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#1-1 

Obsesia pentru legiferarea activității de lobby 

1 Avem sau nu nevoie de o lege a lobby-ului? 

Care este problema pe care o astfel de lege ar fi chemată să o rezolve? 

Este legiferarea cea mai bună opțiune? 

Ce opțiune de legiferare alegem? (vezi cazul Ungariei) 

Oare legea respectivă nu devine un obstacol în calea unei profesionalizări reale 

a domeniului, afectând chiar mediul concurențial? (vezi notari) 

Oare legea respectivă nu devine un obstacol în calea unei profesionalizări reale 

a domeniului, afectând chiar mediul concurențial? (vezi notari) 



#1-2 

Obsesia pentru legiferarea activității de lobby 

2 Oare nu ar fi mai benefică chiar pentru societate în ansamblu să se promoveze integritatea 

(i) în sfera publică (parlament, guvern, decidenți locali) și (ii) în mediul de afaceri? 

Transparență (Cass Sunstein: input transparency + output transparency) 

Introducerea sistemului de stakeholder engagement în materie de politici publice  

Integritate în funcțiile publice și de demnitate publică 

Integritate în reprezentarea intereselor (de către profesioniști în lobby/public affairs, 

avocați etc.) 



#1-3 

Exemplu de bună practică: ARRL 

Registru de transparență pentru industrie 

Cod de etică pentru toți cei înscriși în registru 

Auto-training de etică pentru cei care se înscriu în registru 

Mesaje publice în direcția integrității în activitățile de lobby 

Până acum: 

Ce îmi doresc eu pentru 2022-2025? 

Dinamizarea eforturilor privind etica profesională și transparența 

instituțională 

Susținerea măsurilor MJ privind pantouflage-ul/revolving doors 
(vezi SNA 2021-2025: Anexa 3, Inventarul măsurilor de prevenire -- #10 Interdicţii după 

încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice (Pantouflage)) 



#2-1 

Nu este treaba noastră dacă legea e bună sau rea, 

ci dacă ea e bună pentru noi/clienții noștri. “ ” 
#Legitimitate morală 

Dacă legea este bună doar pentru unii dintre subiecții ei, 

atunci ce legitimitate morală mai are ea pentru societate? 

Etica profesională 



#2-2 

Nu este treaba noastră dacă legea e bună sau rea, 

ci dacă ea e bună pentru noi/clienții noștri. “ ” 
#Capital social 

Oare responsabilitatea profesională a specialistului în lobby se oprește la 

momentul adoptării unei politici publice sau legi ori merge mai departe? 

Etica profesională 



#2-3 

Situație ipotetică 1 

Asociația unei industrii anume derulează campanii și acțiuni de susținere a 

unei legi care favorizează companiile de profil, dar care afectează puterea de 

cumpărare a cetățenilor. Efectul imediat al introducerii acelei legii este 

erodarea capitalului social (încrederii) în instituțiile publice implicate în 

adoptarea și respectarea legii, dar și în industrie în ansamblu. 

 

Este lobbyistul responsabil profesional doar pentru rezultatul pentru care s-a 

angajat prin contract sau are și o responsabilitate morală care privește 

efectele legilor și politicilor publice pe care le promovează pentru clienții săi? 

Etica profesională 



#2-4 

Situație ipotetică 2 

Horia este lobbyist pentru compania de Public Affairs X, care a fost angajată 

de compania Y, producătoare de produse din tutun. Rolul său este să deruleze 

activități de convingere a reprezentanților Ministerului Sănătății, respectiv 

Direcției de Sănătate Publică și asociațiilor medicilor cardiologi, pneumologi 

etc. că măsurile de limitare a consumului de tutun încălzit încalcă grav 

autonomia persoanei. De asemenea, un alt contra-argument al industriei de 

tutun este acela că nu există date care să susțină o legătură între o serie de boli 

și consumul de tutun încălzit așa cum era anterior valabil pentru tutunul ars din 

țigarete. 

 

Acțiunile lui Horia blochează o măsură de sănătate publică cu consecințe 

grave în viitor pentru o categorie consistentă de populație. Este responsabil 

Horia pentru consecințele consumului de tutun încălzit asupra sănătății 

acestei categorii de populație? 
 

„O treime din fumătorii români (33,5%) au fost adulți tineri, din grupa de vârstă 15-24 de ani.” 

Etica profesională 



#3-1 

Nu e treaba mea să schimb sistemul, ci doar să 

respect obligațiile mele de serviciu, la firma de PA. “ ” 
#Responsabilitate 

Când mediul decizional este toxic, noi, ca profesioniști în PA/lobby, dar și ca 

cetățeni, avem o responsabilitate de a forța o schimbare? 

Etica profesională 
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