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UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA 

 

 

Discursul susținut de ERIC THIRY, 

Președintele Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale -UMPL 

 cu prilejul 

celei de a 105-a sesiuni anuale a Conferinței Internaționale a Muncii 

Geneva, Palatul Națiunilor Unite, 7 iunie 2016 

 

 

 Doamnelor și Domnilor, 

 

    Mai întâi, doresc să o felicit pe Doamna MILDRED OLIPHANT pentru alegerea 

sa la Președinția Conferinței Internaționale a Muncii. 

    De asemenea, țin să adresez mulțumiri Președinției Conferinței Internaționale a 

Muncii, precum și Directorului General al Biroului Internațional al Muncii pentru 

primirea pe care o fac în fiecare an Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale-UMPL. 

   Participarea la Conferință și susținerea unui discurs în fața acestei prestigioase 

reuniuni permite Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale să-și prezinte mesajul 

conform căruia Organizația, pe tot parcursul existenței sale, a susținut permanent 

progresul major al dialogului social pe plan mondial și a permis o conștientizare 

treptată în rândul tuturor actorilor din societate a faptului că impunerea unor condiții 

decente de lucru nu constituie un scop de atins, ci o urgență morală, garanție a 

progresului și dezvoltării întregii umanități. 

    Dincolo de prețioasele norme internaționale extrem de importante care au putut 

să fie adoptate grație activității asidue a delegațiilor guvernamentale, organizațiilor 

patronale și organizațiilor sindicale, dvs. și noi suntem conștienți că rămân încă 

numeroase provocări de depășit. 

   O dată în plus, Organizația Internațională a Muncii le identifică cu precizie și 

perspicacitate. 

   Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale susține pe deplin viziunea despre viitor 

pe care a exprimat-o încă de la începutul lucrărilor acestei a 105-a Conferințe 

Internaționale. 
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  Inițiativa centenarului asupra viitorului muncii, lansată de Directorul General al 

Organizației, domnul GUY RYDER, va permite, și suntem convinși de aceasta, să 

se ajungă în întreaga lume la mai multe mandate tripartite tradiționale ale 

Organizației, ale mediului universitar și ale altor actori implicați. 

   În această privință, Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale este convinsă că ea 

poate juca, ținând cont de specificitățile milioanelor de profesioniști liberali pe care 

ea îi reprezintă în jurul lumii, un rol cheie în procesul care impune nu doar reflecții, 

ci și propuneri concrete asupra viitorului muncii ca factor de dezvoltare. 

   Anul trecut, la aceeași tribună,  am avut ocazia să salut inițiativa care a fost propusă 

asupra viitorului muncii și gruparea acesteia în jurul a patru teme mari: munca și 

societatea; organizarea muncii și producția; locuri de muncă decente pentru toți și 

guvernanța muncii. 

    Cunoscând dorința Organizației Internaționale a Muncii de a realiza un raport 

pentru Conferința dedicată centenarului acesteia în anul 2019, Uniunea Mondială a 

Profesiilor Liberale -UMPL susține, în calitatea sa de actor implicat și parte 

interesată, întreg demersul în vederea elaborării acestui raport. 

    Pe de altă parte, Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale este foarte preocupată, 

ca de altfel, cu siguranță întreaga comunitate internațională, de criza mondială a 

refugiaților, care are drept consecință că un mare număr de persoane au trebuit să 

părăsească căminele lor în căutarea securității și întâlnesc inevitabil probleme legate 

de integrare nu doar în alte medii, dar și pe piața muncii. 

   Fie că activează în domeniul îngrijirilor de sănătate, în domeniul consultanței 

juridice, în domeniul consultanței tehnice, consultanței contabile sau, mult mai 

general, în domeniul mediului înconjurător sau cadrului de viață, profesioniștii 

liberali sunt activi ca și angajați. 

    Ei sunt activi ca angajatori. 

   Ei sunt alături de diferitele categorii de angajatori cât și de diferite categorii de 

lucrători în cadrul numeroaselor misiuni care le sunt încredințate. 

    Biroul profesionistului liberal este un loc protejat, o oază, un refugiu, un loc în 

care secretul este garantat și deci o locație unde fiecare ființă umană poate să-și 

exprime fără pericol propria revendicare și, de asemenea, orice refugiat în vederea 

obținerii unei îmbunătățiri a stării sale, o ameliorare a condițiilor de viață, o susținere 

activă pentru îmbunătățirea sănătății sale, precum și sprijin prețios și specializat în 

vederea obținerii unui loc de muncă și respectarea condițiilor minimale pentru ca 

locul respectiv să se dezvolte. 

   Trebuie precizat că Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale-UMPL salută faptul 

că această Conferință a pus pe ordinea de zi problema revizuirii recomandării nr. 71, 
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instrument al Organizației Internaționale a Muncii, care trasează orientarea asupra 

modului de a răspunde crizelor grație creării de locuri de muncă. 

    Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale este dornică să-și aducă contribuția sa la 

problematica  muncii decente în serviciul păcii, securității și capacității de adaptare 

la catastrofe. 

  Din această perspectivă, trebuie să ne amintim că raportul Biroului Internațional al 

Muncii a revelat că în circa 2/3 din lucrătorii din toată lumea activează în sectorul 

întreprinderilor mici și mijlocii. 

    Foarte mulți titulari de profesii liberale sunt organizați în întreprinderi mici și este 

cunoscut astăzi că întreprinderile de talie mică sau microîntreprinderile sunt cele 

care permit celor mai mulți bărbați și femei să-și câștige existența. 

   Fie că este vorba de reflecții asupra viitorului muncii, asupra luării în considerare 

a schimbărilor rapide pe care le cunoaște domeniul muncii sau, în particular, asupra 

problematicii specifice a sprijinului adus pentru rezolvarea crizei refugiaților, 

milioane de profesioniști liberali din toată lumea, fie cu titlu individual, fie grupați 

în organizații locale sau regionale, fie reprezentați la nivel internațional pot să 

furnizeze un ajutor prețios, care va contribui astfel la dezvoltarea indivizilor și la 

progresul social, tehnic, științific și juridic al societăților. 

     Chiar la această tribună, predecesorul meu, acum 15 ani, în 1999, reamintea că 

societatea cunoașterii aflată în curs de dezvoltare prin prisma noilor tehnologii 

determină nevoia unei redefiniri a dreptului la educație pentru copii, pentru tineret, 

în general, ca și necesitatea de a preveni noile discrepanțe sociale care puteau să 

apară din această societate informațională cu riscurile de excludere socială. 

   Deja în acest moment, Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale își exprimă dorința 

sa de a contribui la dezbatere grație experienței pe care o dețin în acest domeniu 

reprezentanții săi de pe diferitele continente. Aceasta a apărut ca un fapt de 

anticipație și armonios legat de inițiativele luate de Organizație astăzi. 

    Cu determinare și entuziasm, vă reamintesc deci disponibilitatea Uniunii 

Mondiale a Profesiilor Liberale de a colabora cu Biroul Internațional al Muncii în 

vederea îmbunătățirii concrete a condițiilor de muncă, ceea ce implică în primul rând 

lupta contra marginalizării, susținerea celor mai săraci și accesibilitatea tuturor la 

inovație în societatea cunoașterii. 

 

  Vă mulțumesc pentru atenția dvs. 

 

 

   


