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                                       Bucureşti, 10.12.2013       
                                      Plx 581/2010 

 
 

 
 

BIROUL PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Propunerii legislative privind 

organizarea activităţii de lobby trimisă spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, cu adresa Plx. nr. 581/2010 şi înregistrată cu nr. 31/945/2010 din 11 

noiembrie 2010. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
Bogdan Liviu CIUCĂ 

 
 

 
 
 
 

 

 
Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi 
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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

   Comisia juridică, de disciplină                               Bucureşti, 10.12.2013       
                   şi imunităţi                                                      Plx 581/2013 
 

RAPORT 
asupra  

Propunerii legislative privind organizarea activităţii de lobby 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în 
fond, cu Propunerea legislativă privind organizarea activităţii de lobby, trimisă cu adresa 
nr. Plx.581 din 9 noiembrie 2010 şi înregistrată cu nr. 31/945/2010 din 11 noiembrie 2010. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, în 
şedinţa din 11 octombrie 2010. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic, a avizat negativ iniţiativa legislativă. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 456 din 19 aprilie 2010, a avizat favorabil 
iniţiativa legislativă. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 2163 din 21 noiembrie 
2013, propune Parlamentului să se pronunţe asupra oportunităţii adoptării acestei iniţiative 
legislative. 
               Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
organizarea activităţii de lobby realizată de persoane fizice sau persoane  juridice, obiectul 
activităţii de lobby, interdicţiile în desfăşurarea activităţii de lobby, înregistrarea acestei 
activităţi, raspunderile şi sancţiunile aferente, fiind parte importantă a procesului de 
creaţie a legislativului unui stat democratic şi elementul cheie în raportul dintre legislativ, 
executiv, administraţie locală şi sectorul privat, în vederea creşterii gradului de implicare a 
cetăţenilor în actul de decizie, a transparenţei procesului decizional şi a responsabilizării 
autorităţilor publice. 
 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 
legislativă, în şedinţa din 9 decembrie 2013. 



3 
 

 
Din totalul de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au 

participat la dezbateri 23 deputaţi.  
                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, sa propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
Propunerii legislative privind organizarea activităţii de lobby, cu amendamentele admise, 
redate în Anexa,  care face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         PREŞEDINTE, 

 
Bogdan Liviu CIUCĂ 

SECRETAR, 
 

Theodor-Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef Serviciu,              
Ciprian Bucur 
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Anexă 
  
                                                                               AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

1. LEGE 

privind organizarea activităţii de lobby 

 

 

Nemodificat 

 

2.   

 

Art. 1. Obiectivul prezentei legi 

(1)  Prezenta lege reglementează modul 

de desfăşurare a acţiunilor de influenţare 

a activităţii puterii legislative şi a celei 

executive, acţiuni desfăşurate in favoarea 

unei terţe părţi, în baza unui contract de 

lobby. 

1. Articolul 1 se modifica si va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 1. Obiectivul prezentei legi 

(1) Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 

 (2) Obiectivul acestei legi este de a 

stabili modul în care trebuie să se 

desfăşoare relaţiile dintre autorităţile 

publice şi lobbyşti, de a populariza 

activitatea de lobby şi de a reglementa 

această activitate. 

 

(2)Obiectivul prezentei legi este de a stabili 

modul în care trebuie să se desfăşoare relaţiile 

dintre autorităţile publice şi profesioniştii în 

lobby sau societăţile profesionale de lobby, 

in scopul promovarii si reglementarii 

activitatii de lobby . 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

 (3)  Nici o prevedere a acestei legi nu 

poate îngrădi dreptul cetăţenilor 

României: 

 

a) de a se adresa în scris organelor 

statului; 

 

(3)   Nici o prevedere a prezentei legi nu 

poate îngrădi dreptul cetăţenilor României:

 

 

(a) Nemodificat 

 

 

 b)  de a-şi exprima o opinie personală; 

 

b) de a se asocia; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

si imunitaţi 

 

 c) de a se asocia, aşa cum sunt prevăzute 

aceste drepturi în Constituţia României. 

 

c)  de a işi exprima o opinie personală; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

  d) de a îsi reprezenta legal interesele în faţa 
autorităţilor publice. 
 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 
 

 

3. Art. 2. Scopul activităţii de lobby 

 

Scopul unei activităţi de lobby poate fi 

una din următoarele activităţi, cu 

excepţia cazurilor în care aceste activităţi 

devin contrare apărării ţării şi siguranţei 

naţionale sau aduc atingere drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului: 

2. Articolul 2 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins 

„Art. 2. Obiectul activităţii de lobby 

 

Lobby-ul are ca obiect una din următoarele 

activităţi, cu excepţia cazurilor în care 

aceste activităţi devin contrare intereselor 

de apărare a ţării şi securităţii  naţionale 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 sau aduc atingere drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului: 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

     a)     în exercitarea iniţiativei legislative: 

retragerea, modificarea, adoptarea sau 

abrogarea, după caz, a unei legi, hotărâri 

sau moţiuni de către Camera Deputaţilor 

şi/sau Senat, a unui decret emis de 

Preşedintele României, a unei hotărâri 

sau ordonanţe emise de către Guvern, 

sau a altui act administrativ emis de 

către autorităţile administraţiei publice 

centrale sau locale; 

a)     retragerea, modificarea si/sau 

completarea, adoptarea sau abrogarea, 

după caz, a unei legi, hotărâri sau moţiuni 

de către Camera Deputaţilor şi/sau Senat, a 

unui decret emis de Preşedintele României, 

a unei hotărâri sau ordonanţe emise de 

către Guvern, sau a altui act administrativ 

emis de către autorităţile administraţiei 

publice centrale sau locale; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 b) în exercitarea de către Guvern a 

funcţiei de strategie, aplicare a 

programelor de dezvoltare economică a 

ţării, pe ramuri şi domenii de activitate, 

b) exercitarea de către Guvern a funcţiei de 

strategie, aplicare a programelor de 

dezvoltare economică a ţării, pe ramuri şi 

domenii de activitate, realizare a politicii în 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

realizare a politicii în domeniul social, 

cât şi a funcţiei de administrare a 

proprietăţii statului, precum şi în 

elaborarea şi implementarea de către 

ministere a politicilor şi strategiilor din 

domeniile specifice de activitate; 

 

domeniul social, cât şi a funcţiei de 

administrare a proprietăţii statului, 

precum şi în elaborarea şi implementarea 

de către ministere a politicilor şi strategiilor 

din domeniile specifice de activitate; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 c) declanşarea procedurilor de 

stabilire a obiectului şi de organizare, 

în condiţiile legii, a unui referendum; 

 

c) procedurile de stabilire a obiectului unui 

referendum şi de organizare a acestuia, în 

condiţiile legii; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 
 

 

 d)nominalizarea, audierea sau 

confirmarea unei persoane într-o funcţie 

publică care este aleasă de Camera 

Deputaţilor şi/sau Senat, de autorităţile 

administraţiei publice locale, inclusiv 

d) Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

dacă este numită de către autorităţile 

administraţiei publice centrale. 

