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UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA 

 

I N F O R M A R E 

cu privire la măsurile Guvernului Franţei care pun în pericol  

profesiile liberale din această ţară 

 

      În luna iulie 2014, Ministrul francez al Economiei, ARNAUD MONTEBOURG a propus  o măsură 
referitoare la restabilirea puterii de cumpărare a populaţiei prin reducerea preţurilor care să se 
realizeze prin intensificarea concurenţei. 

     Măsura respectivă, intitulată « Creştere şi Putere de Cumpărare «  conţine un capitol referitor 
la profesiile liberale pentru care se propune, printre altele, eliminarea lui numerus clausus pentru 
facultăţile care asigură accesul în profesii liberale, să permită deschiderea capitalului societăţilor 
de liberă practică ( SEL ) investitorilor din afara profesiilor liberale şi să liberalizeze vânzarea 
medicamentelor pentru care nu este necesară reţetă. 

     În mod firesc, Uniunea Naţională a Profesiilor Liberale din Franţa – UNAPL a reacţionat imediat 
la propunerea Guvernului. Preşedintele Dr. MICHEL CHASSANG şi Biroul Executiv al UNAPL au 
explicat foarte clar poziţia profesiilor liberale. 

      În primul rând, abolirea lui numerus clausus va avea un imapact negativ asupra educaţiei 
întrucât universităţile sunt deja suprapopulate şi nu există fonduri financiare pentru angajarea 
de noi profesori, precum şi asupra cercetării şi infrastructurii. 

     In mod evident, impactul asupra calităţii educaţiei atrage după sine, un impact asupra calităţii 
serviciilor furnizate clienţilor şi pacienţilor. 

     Mai mult, deschiderea capitalului companiilor de liberă practică ( SEL ) investitorilor din afara 
profesilor liberale va face din câştigul financiar prima prioritate a activităţilor profesionale cum 
este cazul laboratoarelor deţinute de biologii de clinică. 

     În plus, liberalizarea medicamentelor pentru care nu este necesară reţetă va afecta eficienţa 
serviciului public şi va pune în pericol pacienţii întrucât se permite celor din afara profesiei să 
furnizeze substanţe pentru care este necesară o opinie profesională. 

      Potrivit Preşedintelui UNAPL, măsura nu va conduce la creşterea puterii de cumpărare a 
populţiei Franţei, dar se va ajunge să fie în schimb foarte costisitoare pentru plătitorii de taxe. 
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      Ca răspuns  la măsura de mai sus promovată de ministrul ARNAUD MONTEBOURG şi susţinută 
de succesorul său MACRON, UNAPL a organizat o grevă în data de 30 septembrie 2014. 

    Această grevă a fost considerată ca un eveniment istoric şi a mobilizat numeroşi profesionişti 
liberali de pe înteg teritoriul Franţei. 

     În fapt, în data de 30 septembrie 2014, au fost închise, în totalitate, farmaciile, birourile 
notariale şi cele ale executorilor judecătoreşti, 90% din laboratoarele clinice şi 70% din cabinetele 
medicale. 

     Un număr record de profesionişti liberali, salariaţi şi studenţi au ieşit în stradă pentru a – şi 
manifesta opoziţia faţă de măsura luată de Guvern. 

     Preşedintele UNAPL a anunţat decizia asociaţiei sale de a continua să se opună, în mod activ, 
faţă de măsura de mai sus, care ar putea pune defintiv populaţia Franţei în mâinile 
neprofesioniştilor. 

     Ca urmare, Consiliul Naţional al UNAPL a decis să continue mobilizarea şi a programat deja o 
zi naţională de protest cu o mare manifestaţie la Paris în săptămânile următoare. 

    În mod evident, Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS sprijină total acţiunile UNAPL 
şi îi împărtăşeşte punctele de vedere. 

    Totodată, conducerea CEPLIS invită pe membrii săi şi în special asociaţiile interprofesionale 
organizate la nivel naţional ( cum este şi cazul UPLR ) să transmită UNAPL mesaje de solidaritate. 

 


