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Așa cum este prevăzut la punctul 28 din Acordul interinstituțional 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 2017.  

 

Prezentul raport prezintă statisticile referitoare la operațiunile registrului de transparență în 

perioada ianuarie - decembrie 2017 și descrie activitățile întreprinse de secretariatul comun 

al registrului de transparență, în special în ceea ce privește asigurarea unei calități optime a 

datelor, monitorizarea respectării Codului de conduită și sensibilizarea cu privire la acest 

mecanism. 
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I. INTRODUCERE 

Registrul de transparență a fost creat ca un sistem comun de către Parlamentul European 

și Comisia Europeană în 2011 printr-un acord interinstituțional. El reprezintă unul dintre 

instrumentele-cheie pentru punerea în aplicare a angajamentului celor două instituții în 

materie de transparență. Registrul de transparență vizează toate grupurile de interese și 

consultanții independenți care se angajează în activități desfășurate cu scopul de a 

influența procesele de legiferare și de punere în aplicare a politicilor ale instituțiilor UE. 

Evidențiind interesele urmărite, de către cine și cu ce resurse, registrul de transparență 

permite un control public mai amplu, oferind cetățenilor, mass-mediei și părților 

interesate posibilitatea de a urmări activitățile și influența potențială ale reprezentanților 

de interese. Registrul de transparență cuprinde peste 11 000 de entități, toate semnatare 

ale unui Cod de conduită comun1. 

 

II. SITUAȚIA ACTUALĂ A REGISTRULUI DE TRANSPARENȚĂ2 

1. Statistici  

Există șase secțiuni pentru înscrierea în registrul de transparență.  

„Lobbyiștii interni3 și asociațiile comerciale/de afaceri/profesionale” (Secțiunea II) au 

constituit în continuare cea mai mare secțiune, care a cuprins aproape jumătate din 

entitățile înscrise, (a se vedea graficul 1). În cadrul acestei secțiuni, subsecțiunea 

„Asociații comerciale și de afaceri”, a reprezentat aproape 42%, iar subsecțiunea 

„Întreprinderi și grupuri” peste 37% din toți lobbyiștii interni și asociațiile 

comerciale/de afaceri/profesionale (a se vedea graficul 2, Secțiunea II). 

„Organizațiile neguvernamentale” (Secțiunea III) au constituit al doilea cel mai 

obișnuit tip de solicitant la înscriere în 2017, reprezentând mai mult de un sfert din totalul 

organizațiilor înscrise.  

„Societățile de consultanță specializată, cabinetele de avocatură sau consultanții 

independenți” (Secțiunea I) s-au situat pe locul următor, reprezentând aproape 11% din 

totalul solicitanților la înscriere.  

Categorii mai puțin numeroase au fost „Grupurile de reflecție, instituțiile academice și 

de cercetare” (Secțiunea IV), urmată de „Organizații care reprezintă autorități locale, 

regionale și municipale, alte entități publice sau mixte etc.” (Secțiunea VI)  și 

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

                                                 
1 Au fost luate în considerare doar entitățile care erau înscrise și active la data de 31 decembrie 2017. 
2 Cifrele prezentate în prezentul raport reflectă situația existentă la 31 decembrie 2017. 
3 Acest termen se referă la persoanele angajate în cadrul organizației, spre deosebire, de exemplu, de angajarea unor 

consultanți externi care să reprezinte organizația din „exterior.” 



 

4 

 

Graficul 1: Distribuția reprezentanților de interese 

 

 

 

Graficul 2: Defalcarea pe subsecțiuni4 

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

independenți 

 

 

                                                 
4 Secțiunile III și V nu au subsecțiuni, prin urmare nu sunt incluse în defalcare. 
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Secțiunea II: Lobbyiști interni și asociații comerciale/de afaceri/profesionale 

 

Secțiunea IV: Grupuri de reflecție, instituții academice și de cercetare 
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Secțiunea VI: Organizații care reprezintă autorități locale, regionale și municipale, alte 

entități publice sau mixte  
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Tabelul 3: Distribuția entităților înscrise  

La 31 decembrie 2017, existau 11 612 de entități înscrise în Registrul de 

transparență repartizate în următoarele (sub)secțiuni: 