 

  e) precum si orice altă activitate de 

reprezentare ce nu este contrară legii si 

care este prevăzută transparent în 

contractul de lobby. 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

4.
Art 3.  

In înţelesul prezentei legi, termenii şi 

expresiile de mai jos au următoarele 

semificaţii:  

 

 3. Art. 3 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins : 
 

“Art. 3 Definiţii 

 În înţelesul prezentei legi, termenii şi 

expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

 

 

 
-  activitatea de lobby înseamnă 

totalitatea acţiunilor, desfăşurate prin 

a) activitatea de lobby - totalitatea acţiunilor 

desfăşurate de un profesionist în lobby sau o 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

metode legale, pentru influenţarea 

activităţii puterii legislative sau a celei 

executive, fie că este vorba despre 

instituţii publice centrale sau locale, 

acţiuni desfăşurate în favoarea unei terţe 

părţi, în schimbul unor beneficii 

materiale, prevăzute în contractul de 

lobby. 

societate profesionala de lobby pentru 

influenţarea deciziilor instituţiilor publice sau 

autorităţilor publice centrale sau locale acţiuni 

desfăşurate în favoarea unui client în schimbul 

unui onorariu prevăzut in contractul de lobby 

ce se cuvine profesionistului în lobby sau de 

societăţii profesionale de lobby . 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 
 

  - acţiuni specifice activităţii de lobby 

inseamna orice comunicare orală sau 

scrisă, inclusiv electronică, adresată unor 

reprezentanţi ai unei autorităţi sau 

instituţii publice, în favoarea unui client; 

 

a) informarea beneficiarilor asupra etapelor 

care trebui parcurse pentru atingerea 

obiectivului urmărit; 

b) Sunt considerate acţiuni specifice 

activităţii de lobby : 

1. orice comunicare orală sau scrisă, inclusiv 

electronică, adresată unor reprezentanţi ai unei 

instituţii sau autorităţi publice centrale sau 

locale sau în favoarea unui client; 

 

2. informarea beneficiarilor asupra etapelor 

care trebui parcurse pentru atingerea 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 obiectivului urmărit; 

 
    b) cercetarea şi adunarea de 

informaţii necesare îndeplinirii scopului 

propus 

 

3. cercetarea şi adunarea de informaţii 

necesare îndeplinirii scopului propus; 

 

 

 c) informarea beneficiarilor asupra 

demersurilor întreprinse şi monitorizarea 

rezultatelor         

4. informarea beneficiarilor asupra 

demersurilor întreprinse şi monitorizarea 

rezultatelor; 

 

 

 d) analiza activităţii desfăşurată de 

autorităţile publice centrale şi locale; 

5. analiza activităţii desfăşurată de 

autorităţile publice centrale şi locale; 

 

 

 e)  participarea la dezbaterile organizate 

de autorităţile publice centrale şi locale 

asupra cărora se exercită activitatea de 

lobby; 

 

 6.    participarea la dezbaterile organizate de 

autorităţile publice centrale şi locale asupra 

temelor care vizează obiectivul stabilit prin 

contractul de lobby;     

 



12 
 

Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 f)  dezvoltarea şi atragerea susţinerii 

publice prin orice mijloace publicitare, 

mass-media, conferinţe sau dezbateri 

publice; 

 

  dezvoltarea şi atragerea susţinerii publice 

prin orice mijloace publicitare, mass-media, 

conferinţe sau dezbateri publice; 

 

 g) contribuţii la dezvoltarea strategiilor 

politice şi/sau economice şi atragerea 

sprijinului formaţiunilor politice pentru 

atingerea obiectivului urmărit; 

 

8 contribuţii la dezvoltarea strategiilor politice 

şi/sau economice şi atragerea sprijinului 

formaţiunilor politice precum si a oricăror 

persoane juridice pentru atingerea obiectivului 

urmărit; 

 

 h) contacte directe cu reprezentanţii 

puterii legislative sau executive, fie că este 

vorba despre autorităţile publice centrale 

sau locale; 

i) alte activităţi conexe activităţii de 

lobby. 

 

 

9.  contacte directe cu reprezentanţii puterii 

legislative sau executive, fie că este vorba 

despre autorităţile publice centrale sau locale; 

 

10. alte activităţi conexe activităţii de lobby. 

 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

Nu sunt considerate acţiuni specifice 

activităţii de lobby următoarele tipuri de 

comunicări: 

 

 

(a)comunicări făcute de o persoană 

oficială, în virtutea atribuţiilor sale 

oficiale; 

 

(b)comunicări făcute de un 

reprezentant al unei organizaţii mass-

media, în scopul strângerii şi difuzării de 

ştiri şi informaţii către public; 

 

(c)comunicări făcute într-un discurs, 

articol, publicaţie sau în altă formă 

destinată aducerii la cunoştinţa 

publicului, ori prin radio, TV sau alte 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

mijloace de comunicare; 

 

(d)comunicări făcute în favoarea 

Guvernului unei ţari străine sau a unui 

partid politic străin; 

 

(e)comunicări făcute în vederea 

fixării unei întâlniri, a cererii de 

informaţii şi alte asemenea cereri 

administrative, dacă această cerere nu 

urmăreşte influenţarea persoanelor 

oficiale; 

 

 

(f)  mărturii depuse în cadrul audierilor 

organizate şi desfăşurate potrivit legii; 

 

(g)comunicări trimise ca răspuns la 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

cererea unei persoane oficiale; 

 

 

(h) comunicări care nu pot fi 

efectuate fară a divulga informaţii, care 

potrivit legii

sunt secrete; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - client înseamnă orice persoană fizică 

cu drept de vot, cu excepţia: persoanelor 

alese în funcţie prin vot universal, membrii 

Guvernului, persoanele numite în funcţie de 

prirnul-ministru sau care nu pot face parte, 

potrivit legii, din partide politice precum şi 

orice persoană juridică română, singură sau 

în asociere, care angajează o altă persoană 

c) client - orice persoană fizică sau juridică. 

