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În martie 2000, Consiliul European de la Lisabona a adoptat un program
de reformă.
Scopul acestuia a fost de a face în anul 2010 din Uniunea Europeană cea
mai competitivă şi dinamică economie din lume bazată pe cunoaştere.
Comunicatul Comisiei Europene intitulat « Serviciile Profesionale. Scop
pentru mai multă reformă « din data de 5 septembrie 2006 recunoaşte
contribuţia pe care profesiile liberale o aduc economiei tuturor statelor
membre şi economiei Uniunii Europene pe ansamblul său.
Un factor major de identificare a unei profesii îl reprezintă voinţa
practicienilor individuali de a se supune standardelor etice şi profesionale
care exced cerinţele legale minime.
Directiva nr. 2005/36/CE privind Recunoaşterea Reciprocă a Calificărilor
Profesionale adoptată în data de 7 septembrie 2005 şi modernizată ca
Directiva nr. 2013/55/UE precizează că acolo unde asistenţa profesională
este furnizată transfrontalier, regulile referitoare la calificările profesionale
ale statului de primire, în special cele referitoare la protecţia consumatorului
şi siguranţă vor fi aplicate.
Aceasta demonstrează faptul că prevederile codurilor de conduită pentru o
profesie individuală pot să difere de la ţară la ţară şi că cei care solicită
asistenţă profesională transfrontalieră se aşteaptă că li se vor aplica aceleaşi
standarde etice şi practice pe care trebuie să le respecte profesioniştii din ţara
de primire.
Directiva nr. 2006/123/CE privind Serviciile pe Piaţa Internă cere statelor
membre, în cooperare cu Comisia Europeană, să încurajeze elaborarea, la
nivel comunitar a codurilor de conduită şi să asigure că aceste coduri sunt
accesibile prin mijloace electronice.
Comisia Europeană a publicat, de asemenea, un Raport în anul 2007
intitulat « Creşterea calităţii serviciilor în cadrul Pieţei Interne ; Rolul
Codurilor de Conduită Europene « în care instituţia europeană subliniază
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importanţa codurilor de condută la nivel european. Raportul evidenţiază
faptul că elaborarea codurilor de conduită ar putea ajuta totdată, la reliefarea
naturii specifice a serviciilor în unele sectoare de activitate, în special în ceea
ce priveşte profesiile reglementate prin garantarea exercitării profesiei, în
mod independent şi prin asigurarea imparţialităţii regulilor de conduită
profesională.
Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS consideră că
având în vedere prevederile celor două Directive de mai sus şi Raportul
Comisiei Europene, este oportună o revizuire a Valorilor Comune ale
CEPLIS ca urmare a integrării continue a Uniunii Europene, creşterea
frecvenţei activităţilor transfrontaliere ale membrilor profesiilor liberale în
cadrul Uniunii Europene şi impactul diverselor evoluţii asupra practicii
profesionale.
CEPLIS recunoaşte faptul că vor exista diferenţe de detalii în codurile
profesiilor individuale din Uniunea Europeană, ca de exemplu în domeniul
confidenţialităţii informaţiei.
Totodată, vor exista, în mod necesar, diferenţe cu privire la modul în care
valorile din codul la nivel european se vor reflecta în codurile statelor
membre, diferenţe ce sunt determinate de legislaţia specifică a fiecărui stat
membru, spre exemplu în domeniul protecţiei datelor personale.
Activităţile profesioniştilor liberali cuprind sarcini de natură intelectuală
pentru care se cer cunoştinţe de înalt nivel din domeniile juridic, tehnic şi
ştiinţific. Cunoştinţele necesare sunt dobândite prin completarea cu succes a
studiilor care se finalizează cu obţinerea unei diplôme de educaţie înaltă şi /
sau acordarea unui titlu profesional recunoscut.
În unele cazuri, există cerinţe suplimentare care presupun înregistrarea la
un corp profesional înainte ca exercitarea profesiei să fie permisă. Profesia
liberală devine astfel subiect al unui cod de conduită aplicabil acesteia
elaborat de un corp profesional cu accent pe interesele celor care caută să
obţină asistenţă de la profesionistul în cauză. Ca urmare, profesionistul
devine conştient de faptul că nerespectând prevederile codului de conduită
este pasibil de sancţiuni disciplinare. Clienţii şi pacienţii trebuie să aibă
încredere că nerespectarea prevederilor codului de conduită va fi tratată cu
seriozitate de către corpul profesional în cauză şi dacă se dovedeşte, se vor
lua măsuri severe pentru încălcarea acestora.
