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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 interinstituțional1. Este un instrument-

cheie care permite acestor două instituții să își respecte angajamentul în materie de 

transparență în relațiile lor cu reprezentanții grupurilor de interese. Pentru a gestiona 

registrul de transparență, Parlamentul European și Comisia mențin o structură 

operațională comună, denumită „secretariatul comun al registrului de transparență” 

(denumit în continuare „secretariatul comun”). 

Registrul de transparență vizează toate organizațiile și persoanele care desfășoară 

activități independente ce întreprind acțiuni pentru a influența procesele de legiferare și 

de punere în aplicare a politicilor instituțiilor UE. Toate entitățile înregistrate au aderat 

la un cod de conduită comun. Făcând publice interesele urmărite, de către cine și cu ce 

resurse, registrul de transparență permite un control public sporit. El le oferă cetățenilor, 

mass-mediei și părților interesate posibilitatea de a urmări activitățile reprezentanților 

grupurilor de interese și influența lor potențială asupra legislației UE. De la crearea sa, 

registrul de transparență s-a dezvoltat considerabil, iar în prezent include aproape 12 000 

de entități2.  

 

II. SITUAȚIA ACTUALĂ3 

1. Repartizarea entităților înregistrate 

Registrul de transparență este alcătuit din 6 secțiuni și 14 subsecțiuni. 

În 2019, numărul total al entităților înregistrate a rămas constant, precum și proporția 

entităților înregistrate în fiecare dintre cele șase secțiuni. 

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

întreprinderi/profesionale”, a continuat să fie secțiunea cu cele mai multe înregistrări, 

incluzând aproape jumătate din totalul înregistrărilor (a se vedea graficul 1), cu o ușoară 

creștere a numărului entităților înregistrate. În această secțiune, subsecțiunea „Asociații 

comerciale și de întreprinderi” este în continuare cea mai mare, reprezentând puțin peste 

40 %. Subsecțiunea „Sindicate și asociații profesionale” a rămas stabilă, cu o cotă de 

15 %, iar subsecțiunea „Societăți și grupuri” s-a menținut la 39 % (a se vedea graficul 

2). 

Secțiunea III, „Organizații neguvernamentale”, rămâne a doua cea mai numeroasă 

categorie de entități înregistrate în 2019, reprezentând puțin peste un sfert din totalul 

înregistrărilor. 

Secțiunea I , „Societăți de consultanță specializată, cabinete de avocatură sau consultanți 

independenții”, a înregistrat o scădere ușoară pentru al doilea an consecutiv, 

reprezentând aproape 9 % din totalul entităților înregistrate, cu 1 % mai puțin decât în 

anul precedent. Această scădere a putut fi constatată în toate cele 3 de subsecțiuni. 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014Q0919(01) 
2 Au fost luate în considerare doar entitățile înregistrate și publice la data de 31 decembrie 2019. 
3 Cifrele prezentate în prezentul raport reflectă situația la 31 decembrie 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014Q0919(01)
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Un număr mai mic de entități sunt înregistrate în ultimele trei secțiuni: 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 

etc.” și secțiunea V „Organizații care reprezintă biserici și comunități religioase”. 

 

1.1 Repartizarea entităților înregistrate pe secțiuni și subsecțiuni 

 

La 31 decembrie 2019, în registrul de transparență erau înregistrate 11 899 de 

entități,  

în următoarele secțiuni și subsecțiuni: 

I – Societăți de consultanță specializată/cabinete de 

avocatură/consultanți independenți 
1 069 

Societăți de consultanță specializată  672 

Cabinete de avocatură  103 

Consultanți independenți  294 

II - Reprezentanți interni cu activități de lobby și asociații 

comerciale/de întreprinderi/profesionale  
6 197 

Companii și grupuri  2 422 

Asociații comerciale și de întreprinderi  2 521 

Organizații sindicale și asociații profesionale  937 

Alte organizații  317 

III – Organizații neguvernamentale  3 112 

Organizații neguvernamentale, platforme, rețele și alte organizații similare  3 112 

IV – Grupuri de reflecție, instituții academice și de cercetare  885 

Grupuri de reflecție și instituții de cercetare  564 

Instituții academice  321 

V – Organizații care reprezintă biserici și comunități religioase  59 

VI – Organizații care reprezintă autorități locale, regionale și 

municipale, alte entități publice și mixte etc.  
577 

Structuri regionale 109 

Alte autorități publice de la nivel subnațional  101 

Asociații și rețele transnaționale ale autorităților publice regionale sau ale 

altor autorități de la nivel subnațional 
91 

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

acționeze în interes public  
276 
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1.2  Secțiunile principale 

 

 

1.3 Defalcare pe subsecțiuni4 

Secțiunea I: Societăți de consultanță specializată/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: Reprezentanți interni cu activități de lobby și asociații comerciale/de 

întreprinderi/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 etc.  

