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La punctul 28 din Acordul interinstituțional privind Registrul de transparență, semnat la 16 

aprilie 2014, se prevede că trebuie transmis vicepreședinților Parlamentului European și ai 

Comisiei Europene un raport anual privind operațiunile Registrului de transparență.  

 

Acest raport prezintă statisticile referitoare la Registrul de transparență în perioada 1 

ianuarie - 31 decembrie 2018 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. 

  

 



 

 

 

 

  Cuprins 

 

I. Introducere 

II. Situația actuală a Registrului de transparență 

 

1.  Statistici  

2.  Stimulente pentru înscriere 

3.  Consultări ale site-ului web al Registrului de transparență 

 

III. Activitățile Secretariatului comun al Registrului de transparență 

 

1.  Monitorizarea datelor din Registrul de transparență 

1.1. Serviciul de asistență (Helpdesking) 

1.2. Controale de calitate 

1.3. Alerte 

1.4. Reclamații 

2.  Consiliere și sensibilizare 

3.  Portalul de date deschise al UE și Registrul de transparență  

 

IV. Concluzie 

 

 

 

Site-ul web al Registrului de transparență: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=ro#ro 

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=ro%23ro


 

1 

 

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. Printre alte inițiative, 

Registrul de transparență reprezintă unul dintre principalele instrumentele prin care cele 

două instituții își respectă angajamentul în materie de transparență. 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. Dezvăluind ce interese sunt 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 influența 

potențială și activitățile reprezentanților de interese. De la crearea sa, Registrul de 

transparență nu a încetat să se dezvolte, iar în prezent include aproape 12 000 de entități1; 

toate au semnat un cod de conduită comun. Registrul de transparență este cel mai mare 

sistem de acest gen din lume.. 

 

II. SITUAȚIA ACTUALĂ A REGISTRULUI DE TRANSPARENȚĂ2 

1. Statistici  

Deși numărul entităților înscrise continuă să crească, cele șase secțiuni de înregistrare în 

Registrul de transparență au rămas stabile din punctul de vedere al dimensiunii lor 

proporționale. 

În 2018, Secțiunea II, „Reprezentanți interni cu activități de lobby și asociații 

comerciale/de întreprinderi/profesionale”, a fost în continuare secțiunea cu cele mai 

multe înregistrări, incluzând aproape jumătate din toate înregistrările (a se vedea graficul 

1). În cadrul acesteia, cea mai mare subsecțiune a rămas cea a Asociațiilor comerciale și 

de întreprinderi, care reprezintă puțin peste 40 % din înscrierile din această secțiune. 

Procentajul înregistrărilor în subsecțiunea „Sindicate și asociații profesionale” a crescut 

puțin în 2018 și a ajuns la aproape 15%, în vreme ce subsecțiunea „Companii și grupuri” 

a înregistrat aproape 39% din înscrierile din cadrul Secțiunii II, față de 37% în anul 

anterior (a se vedea graficul 2, Secțiunea II). 

Secțiunea III, „Organizații neguvernamentale”, s-a aflat în continuare, în 2018, pe locul 

al doilea ca număr de înregistrări, incluzând puțin peste un sfert din toate organizațiile 

înregistrate, o situație asemănătoare cu cea din anul anterior.  

Înregistrările în Secțiunea I, „Societăți de consultanță specializată/cabinete de 

avocatură/consultanți independenți” au scăzut într-o oarecare măsură, reprezentând puțin 

peste 10% din înregistrările totale, față de 11% în anul anterior.  

Mai puține entități s-au înregistrat în Secțiunea IV, „Grupuri de reflecție, instituții 

academice și de cercetare”, Secțiunea VI, „Organizații reprezentând autorități locale, 

regionale și municipale, alte entități publice și mixte etc.” și în Secțiunea V „Organizații 

care reprezintă biserici și comunități religioase”. 

