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Așa cum este prevăzut la punctul 28 din Acordul interinstituțional (AII) revizuit privind 

registrul de transparență, semnat la 16 aprilie 2014 (ca instrument comun al Parlamentului 

European și al Comisiei Europene), prezentul raport anual trece în revistă operațiunile 

registrului de transparență din anul 2016.  

 

Prezentul raport prezintă statisticile referitoare la operațiunile registrului în perioada ianuarie – 

decembrie 2016 și descrie activitățile întreprinse de secretariatul comun al registrului de 

transparență, în special în ceea ce privește asigurarea unei calități optime a datelor și 

sensibilizarea cu privire la acest instrument. 
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I. INTRODUCERE 

Registrul de transparență (denumit în continuare „registrul”) a fost creat ca un sistem comun 

de către Parlamentul European (PE) și Comisia Europeană (CE) în 2011 printr-un acord 

interinstituțional (AII). El reprezintă unul dintre instrumentele-cheie pentru punerea în 

aplicare a angajamentului celor două instituții în materie de transparență. Registrul vizează 

toate grupurile de interese care se angajează în activități desfășurate cu scopul de a influența 

procesele de legiferare și punerea în aplicare a politicilor instituțiilor UE. Evidențiind 

interesele urmărite, de către cine și cu ce resurse, registrul permite un control public sporit, 

oferind cetățenilor, mass-mediei și părților interesate posibilitatea de a urmări activitățile și 

influența potențială a reprezentanților de interese. Registrul de transparență cuprinde peste 

10 000 de organizații, toate semnatare ale unui Cod de conduită comun1, acesta fiind unul 

dintre cele mai mari de acest gen din lume. 

 

II. SITUAȚIA ACTUALĂ A REGISTRULUI DE TRANSPARENȚĂ2 

Există șase secțiuni pentru înscrierea în registru. În 2016, cea mai mare secțiune, care 

reprezintă puțin peste jumătate din organizațiile înregistrate, a fost secțiunea II: 

„Reprezentanți interni cu activități de lobby și asociații comerciale/de 

întreprinderi/profesionale” (a se vedea tabelul 1). În cadrul acestei secțiuni, principala 

subsecțiune, „Asociații comerciale și de afaceri”, reprezintă aproape 43% din reprezentanții 

interni cu activități de lobby și asociațiile comerciale/de întreprinderi/profesionale (a se 

vedea tabelul 2, secțiunea II). 

 

„Organizațiile neguvernamentale” (secțiunea III) s-au plasat pe locul al doilea, reprezentând 

mai mult de un sfert dintre totalul organizațiilor înregistrate. „Societățile de consultanță 

specializată, cabinetele de avocatură sau consultanții independenți” (Secțiunea I) s-au 

situat pe locul următor, reprezentând aproape 12 % dintre totalul organizațiilor înregistrate. 

Categorii de solicitanți mai mici au fost „Grupurile de reflecție, instituțiile academice și de 

cercetare” (secțiunea IV), urmată de „Asociațiile și rețelele transnaționale ale autorităților 

publice regionale sau ale altor autorități de la nivel subnațional” (secțiunea VI) și 

„Organizațiile care reprezintă biserici și comunități religioase” (Secțiunea V). 

 

Tabelul 1: Distribuția reprezentanților de interese 

 

                                                 
1 Au fost luate în considerare doar organizațiile care au fost înregistrate și active la data de 31 decembrie 2016. 
2 Cifrele prezentate în prezentul raport reflectă situația existentă la 31 decembrie 2016. 
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Tabelul 2: Defalcarea pe subsecțiuni3 

 

 Secțiunea I: Societăți de consultanță de specialitate/cabinete de avocatură/consultanți 

independenți 

 

 

 

Secțiunea II: Reprezentanți interni cu activități de lobby și asociații comerciale/de 

întreprinderi/profesionale 

                                                 
3 Secțiunile III și V nu au subsecțiuni. 

11,58%

50,33%

25,60%

7,22%

0,44%

4,82% Section I - Professional consultancies/law
firms/self-employed consultants

Section II - In-house lobbyists and
trade/business/professional associations

Section III - Non-governmental
organisations

Section IV - Think tanks, research and
academic institutions

Section V - Organisations representing
churches and religious communities

Section VI - Organisations representing
local, regional and municipal authorities,
other public or mixed entities, etc.