I - Societăți de consultanță specializată/cabinete de 

avocatură/consultanți independenți 
1 327 

Societăți de consultanță specializată  768 

Cabinete de avocatură  142 

Consultanți independenți  417 

II - Lobbyiști interni și asociații comerciale/de afaceri/profesionale  5 747 

Întreprinderi și grupuri  2 154 

Asociații comerciale și de afaceri 2 396 

Organizații sindicale și asociații profesionale  863 

Alte organizații  334 

III - Organizații neguvernamentale  3 047 

Organizații neguvernamentale, platforme și rețele și alte organizații 

similare  
3 047 

IV - Grupuri de reflecție, instituții academice și de cercetare 892 

Grupuri de reflecție și instituții de cercetare  574 

Instituții academice  318 

V – Organizații care reprezintă biserici și comunități religioase  51 

Organizații care reprezintă biserici și comunități religioase  51 

VI - Organizații reprezentând autorități locale, regionale și 

municipale, alte entități publice și mixte 
548 

Structuri regionalee 117 

Alte autorități publice de la nivel subnațional  97 

Asociații și rețele transnaționale ale autorităților publice regionale sau ale 

altor autorități de la nivel subnațional 
77 

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

acționeze în interes public  
257 

 

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=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=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=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=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=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=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=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=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&
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 În 2017, s-au înregistrat 2 430 noi înscrieri în registrul de transparență (au fost incluse 

numai entitățile care erau înscrise în 2017 și încă active la 31 decembrie 20175). Numărul 

mediu de noi înscrieri pe lună a fost de 202.   

Defalcarea pe secțiuni în funcție de noile înscrieri a fost după cum urmează:  

 344 entități în Secțiunea I;  

 1 041 în Secțiunea II;  

 675 în Secțiunea III;  

 239 în Secțiunea IV;  

 6 în Secțiunea V și  

 125 în Secțiunea VI.  

Observație:  

Pentru statisticile anuale începând din 2011, vă rugăm să consultați pagina statisticilor6 

pe site-ul registrului de transparență.  

Graficul 4: Noi înscrieri pe an  

 
 

Numărul total al entităților înscrise a crescut de la 10 911 în 2016 la 11 612 în 2017, ceea 

ce reprezintă o creștere de peste 6% (graficul 5). 

  

                                                 
5 Posibilele motive pentru dezactivare includ auto-retragerea, eliminarea de către secretariatul comun al registrului de 

transparență în urma unei neadmisibilități/unui control al calității etc. 
6 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=ro&action=prepareView  

2430
3347

2714
2119

111211741168

2017201620152014201320122011

Registration year  

Number of new entities registered and 
still active 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=ro&action=prepareView
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=ro&action=prepareView
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Graficul 5: Numărul total de entități înscrise pe an 

 

Entitățile înscrise cu sediul în UE reprezintă aproximativ 77 % din toate înscrierile. Două 

țări din afara UE (Statele Unite și Elveția) sunt cuprinse pe lista primelor 10 țări (graficul 

6). În registrul de transparență există organizații din toate statele membre ale UE, jumătate 

din entitățile înscrise declarând că au sediul central într-una din următoarele patru țări: 

Belgia, Germania, Regatul Unit sau Franța. Până la 30% din toate entitățile înscrise au un 

birou în Belgia; pentru aproximativ 18% din entitățile înscrise acesta reprezintă sediul 

central. 

Graficul 6: Distribuția entităților înscrise pe țară - primele 107 

 

                                                 
7 Această statistică se bazează pe locul în care se află sediul central al entității înscrise astfel cum este indicat în 

înscriere. Unele entități înscrise pot avea un birou separat pentru UE în Belgia, în plus față de sediul central.  
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2. Stimulente pentru înscriere 

Spre deosebire de 2016, în 2017 nu au fost create noi stimulente pentru înscriere, nici de 

către Parlamentul European, nici de către Comisia Europeană, fapt care ar putea fi motivul 

pentru care numărul de noi înscrieri a revenit la nivelul din 2015 (graficul 4).  

Înscrierea 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 sale. Acreditarea 

la clădirile Parlamentului European poate fi acordată pe o perioadă de până la 12 luni. În 

2017, Parlamentul European a acordat circa 8 000 de autorizații individuale de acces pentru 

reprezentanții a aproximativ 2 500 de organizații înscrise în registrul de transparență (fie 

sub formă de noi autorizații, fie sub formă de autorizații reînnoite). Aceasta reprezintă o 

creștere în comparație cu 2016. Începând din 2017, Parlamentul European nu mai permite 

deținătorilor de ecusoane pe termen lung care reprezintă organizații suspendate să le 

utilizeze pe durata  perioadei de suspendare. Acestora li se poate restabili accesul numai 

după ce suspendarea organizației este ridicată.  

