândirea 

virusului a fost asociată cu temeri și îngrijorări majore care pentru mulți oameni a 

însemnat o dezechilibrare a balanței emoționale. O data ce coronavirusul a devenit 

o problemă au apărut și aspectele de natură psihologică. În foarte scurt timp de la 

declanșarea pandemiei, psihologii au trebuit să răspundă la o serie de întrebări și să 

facă recomandări pentru promovarea binelui, stilului de viață sănătos și unei bune 

interacțiuni sociale. 

În acest sens, psihologii s-au concentrat pe cercetare și au folosit din plin 

experiența lor teoretică și practică. 
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Având în vedere faptul că psihologii sunt autoangajați, ei au optat să-și continue 

activitatea online. 

În perioada crizei, psihologii au acționat intens pentru ca informațiile relevante, 

reglementările și responsabilitățile să fie întotdeauna documentate și disponibile 

într-un mod ușor de înțeles. De asemenea, ei au trebuit să se adapteze noilor 

informații și provocări în fiecare zi. 

Federația Europeană a Asociațiilor Psihologilor este formată din 38 asociații 

provenind din diferite state europene.  

Implicarea acestor asociații în procesele de luare a deciziilor politice variază de la 

țară la țară. Aceste asociații au dezvoltat initiative la nivel national care sunt de 

mare importanță pentru un număr mare de oameni. Multe state au înființat linii 

telefonice de asistență pentru oamenii cărora le este teamă, oameni care se simt 

nesiguri și tensionați, oameni care sunt predispuși la agresiune. Ca urmare, oamenii 

aflați în nevoie sunt ajutați pe această cale. 

Federația Europeană a Asociațiilor de Psihologi a înființat o platformă pe care a 

postat o serie de materiale utile. Ea a ajutat ca bunele practici să devină un model 

în alte state în care psihologii nu au fost initial implicați în procesele de luare a 

deciziilor. 

Ca urmare a pandemiei de coronavirus aspectele cu caracter medical și psihologic 

au fost discutate mult mai intens decât în perioada anterioară. Există o preocupare 

importantă din partea psihologilor ca recomandările pe care le fac să se bazeze pe 

cercetări științifice și etică. Competența profesională, precauția și chibzuința crează 

încrederea clienților. 

În perioada pandemiei, psihologii au suferit pierderi financiare importante 

determinate de condițiile de carantină. 

Cu toate acestea, mulți psihologi au ales să-și desfășoare activitatea, în mod 

voluntar, dar din păcate un astfel de angajament nu asigură nici un venit. 

Din fericire, în unele țări psihologii au primit un sprijin important din partea 

autorităților publice, care au finanțat costurile serviciilor psihoterapeutice și 

consilierea psihologică, înființarea liniilor telefonice de asistență, precum și sprijin 

în consilierea medicilor și asistenților medicali aflați sunt un stres teribil. 

După ieșirea din izolare, activitatea psihologilor va trebui digitalizată în cel mai 

scurt timp. În domeniul psihologiei, cererea pentru servicii virtuale, pornind de la 

consult la terapie și educație continua, va crește exponențial. 
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3. Documentul de poziție al Consiliului European al Profesiilor Liberale-

CEPLIS cu privire la provocările pe care profesiile liberale europene trebuie 

să le facă față după ieșirea din starea de izolare 

În timp ce guvernele europene au schițat măsurile vizând încetarea stării de izolare, 

iar speculațiile cu privire la viitorul Uniunii Europene au căpătat amploare, 

Consiliul European al Profesiilor Liberale-CEPLIS a apreciat că este esențial să 

elaboreze o poziție puternică, completă și durabilă cu privire la acțiunile pe care 

profesiile liberale europene vor trebui să le întreprindă în următoarele luni și ani. 