59,18%

10,28%

30,54%

Professional consultancies

Law firms

Self-employed consultants
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Secțiunea IV: Grupuri de reflecție, instituții academice și de cercetare 

 

 

 

 

 

Secțiunea VI: Organizații care reprezintă autorități locale, regionale și municipale, alte 

entități publice sau mixte  

 

37,55%

42,46%

13,87%

6,12%

Companies & groups

Trade and business associations

Trade unions and professional
associations

Other organisations

67,13%

32,87%
Think tanks and research
institutions

Academic institutions
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21,86%

19,96%

16,16%

42,02%

Regional structures

Other sub-national public
authorities

Transnational associations and
networks of public regional or
other sub-national authorities

Other public or mixed entities,
created by law whose purpose is
to act in the public interest
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Tabelul 3: Distribuția organizațiilor înregistrate la 31 decembrie 2016 

 

 La 31 decembrie 2016, existau 10 911 de organizații înscrise în Registru, înregistrări 

repartizate în următoarele (sub)secțiuni: 

I – Societăți de consultanță specializată/cabinete de avocatură/consultanți 

independenți 
1 264 

Societăți de consultanță specializată  748 

Cabinete de avocatură  130 

Consultanți independenți  386 

II - Reprezentanți interni cu activități de lobbying și asociații comerciale/de 

întreprinderi/profesionale  
5 492 

Societăți și grupuri  2 062 

Asociații comerciale și de întreprinderi  2 332 

Organizații sindicale și asociații profesionale  762 

Alte organizații  336 

III – Organizații neguvernamentale  2 793 

Organizații neguvernamentale, platforme și rețele și alte organizații similare  2 793 

IV – Grupuri de reflecție, instituții academice și de cercetare  788 

Grupuri de reflecție și instituții de cercetare  529 

Instituții academice  259 

V – Organizații care reprezintă biserici și comunități religioase  48 

Organizații care reprezintă biserici și comunități religioase  48 

VI – Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte 

entități publice și mixte  
526 

Structuri regionale 115 

Alte autorități publice de la nivel subnațional  105 

Asociații și rețele transnaționale ale autorităților publice regionale sau ale altor 

autorități de la nivel subnațional 
85 

Alte organizații publice sau mixte, create prin lege și având drept scop să acționeze în 

interes public  
221 

 

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=57&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&


 

8 

 

Statistici privind noile organizații înregistrate din 2016 

În 2016, au fost înregistrate 3 347 de noi organizații în registru4. Dintre acestea, 451 de 

organizații au fost înregistrate la secțiunea I; 1 511 la secțiunea II; 902 la secțiunea III; 283 la 

secțiunea IV; 11 la secțiunea V și 189 la secțiunea VI; Numărul mediu de noi înregistrări pe lună 

a fost de 279, acesta variind în timpul anului (tabelul 5).  

 

 

Tabelul 4: Noile înregistrări pe an  

 

 
 

 

Observație: Pentru statisticile anuale începând din 2011, vă rugăm să consultați site-ul registrului 

—  
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=ro&action=prepareView 

 

  

                                                 
4 Au fost luate în considerare doar organizațiile care au fost înregistrate și active la data de 31 decembrie 2016. 

3347
2714

2119

111211741168

201620152014201320122011

Registration year

Number of new entities registered and still active 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=ro&action=prepareView
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Tabelul 5: Numărul organizațiilor înregistrate în 2016  

 

 
 

 

 

Numărul total de noi înregistrări pe an a continuat să crească. Această tendință ascendentă se 

datorează cel mai probabil punerii în aplicare continue de către cele două instituții de stimulente 

puternice în favoarea înregistrării. 

 

Printr-o decizie adoptată în mai 2016, Comisia o făcut ca înregistrarea să fie o condiție prealabilă 

pentru numirea anumitor tipuri de membri ai grupurilor de experți. Această sinergie nou-creată 

între registrul de transparență și cel privind grupurile de experți a dus la creșterea ratelor de 

înregistrare în a doua jumătate a anului. Consultările publice lansate de Comisie în diversele 

domenii de politică au dus, de asemenea, la noi înregistrări deoarece grupurile de interese care 

răspund sunt încurajate în mod activ să adere la registrul de transparență pentru a-și distinge 

contribuțiile de cele ale cetățenilor. 