CEPLIS consideră că valorile comune au însoţit şi vor continua să
însoţească profesiile liberale, clienţii şi pacienţii şi, în consecinţă recomandă
includerea următoarelor valori în codul naţional de conduită.
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1. Confidenţialitatea
Confidenţialitatea este piatra de temelie pe care se construieşte încrederea
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 pe
parcursul furnizării asistenţei profesionale şi să asiguree că informaţiile cu
privire la o anumită persoană nu sunt dezvăluite altora, cu excepţia situaţiilor
deosebite şi pe cât posibil, cu consimţământul persoanei vizate.
2. Participarea la Dezvoltarea Profesională Continuă
Codurile de Conduită trebuie să exprime, în mod clar, că profesioniştii
liberali au o responsabilitate fără echivoc de a – şi menţine competenţa în
exercitarea profesiei şi, în acest scop, ei trebuie să participe la dezvoltarea
profesională continuă, pe tot parcursul vieţii lor profesionale.
Cei care beneficiază de serviciile profesioanle au dreptul de a se asigura
că profesioniştii liberali îşi vor actualiza permanent cunoştinţele lor privind
exercitarea profesiei şi îşi vor extinde competenţele pe măsură ce noi
calificări profesionale apar şi se dezvoltă.
3. Independenţa şi imparţialitatea
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că profesioniştii
liberali au dreptul de a – şi exercita propria judecată în cadrul
responabilităţilor ce le revin după luarea în calcul a circumstanţelor
relevante, fără a ţine seama de vreo influenţă externă. Cei care utilizează
servicii profesionale au dreptul să primească o evaluare corectă a
procedurilor ce vor fi îndeplinite şi un sfat care să fie imparţial şi obiectiv,
fără presiune din partea unor terţe părţi şi fără conflicte de interes.
4. Conflictele de interes
Codurile de conduită trebuie să evidenţieze, în mod clar, că având în
vedere natura specifică a activităţii profesionale, un profesionist liberal nu
poate consilia, reprezenta sau 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.
Profesioniştii liberali trebuie să fie conştienţi că pot apărea probleme
atunci când profesionistul liberal ar putea fi obligat să înceteze de a mai
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acţiona în numele atât a clienţilor în cazul unui conflict de interese cât şi a
riscului de conflict de interes şi, în special, atunci când există riscul unei
încălcări a încrederii sau acolo unde independenţa profesionistului liberal ar
putea fi afectată.
Potrivit prevederilor codurilor de conduită referitoare la conflictele de
interese este deosebit de important capitolul referitor la activităţile
multidisciplinare desfăşurate de profesioniştii liberali.
5. Onestitate şi integritate
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, faptul că
profesioniştilor liberali li se cere să acţioneze, în mod politicos, cu onestitate
şi integritate în relaţiile lor cu clienţii şi pacienţii, inclusiv cu colegii lor de
profesie şi nu trebuie să se angajeze în nici o activitate sau comportament
care ar putea aduce prejudicii profesiei sau ar submina încrederea publică în
profesie.
Prima prioritate în furnizarea de servicii profesionale trebuie să fie
protejarea, în cele mai bune condiţii, a intereselor clienţilor şi pacienţilor.
Clienţii şi pacienţii au dreptul de a fi trataţi, în mod politicos şi cu respect.
Ei sunt, de asemenea, îndreptăţiţi să primească consultanţă profesională de
bună calitate în termen pe care aceştia pot să o înţeleagă, precum şi
informaţii atât înainte cât şi pe durata furnizării asistenţei profesionale,
precum şi cu privire la procedura pe care profesionistul liberal intenţionează
să o urmeze pentru a realiza obiectivele propuse şi cu privire la onorariul ce i
se cuvine.
6. Supravgherea personalului de sprijin
Codurile de conduită trebuie să evidenţieze, în mod clar, că
profesioniştilor liberali li se cere să se asigure că fiecare membru al
personalului său de sprijin căruia el îi delegă o anumită sarcină are
cunoştinţele şi calificările necesare pentru a îndeplini această sarcină în mod
efectiv şi eficient.
Trebuie să existe, de asemenea, o supraveghere adecvată din partea
profesionistului liberal. Clienţii şi pacienţii îşi pun încrederea lor în
profesionistul liberal cu care ei au contact direct şi au dreptul să fie
încrezători că sarcinile sunt delegate doar membrilor personalului de sprijin
care au cunoştinţele şi competenţele necesare. În acest context, trebuie să fie
clar că responsabilitatea pentru sarcina delegată revine celui care o delegă.