Comisia Europeană a continuat să asigure respectarea normelor aplicabile reprezentanților 

de interese instituite în 2016, cu privire la membrii grupurilor de experți, și în 2014 privind 

„fără înscriere, nicio reuniune” cu comisarii, membrii cabinetelor sau directorii generali8. 

Lista completă de stimulente pentru înscriere oferite de cele două instituții este disponibilă 

pe site-ul registrului de transparență9. 

3. Consultări ale site-ului registrului de transparență 

În 2017, site-ul registrului de transparență10 a primit aproximativ 360 000 de vizitatori11 

sau 30 000 de vizite pe lună. Cel mai mare număr de vizite au provenit din Belgia (35%), 

urmat de Germania (12%) și de Regatul Unit (8%). Circa 67% din vizite s-au efectuat în 

mod direct, 14% s-au făcut prin intermediul motoarelor de căutare. În ceea ce privește 

preferințele lingvistice, versiunea în limba engleză a paginii de internet a generat 

aproximativ 56% din vizite, urmată de franceză (14%) și germană (10%). 

II. ACTIVITĂȚILE SECRETARIATULUI COMUN AL REGISTRULUI DE 

TRANSPARENȚĂ  

Secretariatul comun al registrului de transparență (numit în continuare Secretariatul 

Registrului)este format dintr-o echipă de funcționari ai Parlamentului European și ai 

Comisiei Europene. Un număr total de 11 de funcționari sunt repartizați acestuia cu 

normă întreagă sau cu fracțiune de normă: cinci de la Parlamentul European și șase de la 

                                                 
8 „Decizia Comisiei din 25 noiembrie 2014 privind publicarea informațiilor referitoare la reuniunile dintre 

directorii generali din cadrul Comisiei și organizații sau persoane care desfășoară activități independente” - 
C(2014) 9048 

și „Decizia Comisiei din 25 noiembrie 2014 privind publicarea informațiilor referitoare la reuniunile dintre 

membrii Comisiei și organizații sau persoane care desfășoară activități independente” - C(2014) 9051 
9  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-

prod=zn3Bu37HVgScAerUCZ1YmqwADpYM6Uen1yYgQiTXYN2f9ZdCoBgY!1758742562?locale=en&reference=

WHOS_IS_EXPECTED_TO_REGISTER  
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public 
11 O „vizită” este definită ca un vizitator care intră pe site pentru prima dată. Dacă același vizitator vizitează o pagină 

mai mult de 30 de minute după ultima pagină vizualizată, aceasta va fi înregistrată ca o nouă vizită. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.343.01.0019.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.343.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2014:343:TOC
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-prod=zn3Bu37HVgScAerUCZ1YmqwADpYM6Uen1yYgQiTXYN2f9ZdCoBgY!1758742562?locale=en&reference=WHOS_IS_EXPECTED_TO_REGISTER
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-prod=zn3Bu37HVgScAerUCZ1YmqwADpYM6Uen1yYgQiTXYN2f9ZdCoBgY!1758742562?locale=en&reference=WHOS_IS_EXPECTED_TO_REGISTER
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-prod=zn3Bu37HVgScAerUCZ1YmqwADpYM6Uen1yYgQiTXYN2f9ZdCoBgY!1758742562?locale=en&reference=WHOS_IS_EXPECTED_TO_REGISTER
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
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Comisia Europeană. Pentru sarcinile legate de Secretariatul Registrului, activitatea 

acestora reprezintă aproximativ șase echivalente normă întreagă.  

Secretariatul Registrului se ocupă de gestionarea de zi cu zi a registrului de transparență; 

el oferă un serviciu de asistență tehnică, formulează orientări pentru înscriere, 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. Secretariatul 

Registrului funcționează sub coordonarea șefului Unității pentru transparență din cadrul 

Secretariatului General al Comisiei Europene. Consiliul UE a fost observator la 

reuniunile Secretariatului Registrului în 2017.  

1. Monitorizarea datelor din registrul de transparență  

Una dintre sarcinile principale ale Secretariatul Registrului este de a monitoriza calitatea 

generală a datelor din Registrul de transparență prin efectuarea de controale privind 

admisibilitatea și calitatea la fiecare nouă înscriere. În plus, Secretariatul Registrului 

depune eforturi să asigure o monitorizare adecvată a alertelor și a reclamațiilor primite 

de la terți. 