 

 

1.4 Evoluție  

Numărul total al entităților înregistrate a rămas stabil în ultimii trei ani, fiind de 

aproximativ 12 000.  

 
 

1.5 Noi înregistrări 

În 2019, au fost 1 592 de noi înregistrări5. În același timp, aproximativ același număr de 

entități înregistrate a fost eliminat din registru din diferite motive, cum ar fi autoretragerea, 

eliminarea automată din cauza neefectuării actualizării anuale obligatorii sau eliminarea 

de către secretariatul comun în urma unui control al calității (a se vedea capitolul III.2). 

                                                 
5 Au fost luate în considerare doar entitățile înregistrate în 2019 și care erau încă publice la data de 31 

decembrie 2019. În total, 2 548 de entități au încercat să se înregistreze. 
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Prin urmare, numărul total al înregistrărilor a rămas stabil în comparație cu 2018, în 

registru figurând 11 899 de entități la 31 decembrie 2019. 

 

 

Defalcarea pe secțiuni în funcție de noile înregistrări a fost următoarea:  

 Secțiunea I „Societăți de consultanță specializată/cabinete de 

avocatură/consultanți independenți” – 121 

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

întreprinderi/profesionale” – 841  

 Secțiunea III „Organizații neguvernamentale” – 426 

 Secțiunea IV - „Grupuri de reflecție, instituții academice și de cercetare” – 103 

 Secțiunea V - „Organizații care reprezintă biserici și comunități religioase” – 10 

 Secțiunea VI - „Organizații care reprezintă autorități locale, regionale și 

municipale, alte entități publice sau mixte etc.” – 91. 

 

1.6 Numărul cel mai mare de entități înregistrate, pe țări6 

Entitățile înregistrate cu sediul central în UE reprezintă aproape 91 % din totalul 

înregistrărilor, la fel ca în anul precedent. Restul de 9 % dintre entitățile înregistrate fac 

parte din 87 de țări din întreaga lume. Belgia, Germania, Franța și Regatul Unit găzduiesc 

împreună puțin peste jumătate dintre reprezentanții grupurilor de interese înregistrate 

(51 %).  

 

                                                 
6 Această statistică se bazează pe locul în care se află sediul social al entității înregistrate, indicat în 

formularul de înregistrare. De asemenea, entitățile înregistrate trebuie să declare, pe lângă sediul central, 

biroul lor din Belgia, dacă dispun de unul. 
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2. Stimulente pentru a adera la registrul de transparență 

Parlamentul European și Comisia oferă unele stimulente pentru reprezentanții grupurilor 

de interese înregistrați. Pentru ca reprezentanții grupurilor de interese să aibă acces la 

factorii de decizie, la clădirile și la anumite foruri din cadrul Parlamentului European și al 

Comisiei Europene ei trebuie să se înregistreze în registrul de transparență. 

În cazul Parlamentului European, avantajele înregistrării includ: 

 

 accesul pe termen lung în clădirile sale poate fi acordat numai reprezentanților 

organizațiilor înregistrate, după validarea de către serviciul de securitate. Toate 

procedurile de validare și reînnoire se desfășoară online și sunt, de obicei, finalizate 

în termen de trei zile lucrătoare7; 

 pentru a putea lua cuvântul la audierile publice organizate de comisiile 

parlamentare, organizațiile reprezentanților grupurilor de interese trebuie să 

figureze în registru; 

 entitățile înregistrate se pot abona la notificările prin e-mail referitoare la 

activitățile comisiilor Parlamentului European prin înregistrarea lor; 

 numai organizațiile înregistrate pot susține sau participa la activități ale 

intergrupurilor Parlamentului sau ale grupărilor neoficiale; 

 atunci când co-organizează evenimente ale grupurilor politice în clădirile 

Parlamentului European, organizațiilor respective li se poate solicita să furnizeze 

informații cu privire la înregistrare; 

 organizațiilor relevante care solicită patronajul Președintelui Parlamentului 

European li se cere să facă dovada înregistrării. 