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7. Concordanţa cu Codurile de Conduită şi Practica Profesională
Toate Codurile de Conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că
membrilor profesiilor liberale li se cere să se supună nu numai prevederilor
codurilor de conduită dar, de asemenea, şi legislaţiei şi prevederilor
codurilor de practică şi standardelor referitoare la asistenţa profesională
specifică pe care ei o furnizează.
Cei care utilizează servicii profesionale au dreptul să primească asistenţă
profesională de înaltă calitate,în mod strict, în acord cu legislaţia şi codurile
de practică relevante.
8. Asigurarea de răspundere civilă profesională
Codurile de conduită trebuie să evidenţieze, în mod clar, că membrii
profesiilor liberale au obligaţia de a deţine o asigurare de răspundere civilă
profesională la un nivel suficient pentru a se asigura că în eventualitatea unei
reclamaţii justificate din partea unui client sau pacient apărute ca urmare a
furnizării unei asistenţe pofesionale, aceştia vor fi compensaţi în mod
corespunzător.
Clienţii şi pacienţii au dreptul să primească o compensaţie corespunzătoare
în eventualitatea unor efecte adverse rezultând din erorile făcute în procesul
de furnizare a asistenţei profesionale.
9. Conflict cu concepţii morale sau religioase
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că în eventualitatea
unor conflicte cu concepţii morale sau religioase rezultând în procesul de
furnizare a asistenţei profesionale că membrii profesiilor liberale au obligaţia
de a pune la dispoziţie informaţii cu privire la modalităţile în care asistenţa
profesională poate fi obţinută în modul cel mai convenabil de la un coleg
profesional.
După ce au fost de acord să furnizeze asistenţă profesională, profesioniştii
liberali sunt obligaţi să lase la o parte orice convingere de ordin personal,
religios, politic, filozofic etc.
Cei care caută, în mod legitim, asistenţă nu trebuie să aibă acces la acel
gen de asistenţă interzisă datorată concepţiilor morale sau religioase a unor
profesionişti individuali de la care serviciul este solicitat.
Din momentul în care profesionistul liberal a fost de acord să furnizeze
asistenţă, convingerile personale trebuie puse deoparte.
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10. Punerea la dispoziţia clienţilor şi pacienţilor de informaţii
Codurile de conduită trebuie să evidenţieze, în mod clar, că înainte de a se
intra în aranjamente cu caracter contractual, profesioniştii liberali trebuie să
furnizeze clienţilor şi pacienţilor toate informaţiile relevante care să – i ofere
clientului posibilitatea de a cunoaşte natura şi calitatea asistenţei pe care
urmează să o furnizeze un profesionist liberal şi, în special informaţii
referitoare la termenii şi condiţiile profesionistului, inclusiv legea aplicabilă,
taxe, detalii cu privire la obligaţia de a deţine o asigurare de răspundere
civilă profesională, garanţii, precum şi asigurarea că nu există nici un
potenţial conflict de interese.
În plus, următoarele informaţii ar trebui, cel puţin să fie furnizate :
- Numele profesionistului liberal, statutul legal şi forma de exercitare a
profesiei, adresa şi detalii care să permită contactarea rapidă şi
comunicarea directă cu profesionistul liberal, inclusiv prin mijloace
electronice ;
- Dacă activitatea profesionistului liberal este supusă unei scheme de
autorizare din partea autorităţii competente relevante sau a punctului de
contact unic ;
- Numărul de identificare al taxei pe valoarea adăugată acolo unde este
aplicabil ;
- În cazul profesiilor reglementate, corpul profesional sau instituţia la
care profesia este înregistrată, titlul profesional şi statul membru în care
titlul a fost garantat.
11. Soluţionarea disputelor
Codurile 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 intermediul instanţelor judecătoreşti, acesta trebuie, în primul rând, să
se străduiască să aplaneze orice dispută sau plângere fie direct sau indirect
cu clientul, fie prin intermediul unei proceduri de soluţionare a disputei ori
mediere.
Este de datoria profesionistului liberal să se ocupe cu orice dispută sau
plângere într – o manieră promptă şi transparentă.
Un profesionist liberal care depinde de un cod de conduită sau de un
organism profesional şi care prevăd dreptul clientului de a recurge la
mijloace nejuridice pentru a soluţiona un conflict, trebuie să furnizeze toate
informaţiile relevante în acest sens.
