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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Asociația Registrul Român de Lobby (ARRL), alături de Comisia de Supraveghere a Registrului 

de Transparență al Activităților de Lobby și Advocacy (www.registruldetransparenta.ro) continuă 

eforturile de auto-reglementare a industriei de lobby și advocacy prin implementarea în cadrul 

platformei Registrului a unui modul de training online, care va contribui la însușirea codului etic 

de către toate entitățile înscrise, parcurgerea lui fiind obligatorie.  

 

Este pentru prima oară când un astfel de modul este dezvoltat și integrat într-un Registru de 

Transparență, iar el face parte din strategia pe termen lung a ARRL de a promova cele mai înalte 

standarde etice și profesionale pentru cei care desfășoară activități de lobby și advocacy în 

România. Acest pas urmează dezvoltării pe parcursul lui 2014 și 2015 a noului Cod de etică pentru 

practicienii din industrie. Codul de etică poate fi utilizat și de reprezentanții instituțiilor publice pentru 

a dezvolta în propriile organizații mecanisme de asigurare a integrității funcționarilor și demnitarilor, 

precum și a celor cu care aceștia din urmă au contact în mod direct. 

 

Modulul de training este construit pe structura Codului de etică al practicienilor de lobby și advocacy. 

Acest lucru înseamnă că pentru fiecare articol al Codului există o secțiune în cadrul modulului de 

training. Secțiunile constau în situații din practica de lobby și advocacy și solicită un răspuns care 

să fie în acord cu prevederilor Codului. 

 

Un mecanism de training similar mai are Society of European Affairs Professionals (SEAP), cu 

sediul la Bruxelles. Registrul de Transparență al Comisiei Europene și Parlamentului European nu 

are încă implementat un astfel de modul de training. 

 

Registrul de transparență al activităților de lobby și advocacy a fost remarcat în Raportul de evaluare 

pentru România al GRECO (Group of States against Corruption) și al Consiliului Europei din ianuarie 

2016, ca fiind bună practică a industriei și societății civile în domeniul transparenței. 

 

*** 

 

Despre Registrul de Transparență 

Registrul de Transparență din Romănia este inspirat de Registrul de Transparență comun al 

Parlamentului European și Comisiei Europene. 

Registrul de Transparență din Romănia este menținut de Comisia de Supraveghere și a fost creat 

ca o baza de date cu înregistrare gratuită și online deschisă tuturor organizațiilor si persoanelor ce 

desfasoară activități de lobby și advocacy. Toate persoanele și organizațiile care doresc să se 

înscrie au ocazia să demonstreze legitimitatea activităților pe care le desfasoară precum și 

angajamentul pentru promovarea transparenței. 

 

 

http://www.registruldetransparenta.ro/
http://www.registruldetransparenta.ro/codul-de-etica.html
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4(2015)4_Romania_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4(2015)4_Romania_EN.pdf


 
 
 
 
Despre Comisia de Supraveghere 

Un pas important în autoreglementarea celor ce desfășoară activitați de lobby și advocacy a fost 

făcut prin înființarea Comisiei de Supraveghere a Registrului de Transparență. Comisia a fost 

înființată din dorința de a eficientiza și îmbunatati Registrul de Transparență, de a promova bune 

practici în activitățile de lobby și advocacy și de a supraveghea aplicarea Codului de Etică al 

practicienilor de lobby și advocacy la care aderă companiile, organizațiile și persoanele înscrise în 

Registru. Comisia e formată din 7 membri, patru reprezentând societatea civilă, iar trei, industria. 

 

Despre Asociația Registrul Român de Lobby 

Înființată în 2010, cu scopul de a contribui la promovarea activităților de lobby și advocacy ca parte 

integrantă a procesului democratic, Asociația “Registrul Român de Lobby” oferă practicienilor cadrul 

necesar de autoreglementare, creând și adoptând Codul de Etică al practicienilor de lobby și 

advocacy, pentru a asigura orientări de bază și standarde pentru conduita reprezentanților grupurilor 

de interese. ARRL funcţionează ca persoană juridică de drept privat, cu caracter nonprofit, 

neguvernamentală, autonomă și apolitică.  

 

 

 

Mai multe detalii gasiți pe: www.registruldetransparenta.ro și www.registruldelobby.ro 

 

Contact: 

 

Asociația Registrul Român de Lobby  
Laura Florea – Președinte 
laura.florea@pointpa.ro  
M: +4 0726 301 318 

Comisia de Supraveghere  
Cristian Ducu – Președinte 

cristian.ducu@etica-aplicata.ro 
M:+4 0722 516 889 
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