 

Acreditările la Parlamentul European 

 

Acreditarea pentru a avea acces în clădirile Parlamentului European poate fi acordată pe o 

perioadă de până la un an. În 2019, Parlamentul European a acordat peste 8 500 de 

autorizații individuale de acces pentru reprezentanții a peste 2 600 de organizații înscrise 

în registrul de transparență (fie sub formă de noi autorizații, fie sub formă de autorizații 

reînnoite). Acest număr reprezintă o creștere față de 2018.  

 

                                                 
7 A se vedea și: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/transparency 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/transparency
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Pentru Comisia Europeană, avantajele includ: 

 

 întâlniri cu membrii Comisiei, cu membrii cabinetelor și cu directorii generali: 

reprezentanții grupurilor de interese trebuie să fie înregistrați pentru a avea acces 

la aceste reuniuni; 

 consultări publice: organizațiile înregistrate pot alege să fie informate automat cu 

privire la consultări și foile de parcurs în domeniile lor de interes. Contribuțiile la 

consultările publice sunt integrate în profilul entității înregistrate; 

 grupuri de experți: înregistrarea este necesară pentru a putea fi numit membru al 

anumitor tipuri de grupuri de experți;  

 patronaj: Comisia Europeană acordă patronajul său reprezentanților grupurilor de 

interese doar dacă aceștia sunt înregistrați; 

 contacte cu funcționarii publici: funcționarilor li se recomandă să verifice, înainte 

de a accepta invitația la o reuniune sau la un eveniment, dacă reprezentanții 

grupurilor de interese sunt înregistrați. Contactele cu organizații neînregistrate pot 

fi restricționate. 

  

3. Progresele tehnice 

Îmbunătățiri tehnice 

Secretariatul comun coordonează dezvoltarea de soluții informatice pentru a îmbunătăți 

sistemul registrului de transparență.  

În 2019, a fost introdusă o nouă sinergie cu portalul „Exprimați-vă părerea”8 Contribuțiile 

la consultările publice făcute de entitățile înregistrate prin intermediul portalului (din iulie 

2018) sunt acum integrate în înscrierea lor în registru. Acest lucru facilitează accesul la 

informațiile utile, reducând în același timp sarcina administrativă pentru entitățile 

înregistrate, care nu mai trebuie să înscrie manual contribuțiilor lor. Această funcționalitate 

vine în completarea altor două tipuri de integrare realizate anterior în ceea ce privește 

interacțiunile cu Comisia Europeană: (i) lista reuniunilor entităților înregistrate cu 

comisarii, membrii cabinetelor acestora și directorii generali și (ii) participarea la grupurile 

de experți ale Comisiei și ale altor entități similare9 (pentru membrii de tip B și C). 

O soluție IT facilitează procesul de înregistrare și de actualizare atât pentru entitățile nou-

înregistrate, cât și pentru cele existente. Acest mecanism ajută entitățile înregistrate să evite 

erorile frecvente și semnalează secretariatului comun toate inconsecvențele în ceea ce 

privește datele, astfel încât acesta să poată lua măsurile care se impun. Această inovație a 

continuat să aducă îmbunătățiri concrete în ceea ce privește calitatea globală a datelor din 

registrul de transparență. 

În urma revizuirii Orientărilor privind punerea în aplicare10, au fost aduse o serie de 

modificări formularului de înregistrare și site-ului web. Revizuirea a urmărit să asiste mai 

bine entitățile înregistrate în depunerea și menținerea unei înscrieri relevante.  

Începând din aprilie 2019, entitățile înregistrate primesc atenționări automate la intervale 

regulate în cursul anului pentru a-și revizui înscrierea, pe lângă solicitarea de a face 

actualizarea anuală, trimisă o dată pe an.  