                                                 
1 Au fost luate în considerare doar entitățile care erau înscrise și active la data de 31 decembrie 2018. 
2 Cifrele prezentate în prezentul raport reflectă situația existentă la 31 decembrie 2018. 
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Graficul 1: Distribuția reprezentanților de interese 

 

 

 

Graficul 2: Defalcare pe subsecțiuni3 

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

independenți 

 

                                                 
3 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.  
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Tabelul 3: Distribuția entităților înscrise  

La 31 decembrie 2018, în Registrul de transparență erau înscrise 11 901  

entități, în următoarele (sub)secțiuni: 

I – Societăți de consultanță specializată/cabinete de avocatură/consultanți 

independenți 
1 211 

Societăți de consultanță specializată 745 

Cabinete de avocatură 120 

Consultanți independenți 346 

II - Reprezentanți interni cu activități de lobby și asociații comerciale/de 

întreprinderi/profesionale 
5 962 

Companii și grupuri 2 315 

Asociații comerciale și de întreprinderi 2 419 

Sindicate și asociații profesionale 893 

Alte organizații 335 

III – Organizații neguvernamentale 3 159 

Organizații neguvernamentale, platforme, rețele și alte organizații similare 3 159 

IV – Grupuri de reflecție, instituții academice și de cercetare 924 

Grupuri de reflecție și instituții de cercetare 586 

Instituții academice 338 

V – Organizații care reprezintă biserici și comunități religioase 54 

VI – Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte 

entități publice și mixte etc. 
591 

Structuri regionale 118 

Alte autorități publice de la nivel subnațional 103 

Asociații și rețele transnaționale ale autorităților publice regionale sau ale 

altor autorități de la nivel subnațional 
87 

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

desfășurarea de acțiuni în interes public  
283 

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=57&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=60&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=60&locale=ro%23ro
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În 2018, s-au înregistrat 2 762 de noi înscrieri în Registrul de transparență (au fost incluse 

numai entitățile care erau înscrise în 2018 și încă active la 31 decembrie 20184). Numărul 

mediu lunar de noi înregistrări a fost de 230 (față de 202 în anul anterior).   

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

 466 entități în Secțiunea I;  

 1 143 în Secțiunea II;  

 741 în Secțiunea III;  

 231 în Secțiunea IV;  

 13 în Secțiunea V și  

 168 în Secțiunea VI.  

Notă:  

Pentru statisticile anuale începând din 2011, vă rugăm să consultați pagina statisticilor5 pe 

site-ul web al Registrului de transparență.  

Graficul 4: Noi înscrieri pe an  

 

 

Numărul total al înscrierilor a crescut la 11 901 în 2018 (de la 11 612 în 2017), adică cu 

mai puțin de 300 de înregistrări, ceea ce înseamnă o creștere de doar 2,4%, față de 6% între 

2016 și 2017 (graficul 5).  

  

                                                 
4 Printre posibilele motive de dezactivare se numără autoretragerea, eliminarea înscrierii de către 

Secretariatul comun al Registrului de transparență în urma unui control de eligibilitate/calitate etc. 
5 

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

 

Entitățile înregistrate care își au sediul social în UE reprezintă peste 90% din toate 

înregistrările, în creștere semnificativă față de anul anterior, când reprezentau doar 77%. 

Două țări din afara UE (Statele Unite și Elveția) se află din nou pe lista primelor 10 țări 

(graficul 6). În Registrul de transparență sunt reprezentate organizații din toate statele 

membre ale UE; jumătate din toate entitățile înregistrate au declarat că își au sediul social 

în una din următoarele patru țări: Belgia, Germania, Regatul Unit și Franța, la fel ca și în 

anul anterior. Peste 32 % din toate entitățile înscrise au un birou în Belgia; pentru 

aproximativ 18% din toate entitățile înscrise acesta reprezintă sediul lor social. 

Graficul 6: Distribuția entităților înscrise pe țară - primele 106 

 

                                                 
6 Această statistică se bazează pe locul în care se află sediul social 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 social.  
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2.  Stimulente pentru înscriere 

Parlamentul European și Comisia oferă unele stimulente pentru reprezentanții de interese 

înregistrați. Accesul reprezentanților grupurilor de interese la factorii de decizie, la 

clădirile și la anumite foruri din cadrul Parlamentului European și al Comisiei Europene 

poate necesita înregistrarea în Registrul de transparență. 