Secretariatul Registrului coordonează dezvoltarea de soluții TI inovatoare pentru a 

îmbunătăți sistemul pe care se bazează registrul de transparență. O versiune actualizată 

a acestui instrument a fost pusă în funcțiune în mai 2017,  introducând detectarea și 

semnalarea automată a potențialelor probleme de calitate a datelor în înscrieri. 

Înscrierea și actualizările sunt acum înlesnite prin furnizarea de îndrumări suplimentare 

destinate utilizatorilor cu privire la potențialele date inexacte, la erorile comise în mod 

frecvent sau prin evidențierea cazurilor în care trebuie prezentate justificări. Obiectivul 

este de a-i ajuta pe cei înscriși să ofere o descriere mai precisă a activităților de lobby 

(„public affairs”) pe care le-au desfășurat în raport cu instituțiile UE, inclusiv elemente 

financiare pertinente.  

Noile înscrieri cu o calitate sub-optimă (193 de cazuri în 2017) au fost pentru prima oară 

supuse unei validări prealabile de către Secretariatul Registrului înainte de publicarea în 

registrul de transparență. Un control mai robust al calității datelor a produs rezultate 

concrete. În timp ce numărul de înscrieri cu date sub-optime a fost estimat la aproximativ 

9% în mai 2017, acesta a scăzut la aproximativ 5% până la sfârșitul anului. 

Din decembrie 2017, Registrul de transparență furnizează în mod automat informații cu 

privire la grupurile de experți al Comisiei12 pe lângă care sunt numite entitățile  

înscrise, extrase din Registrul grupurilor de experți ai Comisiei și al altor entități 

similare13. Această nouă caracteristică sporește transparența și fiabilitatea datelor și 

reduce sarcina administrativă pentru entitățile înscrise. 

Serviciul de asistență (Helpdesking) 

Pentru a sprijini entitățile înscrise, Secretariatul Registrului oferă un serviciu de asistență 

(Helpdesk). În 2017, Secretariatul Registrului a răspuns la 1 022 de întrebări individuale 

transmise prin intermediul formularului online multilingv „Contactați-ne”  („Contact 

                                                 
12 Aceasta se referă la persoane care au fost numite pentru a reprezenta un interes comun, împărtășit de părțile interesate 

dintr-un anumit domeniu de politică, care nu reprezintă o anumită parte interesată, ci o orientare de politică comună 

pentru mai multe organizații ale părților interesate („membri de tip B”) și pentru organizații în sensul larg al cuvântului, 

inclusiv întreprinderi, asociații, ONG-uri, sindicate, universități, institute de cercetare, cabinete de avocatură și firme de 

consultanță („membri de tip C”), astfel cum se prevede în Decizia C(2016) 3301 a Comisiei din 30 mai 2016.   
13 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/ 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/
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us”). Dintre acestea, 610 au făcut referire la înscrierile existente, iar 150 la înscrieri noi; 

262 de mesaje au făcut referire la alte aspecte. În plus, Secretariatul Registrului pune la 

dispoziție o linie telefonică în timpul unui orar stabilit în timpul săptămânii. 

1.1 Controale de calitate  

 

Un „control de calitate” este un ansamblu de verificări efectuate de Secretariatul 

Registrului pentru a asigura calitatea și exactitatea datelor furnizate de către solicitanții 

la înscriere în temeiul anexei II la Acordul interinstituțional, cu scopul de a evita erorile 

de fapt și înscrierile neadmisibile. În cazul nerespectării cerințelor stabilite în anexa II la 

acord, Secretariatul Registrului inițiază un dialog cu solicitanții la înscriere pentru a 

identifica o soluție satisfăcătoare.  

 

În 2017, Secretariatul Registrului a efectuat 3 624 de controale de calitate. Din 

controalele de calitate efectuate, 53% din înscrieri au fost considerate satisfăcătoare 

(1 921), în timp ce restul entităților au fost contactate cu privire la admisibilitatea sau 

incoerențele datelor cuprinse în dosarul lor. Din cele 1 703 de entități contactate, 715 au 

fost radiate din registrul de transparență pentru unul dintre următoarele motive: date 

incoerente, incorecte sau incomplete, neactualizare, înscriere dublă și neadmisibilitate. 

Din restul de 988 de entități, 765 și-au actualizat înscrierea în mod satisfăcător urmând 

îndrumările Secretariatului Registrului, iar 223 de controale de calitate erau încă în curs 

de desfășurare la 31 decembrie 2017. 