Răspunsul pozitiv al Președintelui Parlamentului European DAVID SASSOLI la 

scrisoarea Președintelui CEPLIS, GAETANO STELLA, redactată în numele 

membrilor CEPLIS a creat o speranță legitimă că factorii de decizie europeni vor 

avea o poziție favorabilă față de sectorul socio-economic al profesiilor liberale. 

Având în vedere cele de mai sus, CEPLIS a elaborat un document de poziție care 

cuprinde toate problemele de interes pentru profesiile liberale, care va fi înaintat 

principalelor instituții ale Uniunii Europene. 

Redăm mai jos textul Documentului de poziție al CEPLIS la care ne-am referit 

anterior: 

„ Consiliul European al Profesiilor Liberale-CEPLIS este singura asociație 

interprofesională care reunește profesiile liberale la nivel european. Membrii săi 

sunt asociații interprofesionale organizate la nivel național cum este cazul UPLR și 

asociații monoprofesionale organizate la nivel european. 

Câteva grupuri de lucru asigură urmărirea tuturor propunerilor legislative relevante 

pentru sectorul socio-economic al profesiilor liberale, precum și pentru problemele 

specifice ale fiecărei familii de profesii liberale. 

Întreprinderile mici și mijlocii ale profesioniștilor liberali sunt foarte 

importante pentru creșterea și ocuparea forței de muncă în Europa. 

CEPLIS s-a pronunțat întotdeauna pentru o colaborare loială și constructivă cu 

instituțiile europene, împărtășind împreună cu acestea visul unei Europe Unite, 

progresiste, creative și în creștere în beneficiul cetățenilor, pacienților și clienților. 

În acest spirit, CEPLIS dorește să vă atragă atenția asupra următoarelor puncte, 

considerate a fi de cea mai mare importanță pentru toți membrii noștri, astfel: 

47 de milioane din Uniunea Europeană sunt membri ai profesiilor liberale 

reglementate, adică 22% din totalul forței de muncă. Profesiile liberale joacă, în 

mod indubitabil, un rol cheie în creșterea economică nu numai datorită numărului 

lor, ci și datorită locurilor de muncă create de către ele în calitate de angajator. 

Studiile au relevat faptul că în perioada ultimei crize financiare, întreprinderile 
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mici și mijlocii ale profesiilor liberale s-au dovedit a fi printre cei mai stabili și de 

încredere angajatori și aceasta va fi foarte probabil și cazul în actuala situație 

economică post-COVID 19. 

Este, astfel, deosebit de important să se înțeleagă, în mod clar, că profesiile liberale 

sunt creatori și angajați ai unui număr substanțial de întreprinderi mici și mijlocii 

care funcționează cu respectarea specificităților proprii naturii profesiilor lor, 

precum și codurilor lor etice și deontologice. În lumina celor de mai sus, 

profesiile liberale au solicitat în permanență ca întreprinderile mici și mijlocii 

ale profesioniștilor liberali să fie capabile să primească acces la toate măsurile 

de sprijin economic pentru companii. Toată legislația viitoare a Uniunii 

Europene referitoare la întreprinderile mici și mijlocii trebuie să ia în 

considerare specificitățile întreprinderilor mici și mijlocii ale profesioniștilor 

liberali, precum și importanța lor pentru creșterea economică și ocuparea 

forței de muncă. Multe dintre reglementările profesiilor liberale sunt garanții 

pentru calitatea serviciilor profesionale și pentru sănătatea publică și 

siguranță. 

Profesiile liberale au jucat și continuă să joace un rol major în depășirea crizei 

determinată de COVID-19 atât cu privire la aspectele legate de sănătate, cât și cele 

referitoare la economie. Nimeni nu poate ignora astăzi faptul că profesioniștii 

liberali din domeniul sănătății au fost eroi în prima linie împotriva virusului ucigaș, 

în timp ce criza COVID-19  a demonstrat încă o dată cât de dependentă este 

societatea europeană și mondială de excelența profesională bazată pe calificări de 

înaltă calitate susținută de o dezvoltare profesională continuă. 