In cazul persoanelor fizice acestea trebuie 

sa aiba varsta minima de 18 ani. 

 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

fizică sau juridică, pentru a desfăşura 

activităţi de lobby în favoarea primei 

persoane, în schimbul unor compensaţii 

băneşti sau de altă natura. O persoană 

juridică ai cărei angajaţi desfăşoară 

activităţi de lobby în favoarea ei este, în 

acelaşi timp, client şi angajator. In cazul 

unei asociaţii de firme, care angajează alte 

persoane pentru a desfăşura activităţi de 

lobby, client este asociaţia respectivă şi nu 

membrii săi individuali; 

 contractul de lobby înseamnă acordul de 

voinţă prin care clientul încredinţează 

unui lobbyst reprezentarea propriilor 

drepturi, opinii sau interese printr-o 

activitate specifică; 

 

d) contractul de lobby - acordul de voinţă 

prin care clientul încredinţează unui 

profesionist în lobby sau unei societăţi 

profesionale de lobby reprezentarea legală a 

propriilor drepturi, opinii sau interese 

printr-o activitate specifică; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina si 
imunitaţi 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 
 -f irmă de lobby înseamnă o persoană 

juridică română, care are unul sau mai 

mulţi angajaţi şi care desfăşoară 

activităţi de lobby în beneficiul unui 

client, altul decât persoana juridică 

respectivă; 

 

e) societate profesională de lobby -  

persoana juridică română, care are unul 

sau mai mulţi angajaţi şi care desfăşoară 

activităţi de lobby în beneficiul unui client 

si, în care, cel puţin unul dintre 

asociaţi/acţionari este acreditat ca profesionist 

in lobby. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

 - lobbyst de profesie înseamnă acea 

persoană care, în calitate de angajat al 

unui client şi în schimbul unor 

compensaţii materiale sau de altă natură, 

prestează servicii care implică mai mult 

de o comunicare de tip lobby, dar nu şi 

acea persoană ale cărei activităţi de 

lobby constituie mai puţin de 20% din 

f) profesionistul în lobby - acea persoană 

care este acreditată conform prezentei legi, 

în acest sens si care în calitate de 

reprezentant  al intereselor unui client in 

schimbul unui onorariu prestează servicii 

specifice activităţii de lobby 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

serviciile furnizate clientului său într- o 

perioadă de 6 luni; 

 

 

 - reprezentant ai unei 

autorităţi sau instituţii 

publice înseamnă: deputaţii şi 

senatorii, membrii comisiilor 

permanente, ai comisiilor de anchetă şi ai 

comisiilor speciale ale Parlamentului, 

membrii din România ai Parlamentului 

European, Preşedintele României, 

membrii Guvernului, secretarii de stat, 

conducătorii organelor de specialitate din 

administraţia publică centrală şi din 

autorităţile administraţiei publice locale. 

 

Se elimină 
 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

5. Art. 5. Activitatea de lobby 

 

4. Articolul 4 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 

 

(1) Activitatea de lobby poate fi 

desfăşurată de orice persoană fizică sau 

juridică, după înregistrarea acesteia în 

Registrul de Lobby. 

 

 

„Art. 4 Activitatea de lobby 

(1) Activitatea de lobby poate fi desfăşurată 

de orice persoană fizică sau juridică, după 

înregistrarea acesteia în Registrul Naţional 

de Lobby, cu obligativitatea îndeplinirii 

condiţiilor impuse de prezenta lege. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

 (2) Lobbystii de profesie îşi pot 

desfăşura activitatea, la alegere: 

 

 

 

 

(a) individual, în calitate de 

(2) Profesionistii în lobby isi pot desfasura 

activitatea, in una dintre urmatoarele 

forme de exercitare a profesiei: 

 Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

 a) individual; 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

comerciant; 

 

(b) în cadrul unei societăţi 

comerciale, cu sediul în România, în 

calitate de asociat ori acţionar, potrivit 

legii; 
 

  

 

b) în cadrul unei societăţi profesionale de 

lobby, cu sediul în România, în calitate de 

asociat ori acţionar, potrivit legii; 

 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 (c) în calitate de lobbyst salarizat în 

interiorul profesiei. 

 

c) în calitate de profesionist in lobby în 

baza unui contract de munca încheiat cu o 

societate prefesională de lobby; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

    (3) Pentru a deveni lobbyst de 

profesie, o persoană fizică, trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

 

(3) Pentru a deveni profesionist in 

lobby, o persoană fizică, trebuie să 

îndeplineasca următoarele condiţii: 

 Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 

 

(a)  să aibă capacitate deplină de 

exerciţiu; 

 

 

 

a) nemodificat; 

 
 
 
 
 
 

 (b)a absolvit studii superioare; 

 
b)  sa fie absolvent de studii superioare; 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 
 

 

   (c) nu a fost condamnată definitiv 

pentru infracţiuni contra demnităţii, 

autorităţii sau

instigare publică; 

 

c) nu a fost condamnată definitiv pentru 

infracţiuni săvârşite cu intenţie; 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 
 

 

 (d) se bucură de o bună reputaţie 

profesională şi socială; 
d) Nemodificat; 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 

 e) a absolvit un curs de pregătire de 

scurtă durată, organizat de instituţii

educaţionale, constituite ca persoane 

juridice de drept public sau privat, în 

condiţiile legii,

potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 

102/1998 privind formarea profesională 

continuă prin

sistemul educaţional; 

       e) a absolvit un curs de pregătire în 

vederea acreditarii ca profesionist in lobby 

organizat cu respectarea condiţiilor prezentei 

legi . 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

 (f) nu a făcut obiectul unei decizii de 

radiere din Registrul de Lobby. 

 

f) este inscris in  Registrul National de 
Lobby. 
 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 
 

 

 4.  Pentru a deveni lobbyst de 

profesie, o persoană juridică, trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

 

 (4) Pentru a deveni societate profesionala de 

lobby, o persoană juridică, trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 

 

(a) să aibă în obiectul de activitate 

prestarea activităţii de lobby; 

 

 

 

     a) Nemodificat 

 (b) cel puţin unul dintre 

administratori sau acţionari să aibă 

calitatea de lobbyst de

profesie. 

