
Octavian Rusu 

Președinte Centrul pentru Legislație Nonprofit 

Fondator @Issue Monitoring 

Forumul Național  
de Lobby și Advocacy  

2022 



Lobby în secolul 21 - OECD 

• Odată cu creșterea tehnologiilor digitale și a platformelor de comunicare 
socială, lobby-ul a devenit mai complex 
 

• Puține țări au reglementări ale activității de lobby 
 

• Transparența activităților de lobby a crescut în țările cu o legislație privind 
transparența și integritatea 
 

• Este nevoie de mai multă transparență cu privire la cine finanțează 
cercetările, think tankurile și ONGurile, precum și cu privire la utilizarea 
rețelelor sociale ca instrument de lobby 



Lobby în secolul 21 - OECD 

• Dincolo de transparență, puterea și eficacitatea procesului de 

elaborare a politicilor depind și de integritatea atât a 

funcționarilor publici, cât și a celor care încearcă să-i 

influențeze.  

 

• Lobbyiștii și companiile sunt supuse unui control din ce în ce 

mai mare și au nevoie de un cadru de integritate mai clar pentru 

a se implica în procesul de elaborare a politicilor. 



Lobby în 
Europa 



Ultimele evoluții în Europa 

• 2021 extindere Registru de 
transparență UE 

• 2022 reglementare lobby 
Germania 

• Februarie 2022 Romania 
respinge inițiativa  

• 2022 dezbateri în Italia 



Reglementare în România 

• Registrul Unic de Transparenta a 
Intereselor 

• Norme privind modul în care membrii 
Guvernului interacționează cu 
lobbyiștii și cu alte părți terțe care 
încearcă să influențeze procesul 
legislativ 

• Legea dialogului social 

Prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), România s-a 
obligat să adopte măsuri de transparentizare a activității de lobby și de 
modificare a legii dialogului social 



Profilul profesionistului în lobby 

• Lucrează în echipe mici de 1-3 persoane 

• Activitate stresată și foarte stresată 

*conform studiului Public Affairs Industry Survey 2021 realizat de FiscalNote 

Într-o era a vitezei și a digitalizării accelerate este normal 
ca și mediul legislativ să se miște mai rapid.  
 
Așa că și tu trebuie să te miști mai rapid, ca să nu ratezi 
nimic, nicio modificare legislativă. Însă în ritmul actual 
nu mai poți face asta de unul singur.  

62.2% 

dintre profesioniștii PA au 
fost mai stresați în 2020 

decât în anul anterior  

59.4% 

din frica de a rata 
ceva legat de o nouă 

legislație  

55%  

din lipsă de timp  



Instrumente folosite de profesioniști 

 

*conform studiului Public Affairs Industry Survey 2021 realizat de FiscalNote 