În cazul profesiilor din domeniul sănătății, acest lucru a fost salutat și celebrat în 

mod public de societate în ansamblul său. Alte profesii liberale au sprijinit sistemul 

sanitar din “rândul doi” prin aportul adus la perfecționarea infrastructurii și 

tehnologiei sistemului de sănătate, prin sprijinirea creșterii nevoii de digitalizare la 

toate nivelele, prin relansarea economiei prin construcția de clădiri și proiecte de 

infrastructură. 

CEPLIS crede că acest lucru trebuie să determine instituțiile europene să 

regândească abordarea cu privire la reglementarea națională a profesiilor 

liberale, în special a acelora care sunt concepute să mențină standarde înalte 

atât în ceea ce privește etica, cât și calitatea muncii livrată cetățenilor, 

clienților și pacienților. A risca calitatea rezultatelor muncii profesioniștilor 

liberali datorită unei anchilozări ideologice cu impact asupra unui presupus 

beneficiu al dereglementării absolute, trebuie oprită  imediat. Europa este o 
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economie care are nevoie  de stimulare și nu de diminuare a excelenței 

profesionale. Există o nevoie pentru o mai înaltă calificare  a profesioniștilor 

liberali în cadrul Uniunii Europene. 

În plus și în perspectiva unei distrugeri considerabile a vieților omenești, precum și 

a economiei cauzate în perioada crizei COVID-19 prin răspândirea unor informații 

false și iresponsabile prin intermediul unor instituții mass media și internetul în 

general, cetățenii Uniunii Europene trebuie să fie  încurajați să se îndrepte către 

profesioniștii lor liberali pentru orice întrebare relevantă din domeniul de expertiză 

a acestora. 

CEPLIS crede cu tărie că instituțiile europene trebuie să facă din fonduri 

publice campanii de conștientizare pentru a explica publicului că doar 

profesioniștii liberali calificați pot să livreze o informație responsabilă asupra 

unor aspecte  legate de domeniul lor de activitate. 

Profesioniștii liberali trebuie să dispună întotdeauna de măsuri care să-i 

protejeze în timp ce-și exercită atribuțiile lor. 

Sectorul profesiilor liberale, la fel ca toate celelalte sectoare din economie, au 

suferit și încă suferă de încetinirea economică din cauza pandemiei. Mulți 

profesioniști liberali, inclusiv cei care nu au constituit subiectul unei obligații 

administrative de a-și înceta activitatea, cum sunt de exemplu dentiștii și medicii 

de medicină generală și specialiștii în alte discipline medicale sau avocații, notarii 

sau experții contabili, sunt literalmente sufocați economic. În plus, la acest impact 

economic și social, această situație are și va continua să aibă pentru activitățile 

profesioniștilor liberali din domeniul medical, juridic și tehnic, serioase consecințe 

în domeniul sănătății publice, siguranței publice și drepturile justițiabililor. 

Condițiile materiale privind siguranța sănătății ( în special accesul la mască ) sunt, 

de asemenea, premise pentru relansarea activității profesioniștilor liberali, atât în 

calitate de practicieni independenți cât și ca membrii ai întreprinderilor mici și 

mijlocii liberale. 

Profesioniștii liberali trebuie să aibă întotdeauna acces la toate mijloacele de 

protecție și uneori să primească pregătire necesară și suport tehnic pentru a-și 

putea desfășura activitatea, cu nivel de risc minim pentru sănătatea lor, 

precum și a clienților și pacienților lor. 

Profesioniștii liberali din toate sectoarele trebuie să fie ajutați să depășească 

criza post izolare. 

O atenție specială va trebui acordată acelor profesii liberale care nu-și vor putea 

relua activitatea imediat. Pentru unele dintre acestea (în special profesiile liberale 
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din domeniul culturii ) recuperarea presupune chiar o perioadă mai lungă de timp. 