 

b) cel puţin unul dintre administratori sau 

acţionari să fie acreditat ca profesionist in 

lobby  

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

 (c) nu a făcut obiectul unei decizii de 

radiere din Registrul de Lobby. 

 

c) este inscris in Registrul National de 
Lobby 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 
 

 

   (5) O societate comercială poate 

angaja lobbysti de profesie, în calitate de 

salariaţi.         

(5) Se elimina 

 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

6  5. Articolul 5 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins 

„Art. 5 Nu sunt considerate acţiuni 

specifice activităţii profesioniste de lobby 

următoarele tipuri de activităţi: 

a)activităţi  făcute de o persoană oficială, în 

virtutea atribuţiilor sale oficiale; 

 

  b) activităţi făcute de un reprezentant al 

unei organizaţii mass-media, în scopul 

strângerii şi difuzării de ştiri şi informaţii 

către public; 

 

 

  c) activitati făcute într-un discurs, articol, 

publicaţie sau în altă formă destinată 

aducerii la cunoştinţa publicului, ori prin 

radio, TV sau alte mijloace de comunicare; 

 

 

  d) activitati făcute în favoarea Guvernului  



25 
 

Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

unei ţari străine sau a unui partid politic 

străin;  

 

  (e) activitati care nu pot fi efectuate 

fară a divulga informaţii, care potrivit legii 

sunt secrete; 

 

 

  f) încercarea de a influenta decizia 

autorităţilor publice centrale sau locale 

prin mijloace interzise de lege 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

7 Art. 5. Inregistrarea lobby-stilor 

 

(1) In vederea înregistrării activităţii 

de lobby se înfiinţează Registrul de 

Lobby. Acest registru va fi ţinut de oficiul 

6. Articolul 6 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins: 

„Art. 6. Inregistrarea profesioniştilor in 

lobby si a societăţilor profesionale de lobby 

(1) In vederea înregistrării activităţii de 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

registrului comerţului de pe lângă 

Tribunalul Municipiului Bucureşti. Modul 

de organizare şi funcţionare a Registrului de 

Lobby se

stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

 

lobby se înfiinţează Registrul Naţional de 

Lobby. Acest registru va fi ţinut de către 

Consiliul Naţional profesioniştilor în lobby. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 (2) Acte necesare pentru înscrierea 

unei persoane fizice în Registrul de 

Lobby: 

 

 

a) cerere; 

 

b) copie act de identitate; 

 

c) cazier judiciar; 

 

  (2)  Documente necesare pentru înscrierea 

unei persoane fizice în Registrul Naţional de 

Lobby: 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 
 
a) Nemodificat 
 
 
b) Nemodificat 
 
 
c) Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 d)copie legalizată a diplomei de studii 

superioare; 

 

d) copie legalizată a diplomei de absolvire a 

studiilor superioare; 

 

 e) copie legalizată a dovezii privind 

absolvirea cursului de specialitate 

prevăzut la art.4, pct 3 

e) dovada absolvirii cursului de sprecialitate 
în vederea acreditarii ca profesionist in 
lobby, emisă de catre Consiliul National al  
profesionistilor in lobby . 
 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 (3)Acte necesare pentru înscrierea unei 

persoane juridice în Registrul de Lobby: 

 

 

 

(3) Documente necesare pentru înscrierea 

unei societăţi profesionale de lobby în 

Registrul Naţional de Lobby: 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

 a) cerere; 

 

a) Nemodificat 
 

 

 b) copie act constitutiv, cu toate 

modificările şi completările ulterioare; 

 

b) Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 c) împuternicire pentru 

persoana/persoanele desemnate să 

reprezinte firma; 

c) împuternicire pentru 

persoana/persoanele desemnate să 

reprezinte societatea în cazul înregistrării 

acesteia; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

 d)copie CUI; 

 

d) Se elimină 
 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 
 

 

 e) dovada faptului că cel puţin unul 

dintre angajaţii firmei este lobbyst de 

profesie, înregistrat în Registrul de Lobby. 

e) dovada faptului că cel puţin unul dintre 

angajaţi/asociaţi/acţionari ai  firmei este 

profesionist in lobby, înregistrat în Registrul 

Naţional de Lobby. 

 
 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 
 

 

  (4) La inregistrarea in Registrul Naţional de  
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

Lobby, profesioniştii în lobby sau societăţile 

profesionale de lobby vor primi un 

certificat de înscriere precum si acreditarea 

ca profesionist in lobby sau societate 

profesională de lobby. 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

8 Art. 6. Interdicţii în desfăşurarea 

activităţii de lobby 

 

Este interzisă desfăşurarea activităţii de 

lobby de către: 

(a) Membrii Parlamentului, membrii 

Parlamentului European, membrii 

Guvernului, salariaţii organelor 

administraţiei publice centrale şi locale; 

 

Se elimină 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

(b) Agenţiile sau regiile de stat, 

directorii şi membrii din conducerea 

acestora; 

 

(c) Orice operator economic în 

cadrul căruia statul deţine o participaţie 

mai mare de 51 %, directorii şi membrii 

consiliului de administraţie al acestora; 

 

(d) Partidele politice şi membrii 

organelor de conducere ale acestora; 

 

(e) Societăţi comerciale, regii 

autonome, organizaţii, asociaţii şi 

fundaţii care nu au în obiectul de 

activitate desfăşurarea activităţii de 

lobby şi nu sunt înregistrate în Registrul 

de Lobby. 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 

 2. Raportul va conţine o listă a tuturor 

contractelor încheiate în anul respectiv, 

pentru flecare contract comunicându-se cel 

puţin următoarele informaţii: 

a) Numele/denumirea clientului; 

b) Obiectivele concrete ale activităţii de 

lobby desfăşurate; 

c) Deciziile autorităţilor, care au făcut 

obiectul activităţii de lobby; 

d) Lista mijloacelor folosite; 

e) Lista cu numele oficialităţilor contactate 

în cadrul activităţilor 

de lobby; 

  

 3. Societăţile care nu au înregistrat în 

decurs de un an niciun contract de lobby 

vor depune anual o declaraţie pe proprie 

răspundere în acest sens la Registrul de 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

Lobby. 