1.2 Alerte  

„Alerta” este un mecanism care permite părților terțe să informeze Registrul 

Secretariatului cu privire la înregistrările uneia sau mai multor entități care pot cuprinde 

erori de fapt sau pot fi neadmisibile. În 2017, Secretariatul Registrului a primit 20 de alerte 

individuale (opt primite inițial ca reclamații au fost reclasificate ca „alerte”). Aceste alerte 

au vizat un număr total de 24 de organizații, deoarece unele alerte s-au referit la mai multe 

entități.  

 

Atunci când Secretariatul Registrului primește notificări cu privire la posibile încălcări ale 

Codului de conduită, care fac obiectul în mod exclusiv al prevederilor literei (d) din Codul 

de conduită14, astfel de notificări sunt tratate ca „alerte”, în cazul în care sunt legate de 

potențiale erori de fapt cuprinse în datele solicitanților la înscriere.  

1.3 Reclamații  

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

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

privind erorile de fapt tratate ca „alerte” (a se vedea 1.2 mai sus).  

În 2017, Secretariatul Registrului a primit 21 de reclamații, dintre care trei au fost 

declarate admisibile ca „reclamații”, iar opt au fost reclasificate ca „alertă”. Zece 

reclamații au fost considerate neadmisibile, fie pentru că făceau referire la aspecte care 

ies din sfera de aplicare a Acordului interinstituțional privind registrul de transparență, 

fie pentru că au fost prezentate elemente insuficiente pentru a susține reclamația. 

                                                 
14 Codul de conduită al registrului de transparență litera (d): [reprezentanții de interese] 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; 
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Cele trei reclamații admisibile au afirmat că a avut loc o încălcare a uneia sau a mai 

multora dintre următoarele clauze ale Codului de conduită: 

 clauza (b) „nu obțin și nu încearcă să obțină informații sau decizii în mod 

necinstit sau folosind mijloace de presiune necorespunzătoare sau printr-un 

comportament neadecvat”,  

 clauza (c) „nu pretind că dețin raporturi formale cu Uniunea Europeană sau cu 

oricare dintre instituțiile acesteia în relațiile lor cu părți terțe, nu prezintă 

efectele înregistrării obținute într-o lumină falsă pentru a induce în eroare terții 

sau funcționarii ori alți agenți ai Uniunii și nu utilizează siglele instituțiilor 

Uniunii fără o autorizare expresă în acest sens”, și  

 clauza (m) „respectă cu strictețe dispozițiile relevante din Regulamentul de 

procedură al Parlamentului European”. 

În urma investigațiilor realizate de Secretariatul Registrului și după contactarea 

entităților înscrise respective, una dintre cele trei plângeri admisibile a fost închisă în 

urma informațiilor actualizate furnizate de entitatea înscrisă, iar două înscrieri au fost 

radiate din registrul de transparență, fiind considerate neadmisibile. La sfârșitul anului 

2017, Secretariatul Registrului a deschis o anchetă suplimentară din proprie inițiativă cu 

privire la presupusul comportament inadecvat al unui solicitant la înscriere.  

2. Consiliere și sensibilizare  

Secretariatul Registrului desfășoară periodic activități de formare interne și de 

comunicare externe care vizează sensibilizarea cu privire la registrul de transparență și 

promovarea utilizării acestuia.  

 Parlamentul European a organizat opt sesiuni de formare și de informare interne 

pentru deputați și pentru asistenții acestora, precum și pentru personal;  

 Comisia Europeană a organizat cinci cursuri de formare de o zi pentru personal 

intitulate „Comportamentul adecvat și eficient cu lobbyiștii.” Șapte sesiuni de 

formare în materie de etică, transparență și relațiile cu lobbyiștii au fost 

organizate pentru cabinete și în cadrul Secretariatului General. 

În plus, în timpul anului, cele două instituții au organizat circa 30 de prezentări pentru 

părțile interesate și grupurile de vizitatori.  