Acest fenomen poate fi observat deja în momentul de față din cauza câtorva bugete 

de conservare a lucrărilor de artă și monumente care au fost înghețate. 

În această situație, CEPLIS solicită creșterea fondurilor europene pentru 

protejarea moștenirii culturale, în special în scopul compensării posibilelor 

deficiențe ale statelor membre în această materie în anii următori. 

Câteva alte profesii, cum este cazul arhitecților sau geodezilor apreciază că această 

criză va continua să aibă un impact semnificativ asupra activităților lor atât în acest 

an cât și în cel ce urmează. 

În general, venitul cabinetelor profesioniștilor liberali va fi probabil afectat în mod 

permanent și sever, având în vedere faptul că mulți observatori previzionează 

serioase recesiuni în toată Uniunea Europeană. 

Măsurile luate la nivelul Uniunii Europene trebuie să sprijine statele membre 

să continue să impulsioneze economiile naționale și în special sectorul socio-

economic al profesiilor liberale pe termen mediu. 

Foarte adesea, la nivel național, extinderea câtorva scheme de salvare corporatiste 

la sectorul profesiilor liberale a fost făcută in extremis. Unele întreprinderi mici și 

mijlocii  ale profesioniștilor liberali nu pot fi acoperite de către aceste măsuri 

adoptate în ultimul moment și nu a fost prevăzută pentru ele nici o soluție 

alternativă de înlocuire a veniturilor lor. 

Acesta este încă un alt motiv important de a insista ca măsurile de sprijin și de 

revitalizare a economiei la nivel european să includă, în mod explicit, 

întreprinderile profesioniștilor liberali care sunt prea des uitate. 

Accesul la fondurile europene înseamnă capital pentru profesiile liberale.   

Următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene ( cadrul financiar  multianual 

2021-2027) care va fi, așa cum a anunțat Președintele Consiliului European, 

Charles Michel “în inima contribuției Uniunii Europene pentru recuperare ”, 

trebuie să stimuleze, în mod explicit, sprijinul Uniunii Europene pentru 

întreprinderile mici și micro și, în special, pentru cele ale profesioniștilor liberali. 

Până în prezent, bugetele au fost mai degrabă vagi cu privire la eligibilitatea 

pentru fondurile europene. Totuși este necesar ca accesul la aceste fonduri 

destinate micilor structuri cărora le lipsesc resursele și mijloacele tehnice să 

fie simplificat. 

Profesiile liberale salută faptul că recenta strategie europeană în favoarea 

întreprinderilor mici și mijlocii publicată de către Comisia Europeană reflectă 

o conștientizare a acestei dificultăți. Cu toate acestea, trebuie date mai multe 
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informații despre programele existente cum ar fi accesul la finanțare, iar 

programele respective să fie promovate de către statele membre. 

În timpul crizei financiare din anul 2008 a devenit deja clar că profesioniștii 

liberali reprezintă un important stâlp al economiei și creatori de locuri de muncă 

credibili. Acest lucru poate, de asemenea, să fie dovedit în perioada crizei de după 

pandemia cu COVID-19. Salariații profesioniștilor liberali sunt adesea persoane 

calificate și experimentate și din această cauză nu pot fi înlocuite cu ușurință. 

Prin urmare, în domeniul profesiilor liberale desfacerea contractelor de muncă ale 

angajaților este aproape întotdeauna evitată chiar în cazurile de declin a activității 

așa cum este cazul restricțiilor cauzate de carantină. 

Măsuri de sprijin ( precum posibilitatea introducerii timpului redus de lucru, care 

există în multe din statele Uniunii Europene și acoperirea parțială a costurilor de 

personal pentru o perioadă limitată de timp) împotriva desfacerii contractelor de 

muncă sunt necesare atât pentru profesioniștii liberali, cât și pentru angajații 

lor. Se apreciază că sistemul SURE ( sprijin  pentru diminuarea riscurilor de 

șomaj  într-o perioadă de urgență) să asigure un venit alternativ pentru cei 

mai afectați profesioniști liberali și măsuri parțiale de combatere a șomajului 

pentru angajații din domeniul lor de activitate. 