 

 

9 Art. 7. Radierea din Registrul de Lobby 

 

 

Un lobbyst poate fi radiat din Registrul 

de Lobby, dacă: 

 

 

7. Articolul 7 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins: 

 

“Art. 7 Radierea din Registrul Naţional de 

lobby 

 
Un profesionist în lobby sau  o societate 

profesională de lobby pot fi radiaţi din 

Registrul Naţional de lobby, dacă: 

 
 

 

 a) Lobbystului i-a fost interzisă 

practicarea activităţii de lobby printr-

o hotărâre judecătorească definitivă; 

 

a) profesionistului in lobby sau societăţii 

profesionale de lobby i-au fost interzise 

practicarea activităţii de lobby printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

si imunitaţi 

 (a) Lobbystul nu mai îndeplineşte 

condiţiile prevăzute la Art.5 din 

prezenta lege; 

 

b) profesionistul in lobby sau  o societatea 

profesională de lobby nu mai îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la art. 6 din prezenta 

lege; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

 (b) Lobbystul nu respecta prevederile 

Art. 11 din prezenta lege, cu privire la 

raportare; 

 

c) profesionistul in lobby sau  societatea 

profesională de lobby nu respectă obligaţia 

înregistrării contractului de lobby în 

Registrul Naţional de lobby 
 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunităţi 

 

 d)La solicitarea lobbystului. d)  la solicitarea profesionistului în lobby  sau 
a societatii profesionale de lobby ; 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

  c) profesionistului în lobby nu respectă  
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

condiţiile privind pregătirea profesională 

iniţială sau continuă în conditiile prevăzute 

prin hotărâre a Consiliului Naţional al 

profesionistilor în lobby; 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

  d) Prin decesul profesionistului in lobby sau 

prin lichidarea societăţii profesionale de 

lobby. 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

 2. Persoanele care posedă legitimaţii de 

lobby au accesul liber în instituţia 

respectivă. 

 

Se elimină 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

 

 3. Legitimaţia se solicită în baza Se elimină. 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

certificatului de înregistrare al societăţii de 

lobby, prevăzut la art. 4 alin. 5 şi al unei 

cereri prin care societatea face dovada 

existenţei unui contract de lobby înregistrat 

în Registrul de Lobby care vizează instituţia 

respectivă. 

 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 4. Legitimaţia este nominală şi nu este 

transmisibilă între 

angajaţii/asociaţii/acţionarii firmei de 

lobby. 

Se elimina  

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

  

5. Legitimaţia se înnoieşte anual. 

 

Se elimină. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

 

10 Art 8. Inregistrarea activităţii de lobby 

 
8. Art. 8 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

(1) Lobbystii de profesie trebuie să 

înregistreze fiecare activitate de lobby 

angajată în Registrul Activităţii de 

Lobby deschis la secretariatul fiecărei 

autorităţi sau instituţii publice. Această 

înregistrare trebuie făcută în termen de 

cel mult 15 zile lucrătoare de la 

încheierea contractului de lobby. 

 

“Art. 8 Înregistrarea activităţii 

profesioniştilor în lobby şi a societăţilor 

profesionale de lobby 

 
(1) Profesioniştii în lobby şi societăţile 

profesionale de lobby trebuie să 

înregistreze contractul de lobby în 

Registrul Naţional al activităţii de Lobby, 

ţinut de către Consiliul Naţional 

profesioniştilor în lobby . 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 
 (2) Condiţiile în care se efectuează 

înregistrarea activităţii de lobby angajată 

se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

înregistrarea trebuie să cuprindă: 

 

(2) Registrul Naţional al activităţii de 

Lobby este  afişat pe site-ul Consiliului 

profesioniştilor în lobby şi este administrat 

în condiţii de transparenţă, fiind la 

dispoziţia tuturor autorităţilor publice 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 

(a) datele de identificare a lobbystului; 

datele de identificare a clientului, cu 

enumerarea asociaţilor care deţin fiecare 

mai mult de 20% din capitalul social, în 

cazul persoanei juridice; 

b) o copie a contractului de lobby; 

 

(c)  descrierea ţintei/ţintelor activităţii de 

lobby; 

 

(d) modul de desfăşurare a activităţii de 

către lobbyst, precum şi declararea

principalelor probleme pe care le tratează în 

numele fiecărui client al său. 

 

locale sau centrale sau a persoanelor fizice 

sau juridice . 

 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 
 
 

 (3) In situaţia în care, după 

înregistrare, contractul între lobbyst şi 

(3) Înregistrarea prevăzută la alin. (1) se 

face in cel mult 15 zile lucrătoare de la data 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

clientul său a încetat şi nu se prevede 

încheierea unui nou contract cu acest client 

lobbystul poate solicita anularea 

înregistrării din Registrul Activităţii de 

Lobby. 

încheierii contractului de lobby 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunităţi 

 

  (4) Procedura prin care se înregistrează 

contractul de lobby se stabileşte prin 

hotărâre de către Consiliul profesioniştilor 

în lobby 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunităţi 

 

 

  (5)  In situaţia în care contractul înregistrat 

în Registrul Naţional al activităţilor de 

lobby a fost suspendat, reziliat sau 

modificat, la solicitarea scrisă a oricăreia 

dintre părţi, se va face aceasta menţiune în 

termenul prevăzut la alin.(3).” 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

si imunităţi 

 

 

11 Art.9 Reguli fundamentale ale activităţii de 

lobby 

 

 

 

(1) Lobbystii au obligaţia de a: 

 

9. Articolul 9 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins: 

„Art. 9 Reguli fundamentale ale activităţii 

profesioniştilor in lobby sau a societăţilor 

profesionale de lobby  

 

(1) Profesioniştii in lobby sau societăţile 

profesionale de lobby au obligaţia de : 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

 a) furniza autorităţilor publice abilitate 

numele clientului lor şi modul de 

desfăşurare a activităţii în favoarea 

acestuia; 

a)  Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 

 b) a informa clienţii cu privire la obligaţiile 

ce le revin, conform prevederilor 

prezentului act; 

 

b) Nemodificat 

 

 

 (c) nu folosi informaţiile confidenţiale 

primite de la client, în detrimentul acestuia; 

 

c) Nemodificat 
 

 

 d) nu promova interesele unor 

competitori ai clientului, fara acordul 

expres al clientului său; 

 

d) Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

 e) discerne informaţiile primite din partea 

clientului, în vederea oferii lor către 

autorităţile publice; 

e) a analiza informaţiile primite din partea 

clientului, în vederea oferirii lor către 

autorităţile publice in cadrul activităţii de 

lobby; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 

 f) informa clientul în cazul în care 

obiectivele urmărite de acesta sunt 

ilegale sau dacă încalcă principiile 

activităţii de lobby şi în acest caz să refuze 

întreprinderea unei acţiuni; 

 
f) a informa clientul în cazul în care 

obiectivele urmărite de acesta sunt ilegale 

sau dacă încalcă principiile activităţii de 

lobby . 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

 (g) nu obţine informaţii prin 

mijloace ilegale. 