În cazul Parlamentului European, printre avantajele practice legate de înscriere se 

numără următoarele: 

 

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

organizațiilor înregistrate, după ce a fost validat de către serviciul de securitate. 

Toate procedurile de validare și reînnoire se desfășoară online și sunt de obicei 

finalizate în termen de 3 zile lucrătoare7. 

 Pentru a putea lua cuvântul la audierile publice organizate de comisiile 

parlamentare, organizațiile reprezentanților de interese trebuie să figureze în 

Registru. 

 Entitățile înregistrate se pot abona la notificările pe e-mail referitoare la activitățile 

comisiilor Parlamentului European prin intermediul Registrului. 

 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. 

 

În cazul Comisiei: 

 

 Întâlniri cu comisarii, cu membrii cabinetelor și cu directorii generali: 

reprezentanții de interese trebuie să fie înregistrați pentru a se putea întâlni cu 

factorii de decizie de la nivel înalt. 

 Consultări publice: organizațiile înregistrate sunt notificate automat cu privire la 

consultările și foile de parcurs din domeniile pe care le-au indicat. Răspunsurile 

„organizațiilor înregistrate” sunt publicate separat de cele ale „altor organizații”. 

 Grupul de experți: înscrierea în Registru este necesară pentru numirea anumitor 

tipuri de membri ai grupurilor de experți.  

 Patronaj: Comisia Europeană acordă patronaj numai reprezentanților grupurilor de 

interese înregistrate. 

 Contacte cu funcționarii publici: funcționarilor Comisiei Europene li se recomandă 

să verifice, înainte de a accepta invitația la o reuniune sau la un eveniment, dacă 

reprezentanții de interese sunt înregistrați. Contactele cu organizații neînregistrate 

pot fi restricționate. 

  

Acreditările la Parlamentul European 

 

Acreditarea la clădirile Parlamentului European poate fi acordată pe o perioadă de până la 

12 luni. În 2018, Parlamentul European a acordat peste 8 000 de autorizații individuale de 

acces pentru reprezentanții a peste 2 500 de organizații înscrise în Registrul de transparență 

(fie sub formă de noi autorizații, fie sub formă de autorizații reînnoite). Acest număr 

reprezintă o anumită creștere față de 2017. 8  

                                                 
7 A se vedea, de asemenea: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/transparency 
8 În 2018, au fost acordate 8 130 de autorizații de acces (față de 7 970, în 2017) pentru 2 510 organizații 

(față de 2 506, în 2017). 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/transparency
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Noi evoluții  

 

Începând din 2017, Parlamentul European nu le mai permite titularilor de legitimații pe 

termen lung care țin de organizații ale căror înregistrări în Registrul de transparență sunt 

„suspendate” să își utilizeze legitimația pe durata  suspendării. Accesul lor poate fi din nou 

permis doar după ce suspendarea a fost ridicată.  

În 2018, a fost introdus un nou stimulent pentru înregistrare, care le permite entităților 

înregistrate să se înscrie pentru a primi notificări despre noutățile din comisiile 

Parlamentului European. Această înscriere poate fi personalizată prin alegerea unui 

domeniu și a unei limbi.  

O nouă funcționalitate introdusă în 2018 integrează în profilurile entităților înregistrate în 

Registrul de transparență date (în format PDF) privind reuniunile pe care acestea le-au avut 

cu Comisia Europeană (comisari, membri ai cabinetelor lor și directori generali). Această 

funcționalitate facilitează accesul la informații consolidate și creează o mai mare 

transparență. Ea vine în continuarea sinergiilor cu Registrul grupurilor de experți ai 

Comisiei9, introdus în 2017, care permit Registrului de transparență să recupereze date din 

Registrul grupurilor de experți ai Comisiei. Registrul de transparență afișează în mod 

automat denumirea grupului (grupurilor) de experți în care este numită entitatea 

înregistrată pentru a reprezenta fie un interes comun (membri de tip B), fie o organizație 

(membri de tip C). 