Următorul buget al Uniunii Europene trebuie să sprijine întreprinderile mici 

și mijlocii ale profesioniștilor liberali și să promoveze antreprenoriatul, 

inovarea și digitalizarea socio-economică a profesiilor liberale. 

În plus, pentru a promova redresarea, viitorul buget al Uniunii Europene 

trebuie să aibă capacitatea de a sprijini eforturile de investiții și inovare ale 

întreprinderilor mici și mijlocii ale profesioniștilor liberali, în special de a 

asigura actualizarea necesară ecologică și digitală. 

Uniunea Europeană trebuie să învestească în pregătirea profesională a persoanelor 

implicate într-o mică afacere pentru ca acestea să se poată adapta noilor realități. 

Granturi trebuie acordate micilor antreprenori care urmează cursuri necesare 

actualizării calificărilor lor ( spre exemplu granturi pentru arhitecți care să învețe 

despre smart cities, granturi pentru geodezi care să învețe despre programul BIM ), 

pentru medici care să învețe despre practicile e-health ). 

Profesiile liberale solicită o rapidă implementare de măsuri în favoarea 

statelor, companiilor private și protecția locurilor de muncă bazate pe un plan 

valorând 540 miliarde de EURO  aprobat de miniștrii de finanțe ai statelor 

europene la data de 25 aprilie 2020. 
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În plus, ei așteaptă ca Uniunea Europeană să creeze un fond european real 

destinat revigorării economiei europene, care va avea ca scop, printre altele, 

accelerarea dinamismului întreprinderilor mici și micro și, în special, a 

afacerilor profesioniștilor liberali. 

Profesiile liberale au nevoie de o reducere la minim a sarcinilor lor administrative  

( anumite controale ar putea fi operate după metoda ex-ante ) și o amânare și 

reducere a taxelor pentru profesioniștii liberali și pentru clienții și pacienții lor. 

Actuala situație reclamă o reducere în continuare a birocrației și o simplificare a 

procedurilor și formalităților administrative. 

CEPLIS cere instituțiilor europene un sprijin ferm pentru întreprinderile 

mici ale profesioniștilor liberali prin acordarea de granturi și împrumuturi 

foarte accesibile; un sprijin pentru antreprenorii care angajează personal nou 

sau celor care nu au desfăcut contractele de muncă existente și sprijin pentru 

mobilitatea forței de muncă în sectoarele în care este nevoie prin creșterea 

flexibilității în aplicarea regulilor. 

Întărirea rolului organismelor reprezentative ale profesiilor liberale în cadrul 

dialogului social 

Criza a evidențiat rolul mai important al organismelor reprezentative ale profesiilor 

liberale ca parteneri sociali care au devenit și mai vizibile. Mai mult, organismele 

reprezentative ale profesiilor liberale din domeniul sănătății au fost în prima linie 

în ceea ce privește organizarea și sprijinirea sistemelor naționale și regionale de 

sănătate în calitate de partener direct al guvernelor. Un sprijin similar a venit și de 

la alte organisme reprezentative referitor la utilizarea infrastructurii, definirea și 

repartizarea măsurilor de sprijin, procesul de informare pentru publicul larg și 

economie. 

Întărirea rolului organismelor reprezentative ale profesiilor liberale ca 

parteneri sociali importanți poate conduce la satisfacerea nevoilor societale și, 

prin urmare, trebuie să se implice în toate procesele de consultare anterior 

oricărei noi legislații ceea ce va constitui o măsură importantă cu condiția  ca 

profesioniștii liberali să fi învățat ceva din această criză. 