                                                 
8 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_ro  
9  https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=RO  
10https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINE

S&locale=ro#ro  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_ro
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=RO
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=ro%23ro
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=ro%23ro


 

9 

 

Acțiunile care urmăresc să garanteze respectarea Regulamentului privind protecția 

persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către UE11 au 

continuat în 2019. Declarațiile actualizate de confidențialitate privind entitățile 

înregistrate, reuniunile cu reprezentanții grupurilor de interese și gestionarea alertelor și 

reclamațiilor au fost publicate pe site-ul registrului de transparență12. 

Vizitele pe site-ul web 

În 2019, site-ul web al registrului de transparență13 a înregistrat aproximativ 331 000 de 

vizite14 (în medie, 27 572 de vizite pe lună), ceea ce reprezintă o ușoară scădere față de 

anul anterior. 85 % din vizite au fost efectuate de vizitatori europeni. Majoritatea vizitelor 

proveneau din Belgia (30,4 %), urmată de Germania (11,1 %), Franța (10 %) și Regatul 

Unit (9,3 %). Circa 74 % din vizite s-au efectuat în mod direct, în timp ce 17 % s-au făcut 

prin intermediul motoarelor de căutare. În ceea ce privește preferințele lingvistice, 

versiunea în limba engleză a paginii de internet a generat jumătate din vizite (50 %), 

urmată de limba franceză (14 %), germană (11 %), spaniolă (5,5%) și italiană (5%). 

Portalul de Date Deschise al UE  

Seturile de date istorice publicate pe Portalul de Date Deschise al UE15 au continuat să 

atragă atenția și au generat peste 8 000 de vizualizări în 2019. Seturile de date le permit 

utilizatorilor să descarce (în format XML sau Excel) lista persoanelor acreditate pentru a 

avea acces la Parlamentul European, precum și lista organizațiilor înscrise în registrul de 

transparență în urmă cu mai mulți ani. Sunt posibile și diverse vizualizări interactive16 ale 

datelor. 

 

                                                 
11 Regulamentul (UE) 2018/1725 
12 Pentru a consulta declarațiile de confidențialitate, vă rugăm să consultați: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public > Despre > Protecția datelor > Declarație de 

confidențialitate 
13  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public 
14 O „vizită” este definită ca intrarea unui vizitator pe site pentru prima dată. Dacă același vizitator 

vizitează o pagină după mai mult de 30 de minute de la ultima sa vizualizare a paginii, se consideră că este 

vorba de o nouă vizită. 
15  https://data.europa.eu/euodp/ro/data/dataset/transparency-register 
16  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  

https://data.europa.eu/euodp/ro/data/dataset/transparency-register
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
https://data.europa.eu/euodp/ro/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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III. ACTIVITĂȚILE SECRETARIATULUI COMUN AL REGISTRULUI DE 

TRANSPARENȚĂ  

Secretariatul comun este alcătuit dintr-o echipă de funcționari ai Parlamentului European 

și ai Comisiei Europene. Munca pe care aceștia o depun este egală cu aproximativ șase 

echivalente normă întreagă-.  

Secretariatul comun se ocupă de gestionarea zilnică a registrului de transparență. El oferă 

un serviciu de asistență, oferă orientări pentru înregistrare, monitorizează calitatea datelor, 

gestionează alertele și reclamațiile, coordonează dezvoltarea informatică și desfășoară 

activități de sensibilizare și alte activități de comunicare. Secretariatul comun funcționează 

sub coordonarea șefului Unității privind transparența, gestionarea documentelor și accesul 

la documente din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene-.  

1. Serviciul de asistență 

Pentru a sprijini entitățile înscrise, secretariatul comun oferă un serviciu de asistență 

(Helpdesking). În 2019, secretariatul comun a răspuns la 1 027 de întrebări individuale 

transmise prin intermediul formularului online multilingv „Contactați-ne”, cu 9 % mai 

mult decât în 2018. 

2. Controale de calitate 

„Controlul calității” este o verificare efectuată de secretariatul comun pentru a asigura 

exactitatea datelor transmise de către entitățile înregistrate. Scopul este de a spori 

fiabilitatea bazei de date, ca instrument de referință pentru activitățile reprezentanților 

grupurilor de interese. 