 

e)  Se elimină 
 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

  h)respecta condiţiile legale în cadrul 
procesului de obţinere a informaţiilor 
necesare activităţii de lobby ; 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

  i) reprezentă profesionist şi legal interesele 
clientului în relaţia cu autorităţile publice; 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

 

 (2) Lobbystilor le este interzis să facă 

activităţi de lobby pe lângă o autoritate a 

administraţiei publice în care o rudă a sa, 

până la gradul III inclusiv, deţine o 

funcţie de conducere. 

 

(3) Profesionistului în lobby precum şi 

societăţii profesionale de lobby le este 

interzis ca în desfăşurarea activităţii de 

lobby pentru atingerea obiectivului stabilit 

prin contractul de lobby să ofere sau să 

promită beneficii necuvenite 

reprezentantului autorităţii publice 

centrale sau locale cu care se întâlneşte în 

cadrul activităţii de lobby în scopul 

obţinerii pentru client a unor beneficii 

sancţionate de legea penală. 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunităţi 

 

 



43 
 

Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 (3) In activitatea desfăşurată lobbystilor 

le este interzis sa promită, să ofere sau să 

solicite reprezentanţilor autorităţilor 

publice cadouri, avantaje materiale sau 

financiare, ori alte beneficii. 

 

Se elimină 

 
 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

12 Art 10 . Relaţia lobbyst - autorităţi 

publice 

 

 

 

(1) Un lobbyst poate cere 

autorităţilor publice prezentarea 

argumentelor sale în persoană, cel puţin 

odată: 

(a) în timpul unei activităţi de lobby 

aferente unei decizii a Parlamentului, în 

faţa unei comisii parlamentare; 

10. Articolul 10 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins: 

„Art. 10 Relaţia profesionistului în lobby 

sau a societăţii profesionale de lobby cu 

autorităţile publice 

 

(1) Orice profesionist in lobby are dreptul 

la legitimaţie individuală emisă de către 

Consiliul naţional al profesioniştilor în 

lobby. Legitimaţia este individuală şi 

netransmisibilă şi se vizează anual de către 

Consiliul Naţional  al profesioniştilor în 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

(b) în timpul unei activităţi de lobby 

aferente unei decizii a Guvernului, or a 

Ministerelor din subordine, în faţa unei 

persoane din conducerea ministerului 

respectiv; 
în timpul unei activităţi de lobby aferente unei 

decizii a administraţiei publice locale, în faţa 

autorităţilor competente 

lobby. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 
 

 (2) Pentru a prezenta personal 

argumentele sale, un lobbyst trebuie să 

adreseze o cerere scrisă autorităţilor în 

cauză 

(2) Persoanele care posedă legitimaţie de 

profesionist în lobby emisă de către 

Consiliul Naţional al profesioniştilor în 

lobby au acces in instituţia respectivă, în 

condiţiile impuse de regulamentele interne 

ale acelei instituţii . 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

 (3)Conducătorul autorităţii publice poate 

decide liber cu privire la oportunitatea 

(3) După inregistrarea contractului de 

lobby in Registrul Naţional al activităţilor 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

organizării unei astfel de 

întâlniri.Hotărârea luată va fi 

comunicată şi lobystului solicitant. 

 

de lobby, Consiliul Naţional al 

profesioniştilor in lobby va comunica o 

copie a acestui contract, cu menţiunea că a 

fost înregistrat în Registrul Naţional al 

activităţilor de lobby, către secretarul 

general sau conducătorul instituţiei ce 

urmează sa facă obiectul activităţii de 

lobby. 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

  (4) Lobbystul poate invita membri ai 

administraţiei publice la târguri şi 

conferinţe în cadrul cărora să desfăşoare 

activităţi de lobby. 

 

Se elimina 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

 (5) Lobbystul poate trimite materiale 

explicative, publicaţii ştiinţifice, studii de 

fezabilitate către autorităţi, în vederea 

 

Se elimină 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

susţinerii argumentelor sale. si imunitaţi 

 

 

13  11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins: 

„Art.11 (1) Formarea profesională a 

profesioniştilor în lobby se asigură prin 

cursuri de specialitate de către furnizorii de 

formare profesională în domeniul lobby-

ului, autorizate şi organizate de către 

Consiliul Naţional profesioniştilor în lobby 

pe baza criteriilor cuprinse in standardele 

de formare iniţială sau continuă în 

domeniu, elaborate de către Consiliu. 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

  (2) In situaţia în care cursul de formare 

profesionala, iniţială sau continuă, este 

organizat în baza parteneriatelor sau 

acordurilor încheiate de Consiliu, acesta 
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crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

are dreptul sa verifice modul de organizare 

si desfăşurare a cursurilor si de aplicare a 

standardelor de formare iniţială sau 

continuă, având dreptul să retragă 

autorizaţia pentru organizarea acestor 

cursuri.” 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

14  12. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins: 

 

„Art. 12 Consiliul Naţional al 

profesioniştilor în lobby 

 

 

  (1) În vederea organizării activităţii lobby 

profesionist se înfiinţează Consiliul 

Naţional al profesioniştilor in lobby, 

organism autonom cu personalitate 

juridică, de interes public, cu sediul în 
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Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

municipiul Bucureşti. 