În fapt, în unele state membre ale Uniunii Europene există deja un caz privind 

reprezentarea interprofesională națională. 

Acest lucru ar trebui propus ca fiind “ o bună practică europeană “. Profesiile 

liberale au nevoie de un dialog social mai structurat și mai reprezentativ. 

Toate profesiile liberale din toate țările trebuie să aibă posibilitatea de a intra într-

un dialog direct cu autoritățile publice într-o manieră susținută și coordonată. Este 
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posibil ca, în viitor, Comisia Europeană să facă ea însăși recomandări statelor cu 

privire la acest subiect. De asemenea, la nivelul comunității, un dialog structurat 

între CEPLIS și diverse instituții poate fi în mod deosebit fructuos. 

S-a spus adesea, dar este necesar să fie repetat faptul că un nou început pentru un 

dialog social eficient este necesar. Unul dintre semnele distinctive ale lipsei de 

pregătire pentru actuala criză sanitară este inexistența unei consultări cu profesiile 

liberale. 

O mai bună recunoaștere a profesiilor liberale și a rolului lor în societățile 

europene este o componentă cheie a unui mecanism de dialog social mai larg, mai 

reprezentativ și mai efectiv. De aceea, recunoașterea formală a CEPLIS ca un 

partener social reprezentând sectorul profesiilor liberale ar face ca vocea sa să fie 

luată în considerare în elaborarea soluțiilor de combatere a crizei, dar de asemenea 

și pentru dezvoltarea unei Uniuni Europene mai puternice și mai unite. 

 

4. Răspunsul încurajator al Președintelui Parlamentului European, DAVID 

SASSOLI la scrisoarea pe care i-a adresat-o GAETANO STELLA, 

Președintele Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS 

În data de 12 martie 2020, GAETANO STELLA, Președintele Consiliului 

European al Profesiilor Liberale-CEPLIS a transmis o scrisoare Președintelui 

Parlamentului European, DAVID SASSOLI în care menționează faptul că 

pandemia de COVID-19 afectează grav Italia, Uniunea Europeană și în special 

profesiile liberale care s-au angajat, în mod plenar, să lupte împotriva acestui virus 

ucigaș și care au nevoie stringentă de sprijin și solidaritate. Totodată, profesioniștii 

liberali vor continua să furnizeze, în mod eficient și efectiv, servicii clienților, 

pacienților și consumatorilor în această perioadă dificilă. 

Scrisoarea Președintelui GAETANO STELLA reprezintă, de asemenea, o 

excelentă oportunitate de a relansa eforturile CEPLIS de a crea un grup informal 

compus din europarlamentari care au afinități cu sectorul socio-economic al 

profesiilor liberale. 

Luând în considerare argumentele pertinente ale Președintelui CEPLIS, 

președintele DAVID SASSOLI a transmis o scrisoare lui GAETANO STELLA, 

Președintelui Comitetului pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul 

European care se ocupă de viitorul întreprinderilor mici și mijlocii în actuala criză 

sanitară și care pregătește propriul raport de sprijinire a acestora. 

În răspunsul său, DAVID SASSOLI s-a referit la rezoluția adoptată în cursul lunii 

mai 2020 care prevede un pachet de redresare de 2000 de miliarde de euro pentru a 
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face față repercusiunilor generate de criza COVID-19 în beneficiul economiei 

Uniunii Europene, întreprinderilor și cetățenilor. 

Parlamentul a solicitat Comisiei și statelor membre să participe la formarea 

Fondului European de Redresare, care face parte din bugetul Uniunii Europene pe 

termen lung. 

În plus, Parlamentul European a cerut Comisiei Europene și Consiliului ca aceste 

fonduri să fie plătite, în principal, sub formă de granturi și nu de împrumuturi. 

Comisia Europeană a prezentat planul său de redresare pentru Europa la data de 27 

mai 2020. 