 

Înregistrarea este o condiție preliminară pentru organizațiile și lucrătorii independenți ai căror 

reprezentanți au fost invitați să ia cuvântul la audierile din cadrul comisiilor Parlamentului 

European sau care doresc să beneficieze de un acces mai ușor în clădirile Parlamentului. 

Acreditarea poate fi acordată pe o perioadă de până la 12 luni și poate fi reînnoită. În 2016, 

Parlamentul a acordat peste 7 400 de autorizații individuale de acces pentru reprezentanții ai 

aproximativ 2 350 de organizații înscrise în registru (fie sub formă de noi autorizații, fie sub formă 

de autorizații reînnoite).  

 

În 2016, site-ul internet al registrului a primit aproximativ 250 000 de vizitatori unici5 sau 41 250 

de vizite pe lună6. Până la 27,7 % din vizite s-au făcut prin intermediul site-ului Europa, în timp ce 

aproape 30 % dintre acestea s-au făcut prin intermediul motoarelor de căutare.  

 

                                                 
5 „Vizitator unic” înseamnă clientul identificat în mod unic care consultă paginile într-o anumită perioadă de timp (o zi, în acest 

caz). Un vizitator unic este luat în considerare o singură dată în perioada de timp avută în vedere, în timp de vizitatorul poate vizita 

un site de mai multe ori. Având în vedere că identificarea se face pe calculatoarele vizitatorilor, același vizitator care folosește mai 

multe calculatoare este luat în considerare de mai multe ori. 
6 O „vizită” este definită ca o succesiune de cereri de consultare a unei pagini din partea aceluiași client identificat în mod unic. 
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III. ACTIVITĂȚILE SECRETARIATULUI COMUN AL REGISTRULUI DE 

TRANSPARENȚĂ  

Secretariatul comun al registrului de transparență (SCRT) este compus dintr-o echipă de 

funcționari din cadrul PE și CE. În total, sunt implicați 10 funcționari, inclusiv șefi de unitate: 6 

din cadrul CE și 4 din cadrul PE. Pentru sarcinile legate de SCRT, activitatea acestora reprezintă 

aproximativ 5.5 echivalente normă întreagă.  

 

SCRT se ocupă de gestionarea de zi cu zi a registrului de transparență; el oferă un serviciu de 

asistență tehnică, formulează orientări pentru înregistrare, efectuează verificări ale calității 

datelor, gestionează alertele și reclamațiile primite, coordonează dezvoltarea sistemelor 

informatice și întreținerea sistemului și desfășoară acțiuni de sensibilizare și alte activități de 

comunicare pentru a promova acest sistem. SCRT funcționează sub coordonarea șefului Unității 

pentru transparență din cadrul Secretariatului General al Comisiei; Consiliul este observator la 

reuniunile SCRT.  

 

1. Monitorizarea datelor din registru  

Una dintre sarcinile principale ale SCRT este de a monitoriza calitatea datelor din registru prin 

efectuarea de controale de calitate și asigurarea monitorizării corespunzătoare a alertelor și a 

reclamațiilor. În plus, SCRT efectuează un control de bază la fiecare nouă înregistrare în 

registrul de transparență pentru a verifica eligibilitatea. Pentru a gestiona această sarcină dificilă 

într-un mod mai eficient, departamentul de dezvoltare a sistemelor informatice a început să 

contribuie în 2016 la analiza calității datelor furnizate de organizațiile înregistrate într-un mod 

automatizat. Obiectivul este de a lansa o nouă versiune îmbunătățită a registrului de transparență 

în prima jumătate a anului 2017, pentru a crește calitatea generală a datelor prin facilitarea 

procesului de înregistrare/actualizare pentru noile și actualele organizații înregistrate.  

 

1.1 Controale de calitate  

Un „control de calitate” este un set de verificări efectuate de SCRT pentru a asigura calitatea și 

exactitatea datelor furnizate de către organizațiile înregistrate în temeiul anexei II la AII, cu 

scopul de a evita erorile de fapt și înregistrările neeligibile. În cazul nerespectării cerințelor 

stabilite în anexa II la AII, SCRT inițiază corespondența și începe un dialog cu organizațiile 

înregistrate pentru a identifica posibile soluții.  