 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

  (2) Consiliul Naţional al profesioniştilor în 

lobby este condus de un preşedinte, 2 

vicepreşedinţi şi un secretar. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

 

  (3) Consiliul Naţional al profesioniştilor in 

lobby se organizează şi funcţionează 

potrivit prevederilor prezentei legi, precum 

şi ale regulamentului său de organizare şi 

funcţionare. 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

  (4) Consiliul Naţional al profesioniştilor în 

lobby este format din 9 membri titulari şi 5 
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crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau 

prin reprezentare de profesioniştii în lobby, 

în condiţiile prevăzute de Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului 

Naţional al profesioniştilor în lobby. 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

  (5)În structura Consiliului Naţional al 

profesioniştilor in lobby funcţionează un 

secretariat tehnic, alcătuit dintr-un număr 

de persoane stabilit prin organigramă şi 

aprobat de Consiliul Naţional al 

profesioniştilor în lobby. 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

  ( 6) Consiliul Naţional al profesioniştilor in 

lobby se întruneşte lunar sau ori de câte ori 

este necesar, la convocarea preşedintelui. 
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crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

  (7) Şedinţele Consiliul Naţional al 

profesioniştilor în lobby sunt publice, cu 

excepţia cazului în care membrii săi 

hotărăsc altfel. 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

  (8) Şedinţele Consiliului Naţional al 

profesioniştilor în lobby se desfăşoară în 

prezenţa a cel puţin 7 membri şi sunt 

publice, cu excepţia cazului în care 

membrii săi hotărăsc altfel. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

  (9)  Consiliul Naţional al profesioniştilor în 

lobby are următoarele atribuţii principale:  

 

 



51 
 

Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

  a)promovează activitatea de lobby şi 

reprezintă interesele profesioniştilor in 

lobby în scopul asigurării calităţii 

serviciilor din domeniul lobby-ului, 

conform prevederilor prezentei legi; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

  b) elaborează standardele de formare în 

domeniul lobby-ului, pe baza celor mai 

bune practici internaţionale în materie; 

c)avizează programele de formare 

profesională iniţiala si continua a 

profesioniştilor in lobby ; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

  c)acreditează profesioniştii in lobby , în 

condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de 
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Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

procedura stabilită prin Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

  d) supraveghează respectarea 

standardelor de formare în domeniul 

lobby-ului ; 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

  e) adoptă regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea sa; 

 

 

  (10)  Consiliul Naţional al profesioniştilor 

în lobby îşi acoperă cheltuielile de 

organizare şi funcţionare din venituri 

proprii, după cum urmează: 
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Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

a)taxele provenind din autorizarea 

profesioniştilor in lobby; 

 

b)donaţii, sponsorizări, finanţări şi alte 

surse de venit, dobândite în condiţiile legii; 

 

c) cotizaţia profesionala stabilita prin 

hotărâre; 

 

d)încasări din vânzarea publicaţiilor 

proprii; 

 

e)sumele provenind din amenzile aplicate 

ca sancţiuni disciplinare; 

 

f)organizarea de cursuri de formare 

profesională iniţiala sau continuă; 

 



54 
 

Nr. 

crt. 

Textul 

Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

g) alte sume rezultate din activitatea 

Consiliul Naţional al profesioniştilor ]n 

lobby, stabilite prin regulament. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

  (11) Consiliul Naţional al profesioniştilor in 

lobby poate adopta prin regulament 

înfiinţarea unor structuri teritoriale de 

reprezentare si organizare a activităţii de 

profesionist in lobby.” 

 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunităţi 
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Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

15 Art. 11. Raportarea activităţii de lobby 

 

(1) Pe perioada înregistrării în Registrul 

de Lobby, lobbystii sunt obligaţi să 

furnizeze raportări trimestriale către oficiul 

registrului comerţului de pe lângă 

tribunalul. Municipiului Bucureşti. 

Condiţiile în care se efectuează această 

raportare se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului. 

Se elimină. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

 

 (2) Raportul va conţine: 

(a)  lista deciziilor autorităţilor, care au 

făcut obiectul activităţii de lobby; 

(b) obiectivele concrete ale activităţii de 

lobby desfăşurate; 

(c)  lista mijloacelor folosite; 

(d) lista cu numele oficialităţilor contactate 

în cadrul activităţilor de lobby; 

Se elimina 

 
 
 
 

 Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 
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Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 numele clientului/clienţilor. 

 

16 Art. 12. Răspunderi şi sancţiuni
 
Desfăşurarea activităţii de lobby în alte 
condiţii decât cele prevăzute de prezenta 
lege constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 3,000 lei la 
5,000 lei. 

 
Desfăşurarea activităţii de lobby fară 
respectarea prevederilor Art. 4 şi Art. 5 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 5,000 lei 7,000 lei. 

 
 

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor 
se efectuează de către funcţionarii anume 
autorizaţi ai direcţiilor generale judeţene de 
finanţe publice şi control financiar de stat, 
respectiv ai municipiului Bucureşti. 

 
Soluţionare plângerilor împotriva 
sancţiunilor stabilite prin procesul verbal de 
constatare a contravenţiei se face potrivit 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al 

13. Articolul 13 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 
„Art. 13 Răspunderi şi sancţiuni  
 
Răspunderea disciplinară a profesionistului 
in lobby  intervine pentru următoarele 
abateri: 
 
a)încălcarea obligaţiei de confidenţialitate; 
 
b)refuzul de a răspunde cererilor formulate 
de autorităţile judiciare, în cazurile 
prevăzute de lege; 
 
c)refuzul de a restitui înscrisurile 
încredinţate de părţi; 
 
e)săvârşirea altor fapte care aduc atingere 
probităţii profesionale si care sunt 
prevăzute in Codul deontologic aprobat 
prin hotărâre de Consiliul Naţional al 
profesioniştilor în lobby. 
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Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 
 
 

17  14. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins: 
 
Art.14 
 (1)Sancţiunile disciplinare se aplică în 
raport cu gravitatea abaterii şi constau în: 
 
a)observaţie scrisă; 
 
b)amendă de la 100 lei (RON) la 1000 lei  
 
c)suspendarea din calitatea de profesionist 
in lobby pe o durată cuprinsa intre o lună 
la 6 luni; 
 
d)încetarea calităţii de profesionist in lobby 
 

 

   
(2)Limitele amenzii prevăzute la alin. (1) lit. 
b) se actualizează periodic de către 
Consiliul Naţional al profesioniştilor in 
lobby, în funcţie de rata inflaţiei. 
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Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 
  15. Articolul 15 va avea următorul cuprins: 

 
„Art.15  
(1)  Orice persoană interesată poate sesiza 

Consiliul Naţional al profesioniştilor in 

lobby, în scris, sub semnătură si motivat, în 

legătură cu săvârşirea unei abateri dintre 

cele prevăzute la art.13. 