În 2019, secretariatul comun a efectuat, în total, 4 559 de controale de calitate (ale 

înregistrărilor noi și a celor anterioare anului 2019), ceea ce reprezintă o creștere 

considerabilă a controalelor efectuate în ultimii trei ani17. În plus față de controlul standard 

al calității fiecărei noi înregistrări, secretariatul comun a depus eforturi mai mari pentru a 

identifica și solicita îmbunătățirea datelor care nu erau optime în înregistrările existente. 

Până la 53,6 % din înregistrările verificate au fost considerate satisfăcătoare (2 444). 

Secretariatul comun a contactat restul de 46,4 % din entități (2 115) cu privire la 

înregistrarea acestora. Acest lucru a dus la eliminarea a 1 046 de entități din diferite motive, 

cum ar fi date inconsecvente și/sau incomplete, lipsa actualizării, înregistrări duble și 

ineligibilitate. Restul de 989 de entități și-au actualizat înregistrarea în mod satisfăcător. 

La 31 decembrie 2019, 80 de controale de calitate erau încă în curs de desfășurare.  

3. Alerte, reclamații și anchete din proprie inițiativă 

„Alerta” este un mecanism care se referă numai la litera (d)18 din Codul de conduită. Ea 

le permite terților să informeze secretariatul comun cu privire la entitățile ale căror date ar 

putea prezenta erori materiale.  

                                                 
17 Secretariatul comun a efectuat 3 963 de controale de calitate în 2018 și 3 624 de controale în 2017. 
18 La litera (d) din Codul de conduită al registrului de transparență, se prevede: „[reprezentanții grupurilor de 

interes] 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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În 2019, secretariatul comun a tratat 26 de alerte individuale19 (14 dintre acestea au fost 

primite inițial sub formă de „reclamații”, dar au fost recalificate ca „alerte”). Alertele au 

vizat 18 organizații diferite: 11 dintre alerte se refereau la o singură entitate și 6 au fost 

legate de entități neînregistrate care desfășurau activități care intră în domeniul de aplicare 

al registrului. Toate alertele trimise au fost închise. 

„Reclamația” este o procedură care se referă la acuzațiile formulate de părți terțe cu privire 

la o încălcare a obligațiilor care le revin în temeiul Codului de conduită de către o entitate 

înregistrată, cu excepția acuzațiilor referitoare la erori materiale care sunt tratate ca „alerte” 

(a se vedea mai sus).  

În 2019, secretariatul comun a primit 30 de reclamații, dintre care 8 au fost declarate 

admisibile ca „reclamații”20, iar 14 au fost reclasificate ca „alerte”. 4 reclamații au fost 

închise după ce entitățile înregistrate respective au dat curs solicitării secretariatului comun 

de a face actualizări sau de a furniza explicații. O reclamație a fost soluționată fără 

intervenția secretariatului comun. La sfârșitul anului 2019, erau încă în curs de desfășurare 

anchete privind 3 de reclamații. 

Secretariatul comun a inițiat, de asemenea, patru „anchete din proprie inițiativă” privind 

presupuse încălcări ale Codului de conduită în 2019, 3 dintre acestea fiind închise până la 

sfârșitul anului. 
Atunci când desfășoară anchete, secretariatul comun aplică principiul prezumției de 

nevinovăție și dreptul la audiere, ca parte a unui proces echitabil și pentru a asigura 

proporționalitatea. Atunci când secretariatul comun identifică o problemă probabilă care 

trebuie rezolvată, el inițiază un dialog cu entitatea înregistrată respectivă pentru a ajunge, 

dacă este posibil, la o soluție,. 

 

Exemple de probleme abordate în cadrul reclamațiilor și al procedurilor din proprie 

inițiativă: 

  

 utilizarea emblemei UE cu scopul de a da impresia unei relații oficiale cu 

instituțiile UE; 

 oferire de donații pecuniare pentru o anumită cauză, în cazul în care Parlamentul 

European este de acord să se întâlnească cu organizația;  

 desfășurarea de activități de reprezentare a intereselor în clădirile Parlamentului 

European fără acreditare corespunzătoare; 

 declararea de cheltuieli mai mici legate de activitățile de lobby; 

 indicarea unui număr mai mare de membri pentru a părea mai relevante; 

 nedeclararea tuturor clienților cărora le sunt furnizate servicii cu scopul de a 

ascunde relațiile sale contractuale; 

 înregistrarea într-o secțiune necorespunzătoare și furnizarea unei declarații de 

misiune neadevărate; 

 falsa declarare a unor persoanele ca reprezentanți ai organizației în raport cu 

instituțiile UE. 