  

În 2016, SCRT a realizat 5 032 de controale de calitate, aproape dublu față de numărul 

controalelor efectuate în 2015 (2 591) în urma depunerii unor eforturi mai mari pentru a garanta 

că toate noile înregistrări sunt verificate. În ceea ce privește cele 5 032 de controale de calitate 

efectuate, mai puțin de jumătate din înregistrări au fost considerate a fi corecte (2 261), în timp 

ce restul organizațiilor au fost contactate cu privire la eligibilitate sau la incoerențele din datele 

înregistrate în rubricile pe care le-au completat. Din cele 2 771 de organizații contactate, 961 au 

fost radiate din registru pentru unul dintre următoarele motive: date inconsecvente, incorecte sau 

incomplete, neactualizare și neeligibilitate.  

 

1.2 Alerte  

 

„Alerta” este un mecanism care permite părților terțe să informeze SCRT cu privire la 

înregistrările uneia sau mai multor organizații care pot conține erori de fapt sau să fie neeligibile. 

Din cele 5 032 de controale de calitate menționate anterior, 407 au fost realizate în urma 

alertelor primite de SCRT. În 2016, SCRT a primit 16 alerte individuale (dintre care una era 

inadmisibilă). Aceste alerte au vizat un număr total de 40 de organizații, deoarece unele alerte s-

au referit la mai multe entități. 
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O alertă în masă, parțial pendinte din septembrie 2015, a vizat 4 253 de rubrici. Această alertă a 

raportat trei tipuri de înregistrări eronate: (i) nedescrierea unor activități relevante; (ii) entități 

care cheltuie sume neverosimil de mari; și (iii) entități care cheltuie sume neverosimil de mici; 

Având în vedere numărul mare de înregistrări vizate, SCRT a asigurat monitorizarea acordând 

prioritate anumitor criterii. Au fost contactate în total 433 de organizații, în trei etape (două etape 

au fost finalizate în 2015, iar una a fost finalizată în 2016). 

 

Rezultatele fazei III referitoare la aparenta subraportare a costurilor sunt prezentate aici, după cum 

s-a anunțat în raportul anual precedent: 

 

 Aparenta subraportare a costurilor 

  

347 de organizații au fost contactate în ianuarie/februarie 2016; 

277 (80%) au făcut actualizări satisfăcătoare; 

70 (20%) au fost radiate din registru din cauza răspunsului nesatisfăcător sau a lipsei unui răspuns. 

  

Pentru această categorie au fost aplicate următoarele criterii: organizațiile înregistrate la secțiunile 

I, II și III; cu sediu în Belgia; cu un număr de ENI mai mare sau egal cu doi; cu costuri estimate 

atribuibile activităților inferioare sau egale cu 10 000 EUR. 

 

 

1.3 Reclamații  

 

„Reclamația” este o notificare privind o presupusă încălcare de către o entitate înregistrată a 

oricăreia dintre obligațiile prevăzute în Codul de conduită, cu excepția acuzațiilor privind erorile 

de fapt. În 2016, SCRT a primit șapte reclamații, dintre care patru au fost declarate admisibile ca 

„reclamații” și una a fost reclasificată ca „alertă”. Inadmisibilitatea este stabilită, de exemplu, în 

cazul în care nu există nicio legătură cu o presupusă încălcare a Codului de conduită de către 

organizațiile înregistrate sau nicio dovadă sau element justificativ cu privire la acuzațiile făcute. 

 

Reclamațiile admisibile au făcut referire la presupuse încălcări ale clauzelor prevăzute în Codul 

de conduită, și cel mai frecvent a clauzei (d), „garantează că, după cunoștința lor, informațiile 

furnizate la înregistrare și, ulterior, în cadrul activităților care fac obiectul Registrului sunt 

complete, actualizate și nu sunt înșelătoare; acceptă că toate informațiile furnizate pot face 

obiectul unei revizuiri și sunt de acord să coopereze în ceea ce privește solicitările 

administrative de informații suplimentare și de actualizări”, urmată îndeaproape de clauza (c) 

„nu pretind că au o relație formală cu UE sau cu oricare dintre instituțiile acesteia în relațiile 

lor cu părți terțe, nu prezintă efectele înregistrării într-o lumină falsă pentru a induce în eroare 

terții sau funcționarii ori alți agenți ai Uniunii și nu utilizează siglele instituțiilor UE fără o 

autorizare expresă în acest sens”.  

