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BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege privind 
transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor, trimis cu adresa nr. PL- x 
129/2019 și înregistrat cu nr. 4c-13/228  din 14 martie 2019. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 

 

                                                       PREŞEDINTE, 
 

                                                          Mihai  Alexandru Badea 
 
 
 
 
 
 
 

florica.manole
Conf cu originalul



 

 

 
 

                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 
 

               Bucureşti, 30 septembrie 2021 
                Nr. PL- x 129/2019 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării 
intereselor 
 
 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 Proiectul de 
Lege privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor, trimis cu adresa 
nr. PL-x 129/2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/228 din 14 martie 2019. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9) 
pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege ca urmare a 
depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României 
republicată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1027 din 29 octombrie 2018, a avizat favorabil 
proiectul de lege. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  a avizat favorabil 
proiectul de lege prin avizul nr. 4c-7/100 din 15 aprilie 2019. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 7204/14.07.2021 prin care nu 
susține adoptarea proiectului de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic privind 
obligaţiile de conduită şi de înregistrare a unor persoane sau grupuri, în asociere cu activităţile 
prin intermediul cărora se urmăreşte influenţarea directă a activităţii de legiferare şi a 
proceselor decizionale la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, în vederea asigurării 
unei funcţionări corespunzătoare a autorităţilor publice şi a procesului de luare a deciziilor la 
nivelul acestora, pentru ca instituţiile statale să îşi păstreze legitimitatea şi reprezentativitatea, 
iar influenţarea proceselor decizionale să fie posibilă în condiţii de egalitate şi transparenţă. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului 
Legislativ și punctul de vedere al Guvernului  în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) 
din 30 septembrie  2021.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 
 La dezbateri a participat online, în calitate de invitat, doamna Laura Florea, președintele 
Asociației Registrul Român de Lobby. 
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Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că inițiativa legislativă prezintă deficiențe de fond, 
necorelări în cadrul textului și incoerențe care îl fac inaplicabil. De asemenea, inițiativa 
legislativă nu corespunde exigențelor Legii nr. 27/2002 pentru ratificarea Convenției penale 
privind corupția, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999 și, contravine preocupărilor pentru 
asigurarea transparenței în luarea deciziilor din sfera puterii legislative și executive. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege 
privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 
  
 
 
                      
                         PREŞEDINTE,                                                        SECRETAR, 
 
                Mihai  Alexandru Badea                                        Ladányi László-Zsolt 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 
 
 
 
 
 