 

 

                                                 
19 Față de 22 de alerte, în 2018. 
20 Restul de 8 reclamații primite 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 dovezi insuficiente pentru a susține reclamația. 
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4. Consiliere și sensibilizare  

Secretariatul comun depune eforturi permanente pentru a sensibiliza cu privire la registru. 

Membrii săi oferă formare în cadrul instituțiilor lor respective și participă la activități 

externe care vizează promovarea registrului de transparență.  

 Parlamentul European a organizat, de-a lungul anului, 16 sesiuni de formare cu 

privire la politica sa în materie de transparență și normele conexe pentru personalul 

instituției, printre care sesiunea lunară intitulată: „Cine sunt reprezentanții 

grupurilor de interese? - o introducere în registrul de transparență” În plus, în 2019, 

3 deputați au solicitat o formare personalizată pentru ei și pentru personalul lor; 

 Comisia Europeană a organizat pentru personal 4 cursuri de formare de o zi 

întreagă pe tema „Gestionarea corespunzătoare și eficace a reprezentanților 

grupurilor de interese”. În plus, ea a organizat 5 sesiuni de formare internă privind 

registrul de transparență pentru noii veniți în Secretariatul General și la solicitările 

ad-hoc din partea diferitelor departamente. 

Secretariatul comun a participat la reuniunea anuală a European Lobbying Registrars' 

Network (Rețeaua europeană a registrelor activităților de reprezentare a intereselor) care a 

avut loc la 16 mai 2019, la Paris, și care a fost găzduită de Înalta Autoritate pentru 

Transparența vieții publice din Franța (HATVP). Acest forum creează oportunități de 

învățare și de creare de rețele între reprezentanți ai administrațiilor publice din diferite state 

membre ale UE, care activează în domeniul reglementării activităților de lobby și respectă 

standarde înalte de integritate. Secretariatul comun a contribuit, de asemenea, la 2 

evenimente ale părților interesate. 

În plus, în cursul anului, Comisia Europeană a oferit 11 prezentări părților interesate și 

grupurilor de vizitatori. Parlamentul European a fost invitat să prezinte registrul de 

transparență la 12 evenimente cu cadre universitare, grupuri de studenți și delegații 

parlamentare naționale interesate de transparența activităților de lobby.  
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IV. CONCLUZIE 

În prezent, registrul de transparență este unul dintre cele mai mari de acest tip din lume, 

având aproape 12 000 de entități înregistrate active. El reprezintă o bază de date de 

referință unică pentru reprezentanții grupurilor de interese la nivel european. Numărul de 

înregistrări a rămas stabil pentru al doilea an consecutiv. Am putea trage concluzia că, în 

acest moment, sistemul a atins limita sa naturală, ajungând la o masă critică de organizații 

relevante. Orice creștere a numărului de entități înregistrate este susceptibilă să fie 

marginală față de expansiunea rapidă care a avut loc în perioada inițială cuprinsă între 2013 

și 2017. 

Îmbunătățirea calității generale a datelor din registrul de transparență a rămas o prioritate-

cheie în 2019, întrucât acest factor are un impact asupra fiabilității și reputației sistemului. 

În acest scop, secretariatul comun a efectuat cu 13 % mai multe controale de calitate decât 

în 2018, atât ale noilor înregistrări, cât și ale înregistrărilor existente. Noile soluții tehnice 

puse în aplicare facilitează activitatea de zi cu zi a secretariatului comun și reduc, în același 

timp, sarcina administrativă de înregistrare și actualizare pentru entitățile înregistrate. 

Secretariatul comun, în calitate de gardian al Codului de conduită al registrului de 

transparență, a gestionat toate alertele și reclamațiile primite de la terți în 2019. În același 

timp, a efectuat mai multe anchete din proprie inițiativă.  

În contextul propunerii Comisiei Europene privind un nou Acord interinstituțional privind 

un registru de transparență obligatoriu21, Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia 

Europeană au continuat negocierile cu privire la un registru de transparență obligatoriu al 

UE. 

 

 

 

                                                 
21 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-627-RO-F1-1.PDF  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-627-RO-F1-1.PDF