Registrul de transparență și tema reglementării activității de lobby la nivelul UE continuă 

să stârnească interesul cercurilor universitare. Secretariatul Registrului a oferit, de 

asemenea, informații studenților și cercetătorilor care pregătesc publicații universitare pe 

aceste teme. 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=ro&reference=CODE_OF_CONDUCT
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3. Portalul de date deschise al UE și registrul de transparență 

Anul 2017 a cunoscut îmbunătățiri în ceea ce privește disponibilitatea datelor deschise 

privind registrul de transparență. Ansamblurile de date istorice15 au fost puse la dispoziție 

pe portalul de date deschise al UE; acestea includ listele complete ale organizațiilor 

înregistrate, cu datele aferente, și ale persoanelor acreditate să aibă acces în clădirile 

Parlamentului European începând din ianuarie 2015. Pagina de internet a generat 

aproximativ 15 000 de vizualizări și 5 000 de descărcări, devenind a șaptea cea mai 

vizualizată pagină și al șaselea cel mai descărcat ansamblu  de date pe portalul de date 

deschise al UE. În plus, au fost create materiale vizuale interactive16 care permit 

examinarea datelor din registrul de transparență în mai multe moduri. 

    

IV. CONCLUZIE 

Creșterea numărului de înscrieri a continuat în 2017, deși a fost mai puțin pronunțată față 

de 2016, cu 2 430 de noi entități înscrise în cursul anului respectiv. Registrul de 

transparență este în prezent unul dintre cele mai mari de acest tip din lume. Vizibilitatea și 

importanța sa ca bază de date de referință a reprezentanților de interese sunt în continuă 

creștere la Bruxelles și în afara acestuia.  

În calitate de gardian al Codului de conduită al registrului de transparență, Secretariatul 

Registrului asigură monitorizarea administrativă adecvată a unui număr tot mai mare de 

alerte și reclamații primite. Îmbunătățirea calității generale a datelor în registrul de 

transparență a fost o altă prioritate-cheie în 2017. Pentru a contribui la calitatea datelor, s-

au depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unei soluții TI 

inovatoare pentru a înlesni  înscrierea/actualizarea pentru entitățile nou înscrise și pentru 

cele existente, în esență pentru a le ajuta să evite erorile cele mai frecvente. Monitorizarea 

și controlul de către Secretariatul Registrului au fost, de asemenea, întărite prin utilizarea 

acestui mecanism automat. Primele semne arată că calitatea generală a datelor din registrul 

de transparență se îmbunătățește treptat, în mare parte ca urmare a introducerii acestui 

instrument. 

Analizând imaginea politică mai amplă, o serie de evoluții demne de menționat au avut loc 

în 2017. La 10 mai, Parlamentul European a organizat un seminar public, intitulat 

„Registrul de transparență al UE — Lobbying, Parlamentul & Încrederea publică” (EU 

Transparency Register – Lobbying, Parliament & Public Trust) 17. În contextul propunerii 

Comisiei privind un nou acord interinstituțional referitor la un registru de transparență 

obligatoriu18, Parlamentul European și-a adoptat mandatul de negociere la 15 iunie 201719, 

iar Consiliul și-a adoptat mandatul la 6 decembrie 201720. Două reuniuni interinstituționale 

de orientare au avut loc în timpul Președinției estoniene a Consiliului UE, la 6 septembrie 

și la 12 decembrie 2017. Reprezentanții politici21 ai celor trei instituții au început 

                                                 
15  https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register 
16  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  
17  https://epthinktank.eu/2017/05/30/lobbying-parliament-public-trust-eu-transparency-register-workshop-of-10-may-

2017/  
18 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-EN-F1-1.PDF 
19 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170622RES78125/20170622RES78125.pdf  
20 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/06/transparency-register-council-agrees-mandate-

for-negotiations/ 
21 Sylvie Guillaume, vicepreședinta responsabilă de Registrul de transparență și Danuta Hübner, președinta 

Comisiei pentru afaceri constituționale, pentru Parlamentul European, Frans Timmermans, prim-

vicepreședinte, pentru Comisia Europeaă și Matti Maasikas, ministru adjunct al afacerilor europene, pentru 

Președinția estoniană. 

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
https://epthinktank.eu/2017/05/30/lobbying-parliament-public-trust-eu-transparency-register-workshop-of-10-may-2017/
https://epthinktank.eu/2017/05/30/lobbying-parliament-public-trust-eu-transparency-register-workshop-of-10-may-2017/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-EN-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170622RES78125/20170622RES78125.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/06/transparency-register-council-agrees-mandate-for-negotiations/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/06/transparency-register-council-agrees-mandate-for-negotiations/
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negocierile cu privire la un registru de transparență obligatoriu al UE în primul trimestru 

al anului 2018. 

 

- SFÂRȘIT –  