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12. Obligaţia de sinceritate
Codurile de conduită trebuie să evidenţieze, în mod clar, că în anumite
împrejurări şi fără recunoaşterea obligaţiei, profesioniştii liberali nu trebuie
să fie restricţionaţi să se ocupe de consecinţele adverse rezultând din
furnizarea asistenţei pentru sau în numele unui client într – un mod sincer şi
deschis pentru a putea :
- pune la dispoziţia clienţilor şi pacienţilor o explicaţie cu privire la astfel
de consecinţe diverse ;
- să reducă orice pierdere ;
- să permită profesionistului liberal să acţioneze prompt pentru a
soluţiona problema.
În plus, profesioniştii liberali trebuie să fie conştienţi de responsabilitatea
pe care o au de a raporta autorităţilor competente orice împrejurare care ar
putea genera consecinţe adverse pentru client şi pacient.
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 sau în parteneriat, fie în structuri adecvate de
afaceri, este necesar să caute să se asigure că fiecare dintre ei subscrie şi este
obligat să respecte regulile care guvernează etica lor profesională şi – şi
desfăşoară activitatea în mod similar şi compatibil cu prevederile cuprinse în
acestea.
Profesioniştii liberali trebuie, de asemenea, să dea asigurări că pacienţii şi
clienţii sunt informaţi asupra faptului că serviciile sunt furnizate în baza unei
practici multidisciplinare şi să ofere detalii cu privire la activităţile
desfăşurate în cadrul practicii respective.
Trebuie menţionat că expresia « activităţi multidisciplinare « nu include
echipe profesionale interdisciplinare stabilite în baza unor proiecte specifice
cum este cazul tratamentelor în domeniul sănătăţii sau aranjamentele privind
costurile comune.
14. Cunoştinţele de limbă
Codurile de Conduită trebuie să evidenţieze faptul că un profesionist liberal
are obligaţia de a asigura clientul, chiar înainte de a acţiona pentru a – i
furniza un serviciu, că dispune de suficiente cunoştinţe de limbă care este

7

relevantă pentru acesta, că are o înţelegere clară şi fără ambiguităţi a
condiţiilor privind natura şi obiectul în care asistenţa este furnizată.
Totodată, profesioniştii liberali trebuie să dea asigurări că în
eventualitatea în care nu dispun de un nivel rezonabil de cunoştinţe de
limbă, să pună la dispoziţie facilităţi de interpretare adecvată sau să predea
problema unor alţi profesionişti liberali care au un nivel de cunoştinţe de
limbă corepunzător.
15. Informaţiile de natură comercială
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că informaţiile de
natură comercială publicate de către sau în numele unui profesionist liberal
trebuie să conţină în permenenţă date reale şi nu eronate sau care se supun
valorilor esenţiale ale unei anumite profesii.
16. Obligaţiile de raportare
Codurile de conduită trebuie să evidenţieze necesitatea pentru
profesioniştii liberali de a se supune fără rezerve oricărei cerinţe legale
relevante ori ghidurilor referitoare la activităţi cu caracter infracţional venind
din partea clienţilor, pacienţilor sau colegilor, protecţiei copilului şi
persoanelor vulnerabile din societate.
Profesioniştii liberali trebuie să conştientizeze permanent că ei joacă un
rol important şi fundamental în funcţionarea şi dezvoltarea societăţii
democratice.
17. Pregătirea în domeniul standardelor etice
Codurile de conduită trebuie să precizeze, în mod clar, că profesioniştii
liberali şi personalul de sprijin sunt obligaţi să participe pe deplin la
programele destinate promovării unei mai bune înţelelgeri a problemelor de
natură etică relevante pentru profesiile lor aşa cum este prevăzut în codurile
de conduită.
18. Bună guvernanţă
Cu toate că prevederile acestor valori comune se aplică în primul rând
profesioniştilor liberali, rolul şi responsabilităţile asociaţiilor profesionale fie
că sunt reglementate sau nu, acceptarea de către profesioniştii liberali a
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cerinţelor şi a aplicării prevederilor codurilor de conduită reprezintă
elementul cheie care asigură un înalt nivel standardelor etice.
În consecinţă,astfel de asociaţii trebuie să dea asigurări că monitorizarea şi
supravegherea corespunzătoare şi în acord cu codurile de conduită sunt
menţinute şi că implementarea unor programe şi proceduri adecvate se va
realiza.
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