 
 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

  (2)Cercetarea abaterii se efectuează în 

termen de cel mult 30 de zile de la data 

înregistrării sesizării, de către o comisie de 

disciplină alcătuită dintr-un membru al 

Consiliul Naţional al profesioniştilor în 
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Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

lobby, şi 2 reprezentanţi ai profesioniştilor 

in lobby, desemnaţi prin tragere la sorţi din 

Registrul Naţional al profesioniştilor in 

lobby. Membrii comisiei de disciplină sunt 

numiţi prin hotărâre a Consiliul Naţional al 

profesioniştilor în lobby. Invitarea celui în 

cauză în vederea audierii este obligatorie. 

Profesionistul în lobby cercetat este 

îndreptăţit să ia cunoştinţă de conţinutul 

dosarului şi să îşi formuleze apărarea. În 

caz de neprezentare, se va încheia un 

proces-verbal semnat de membrii comisiei, 

din care să reiasă faptul că profesionistul în 

lobby a fost invitat şi nu s-a prezentat la 

termenul stabilit. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 
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Propunerii legislative privind organizarea 

activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 
  (3)Dosarul de cercetare cu propunere de 

sancţionare sau de neaplicare a unei 

sancţiuni disciplinare se înaintează 

Consiliul Naţional al profesioniştilor in 

lobby, care hotărăşte, în termen de 30 de 

zile, cu privire la răspunderea disciplinară 

a profesionistului in lobby. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunităţi 

 

 

  (4) Sancţiunea disciplinara poate fi aplicată 

în termen de 30 de zile de la finalizarea 

cercetării disciplinare, dar nu mai târziu de 

6 luni de la data săvârşirii abaterii 

disciplinare. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunităţi 
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activităţii de lobby 

Amendamente Motivare 

 
18  16. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins: 

 
„Art. 16 (1) Hotărârea Consiliul national al 

profesionistilor in lobby de aplicare a 

sancţiunilor poate fi atacată la instanţa de 

contencios administrativ competentă, în 

termen de 15 zile de la comunicarea 

acesteia. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

 

   
(2)Acţiunea exercitată potrivit alin. (1) 
suspendă executarea hotărârii atacate. 
 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

  (3)Hotărârea de aplicare a amenzii, rămasă 

definitivă potrivit legii, constituie titlu 

executoriu. Neachitarea acestei amenzi în 
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activităţii de lobby 
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termen de 30 de zile de la data rămânerii 

definitive a hotărârii de sancţionare atrage 

de drept suspendarea din calitatea 

profesionist in lobby, până la achitarea 

sumei. 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 
19  17. Articolul 17  va avea urmatorul cuprins 

“Art. 17. Răspunderea civilă sau penala a 

profesionistului in lobby poate fi angajată, 

în condiţiile legii civile sau penale, pentru 

cauzarea de prejudicii, prin incalcarea 

prevederilor legale 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

 

 

20 Art.13 Dispoziţii finale 

Prevederile din prezenta lege se 
completează cu dispoziţiile Legii nr. 

18. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins 

„Art.18  Dispoziţii finale si tranzitorii 
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activităţii de lobby 
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31/1990, legea societăţilor comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
Prezenta lege intră în vigoare în 

termen de 3 luni de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României. 
 

In termen de 6 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, se înfiinţează 

Consiliul Naţional al profesioniştilor in 

lobby ,care va elabora regulamentul 

privind organizarea şi funcţionarea sa, 

precum şi standardele de formare în 

domeniul activităţii profesioniste de lobby, 

ce vor fi publicate în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunităţi 

 

  (2)În vederea constituirii primului Consiliul 

profesioniştilor în lobby membrii acestuia 

vor fi desemnaţi prin hotărâre a Camerei 

Deputaţilor, la propunerea Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
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activităţii de lobby 
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si imunitaţi 

 

  (3) Primul Consiliu, denumit Consiliul 

Naţional intermiar al profesioniştilor în 

lobby, va fi constituit din 11 membri 

desemnaţi in condiţiile prezentului alineat 

şi are ca obiectiv organizarea alegerilor 

Consiliului Naţional al profesioniştilor în 

lobby si elaborarea regulamentului, în 

termen de 6 luni de la constituire . 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

  (5) Pana la preluarea mandatului de catre 

Consiliul ales conform procedurii descrise 

la alin anterior, secretarul general al 

Camerei Deputatilor va pune la dispozitie 

baza materiala desfasurarii activitatii 

Consiliului national intermiar al 
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profesionistilor in lobby. 

 
Autor: Comisia juridica, de disciplina 

si imunitaţi 

  (6) Prezenta lege nu ingradeste cu nimic 

accesul organizatiilor neguvernamentale, 

organizatiilor sindicale, organizatiilor 

socio-profesionale, confesionale sau a 

oricaror persoane fizice sau juridice de a se 

adresa nemijlocit institutiilor si 

autoritatilor publice centrale sau locale. 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

 

 

  (7) Deputaţii si senatorii, consilierii judeţeni 

sau locali, preşedinţii de consilii judeţene 

sau primarii, organizaţiile sindicale, socio-

profesionale, confesionale sau politice pot 

reprezenta direct sau indirect interesele 
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alegatorilor sau membrilor acestora, după 

caz precum si a oricăror persoane fizice sau 

juridice, in relaţia cu autorităţile centrale 

sau locale sau instituţiile publice fără 

obligativitatea îndeplinirii procedurilor 

impuse de prezenta lege pentru activitatea 

profesionista de lobby sau a altor 

formalităţi.  

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunitaţi 

  (8)  Demnitarii, funcţionarii publici sau 

angajaţii instituţiilor sau autorităţilor 

publice centrale sau locale nu pot sa încheie 

contracte de lobby în calitate de 

profesionist în lobby care au ca obiect 

activitatea de lobby în cadrul instituţiilor 

unde îşi desfăşoară activitatea sau sunt 

angajaţi. 
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  (9) Persoanele enumerate la alin. (7) care 

deţin o funcţie publică electivă, în 

exercitarea mandatului,  desfăşoară 

activităţi de reprezentare în relaţia cu 

instituţiile şi autorităţile publice centrale 

sau locale fără obligaţia îndeplinirii altor 

formalităţi. 

Autor: Comisia juridica, de disciplina 
si imunităţi 
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