În prezent, Parlamentul European analizează propunerile prezentate de către 

Comisie și va acționa pentru realizarea unui acord rapid și ambițios și împreună cu 

Consiliul European, să asigure o implementare oportună în beneficiul cetățenilor 

europeni și economiei europene. 

 

5. Recomandările Consiliului European cu privire la Programul Național de 

Reformă al României și emiterea opiniei Consiliului referitoare la Programul 

de Convergență pentru România  

 La data de 20 mai 2020, Comisia Europeană a propus recomandări de țară 

specifice furnizând astfel un ghid de politică economică pentru toate statele 

membre în contextul pandemiei de coronavirus, care se concentrează pe cele mai 

urgente provocări determinate de criza sanitară și de relansare a unei creșteri 

susținute. 

Recomandările sunt structurate în jurul a două obiective: 

- Diminuarea pe termen scurt a consecințelor socio-economice negative ale 

pandemiei și 

- Realizarea unei creșteri sustenabile și inclusive însoțită de o tranziție verde 

și o transformare digitală pe termen scurt și mediu. 

Recomandările acoperă zone precum investigarea sănătății publice, mobilitatea 

sectorului sanitar, menținerea locurilor de muncă prin asigurarea veniturilor 

muncitorilor afectați, investigarea oamenilor și a calificărilor lor, sprijinirea 

sectorului corporatist( în special a întreprinderilor mici și mijlocii ) și adoptarea de 

acțiuni împotriva unor taxe agresive și spălarea banilor. Redresarea și investițiile 

trebuie să meargă mână în mână, iar remodelarea economiei Uniunii Europene este 

confruntată cu tranzițiile verzi și digitale. 

Comisia Europeană a recomandat României să adopte măsuri în anul 2020 și 2021 

pentru a-și adapta politicile fiscale la recomandările Consiliului European potrivit 
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cărora România trebuie să pună capăt situației actuale de deficit bugetar până cel 

mai târziu în anul 2022. 

Comisia Europeană afirmă în cadrul recomandărilor sale că România trebuie să 

adopte ”toate măsurile necesare pentru a răspunde, în mod eficient, provocărilor 

determinate de criza sanitară, să sprijine economia, precum și relansarea care 

urmează să vină”. 

În același timp, România trebuie să evite implementarea permanentă de măsuri 

care ar putea pune în pericol sustenabilitatea fiscală. 

De asemenea, România trebuie să-și îmbunătățească sistemul de sănătate atât 

referitor la angajații din sectorul de sănătate cât și privitor la produsele medicale și 

să faciliteze accesul la sistemul de sănătate. 

Potrivit Comisiei Europene, autoritățile române trebuie să adopte decizii de 

extindere a măsurilor de protecție socială și acces la serviciile esențiale pentru toți 

pentru a contracara impactul crizei asupra gradului de ocupare a forței de muncă 

prin programe flexibile de lucru și să asigure acces egal la educație. 

Comisia Europeană recomandă României să asigure lichidități pentru companii și 

gospodării în special pentru întreprinderi mici și mijlocii și profesii liberale în 

scopul urgentării proiectelor de investiții publice și promovării investițiilor private. 

În mod similar, România trebuie să concentreze investițiile în domeniul tranziției 

verzi și digitale în special pentru un transport durabil, infrastructură digitală, 

producția și utilizarea energiei curate și infrastructurii mediului înconjurător. 

În final, Comisia Europeană a recomandat României să îmbunătățească eficiența și 

calitatea administrației publice și predictibilitatea procesului de adoptare a 

măsurilor, inclusiv prin intermediul implicării adecvate a partenerilor sociali. 

La nivel general, Comisia Europeană a apreciat că statele membre ale Uniunii 

Europene trebuie să se concentreze asupra investițiilor din domeniul sănătății 

publice și protecția locurilor de muncă și a companiilor, după care să se focalizeze 

asupra problemelor legate de sustenabilitatea financiară. 

 

 

 