 

În urma investigațiilor realizate de SCRT și contactarea organizațiilor înregistrate în cauză, trei 

dintre cele patru plângeri admisibile au fost închise în urma informațiilor actualizate furnizate de 

organizațiile înregistrate respective, iar restul organizațiilor au fost radiate din registru, fiind 

considerate neeligibile.  

 

2. Consiliere și sensibilizare  

 

SCRT desfășoară în mod regulat activități de formare și de comunicare, cu scopul de a 

sensibiliza publicul cu privire la registru și pentru a promova utilizarea acestuia. În 2016, PE a 

organizat nouă sesiuni interne de formare pentru membrii personalului și asistenții deputaților. 

Comisia a organizat șapte cursuri de formare pentru personal cu durata de o zi intitulate 

„Gestionarea corespunzătoare și eficace a reprezentanților grupurilor de interese”, care au 

cuprins o prezentare și un studiu de caz privind registrul de transparență. Pe lângă aceste 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=ro&reference=CODE_OF_CONDUCT
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=ro&reference=CODE_OF_CONDUCT
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prezentări interne, cele două instituții au organizat 24 de prezentări pentru părțile interesate și 

grupurile de vizitatori. Au fost organizate două prezentări pentru deputații naționali din statele 

membre la invitația Comitetului portughez ad hoc pentru creșterea transparenței, în luna 

septembrie, și a Comitetului de apărare din Belgia, în luna decembrie.  

 

Pentru a asista organizațiile în procesul de înregistrare și pe lângă orientările detaliate privind 

punerea în aplicare a fost pusă la dispoziție online o orientare mai scurtă, intitulată „Modul de 

realizare a unei bune înregistrări și de evitare a erorilor frecvente”. 

 

 

IV. CONCLUZIE 

Creșterea numărului de înregistrări a continuat în 2016, peste 3 300 de noi organizații aderând în 

cursul anului. În același timp, SCRT a depus eforturi sporite pentru a garanta o calitate optimă a 

datelor din sistem, efectuând mai multe controale de calitate și asigurând monitorizarea la timp a 

alertelor și reclamațiilor. SCRT a fost invitat în mod regulat să prezinte registrul de transparență 

pentru diferite categorii de public și să participe la dezbateri cu privire la funcționarea sistemului și 

evoluția sa. Numărul tot mai mare de noi organizații înregistrate, precum și creșterea vizibilității și 

a importanței registrului, a evidențiat încă o dată necesitatea de a aloca resurse umane și 

informatice adecvate SCRT pentru a asigura funcționarea sa eficientă și credibilitatea generală a 

sistemului. 

În 2016, au avut loc o serie de evenimente notabile. Comisia a organizat o consultare publică de 

trei luni pentru a colecta informații cu privire la actualul registru de transparență și dezvoltarea sa 

potențială7. Sylvie Guillaume, vicepreședintă a Parlamentului European, și Frans Timmermans, 

prim-vicepreședinte al Comisiei, au găzduit o dezbatere publică comună la 2 mai cu privire la 

regimul de transparență pentru reprezentanții grupurilor de interese din UE8 și, la 28 septembrie, 

Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului o propunere de Acord interinstituțional 

privind un registru de transparență obligatoriu9. 

 

 

 

 

 

– SFÂRȘIT –  

                                                 
7 http://ec.europa.eu/info/consultations/proposal-mandatory-transparency-register_ro 
8 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-prod=kBRD5-

5YVNWJrNp6fOmURgGs3kYZ9nRiw5jaWenJqutaYpv24Pdf!1731521210?locale=ro&reference=NEWS 
9 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_ro.htm 

 

http://ec.europa.eu/info/consultations/proposal-mandatory-transparency-register_ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-prod=kBRD5-5YVNWJrNp6fOmURgGs3kYZ9nRiw5jaWenJqutaYpv24Pdf!1731521210?locale=ro&reference=NEWS
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-prod=kBRD5-5YVNWJrNp6fOmURgGs3kYZ9nRiw5jaWenJqutaYpv24Pdf!1731521210?locale=ro&reference=NEWS
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_ro.htm