3. Consultări ale site-ului web al Registrului de transparență 

În 2018, site-ul web al Registrului de transparență10 a fost vizitat de aproximativ 365 000 

de ori11 (30 416 vizite pe lună), ceva mai mult decât în anul anterior. Cel mai mare număr 

de vizite au provenit din Belgia (29 %), urmată de Germania (14%), de Regatul Unit (8 %) 

și de Franța (7,5%). Circa 68 % din vizite s-au efectuat în mod direct, iar 24 % s-au făcut 

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

versiunea în engleză a site-ului a fost generată în mai puțin de jumătate din vizite (42% 

față de 56% în anul anterior) și a fost urmată de cea în germană (17% față de 10%, în anul 

anterior), franceză (14%), , spaniolă (6%), italiană (5%) și alte limbi (16%). 

 

III. ACTIVITĂȚILE SECRETARIATULUI COMUN AL REGISTRULUI DE 

TRANSPARENȚĂ  

Secretariatul comun al Registrului de transparență (denumit în continuare: Secretariatul 

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

Comisiei Europene. În ceea ce privește sarcinile legate de Registrul de transparență, 

                                                 
 
9 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=RO  
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=ro#ro 
11 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. 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=RO
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=ro%23ro
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activitatea acestora echivalează cu aproximativ șase posturi cu normă întreagă pentru 

ambele instituții împreună.  

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 este coordonat de șeful Unității pentru transparență, gestiunea documentelor și 

acces la documente din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene; în iulie 2018, 

a intrat în funcție un nou astfel de coordonator.  

1. Monitorizarea datelor din Registrul de transparență  

Secretariatul Registrului coordonează dezvoltarea de soluții IT inovatoare pentru a 

îmbunătăți sistemul pe care se bazează Registrul de transparență. Acesta analizează toate 

noile înregistrări pentru a verifica eligibilitatea și a asigura calitatea datelor prezentate de 

entitățile înregistrate. Identificarea automată a unor eventuale probleme privind calitatea 

datelor înregistrate, introdusă în mai 2017, a condus la rezultate tangibile în 2018. 

Secretariatul Registrului a gestionat 256 de cazuri „în așteptarea validării”. Această 

procedură se aplică înregistrărilor care nu pot fi publicate în mod automat înainte să fie 

clarificate anumite chestiuni specifice privind datele ce le conțin. Numărul înregistrărilor 

totale cu date suboptimale a scăzut de la 6% din toate entitățile înregistrate în ianuarie 2018 

la 1,5% în decembrie 2018.  

O nouă funcționalitate introdusă la sfârșitul anului 2018 nu le permite entităților 

înregistrate să selecționeze mai mulți ani la rând opțiunea „Entitate nou-formată, niciun 

exercițiu financiar închis”. Astfel, entitatea înregistrată va trebui să prezinte estimări 

financiare pentru exercițiul financiar cel mai recent închis dacă înregistrarea entității 

respective a avut loc cu mai mult de doi ani în urmă. 

În ceea ce privește infrastructura, securitatea și performanța Registrului au fost 

îmbunătățite. 

Secretariatul Registrului a revizuit și Orientările privind funcționarea Registrului de 

transparență din 2015, în lumina experienței dobândite și a feedback-ului primit de la 

părțile interesate. Versiunea actualizată conține o serie de adăugiri și clarificări menite să 

ajute entitățile înregistrate să realizeze și să mențină o înregistrare adecvată. Orientările 

sunt disponibile în 23 de limbi oficiale pe site-ul web al Registrului de transparență.12 

1.1 Serviciul de asistență (Helpdesking) 

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

(Helpdesking). În 2018, Secretariatul Registrului a răspuns la 943 de întrebări individuale 

transmise prin intermediul formularului online multilingv „Contactați-ne”. Dintre acestea, 

591 s-au referit la înscrierile existente, iar 125 la înscrieri noi; 227 de mesaje au privit alte 

aspecte. În plus, Secretariatul Registrului pune la dispoziție o linie telefonică în timpul 

orarului săptămânal stabilit. 

                                                 
12http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES

&locale=ro#ro 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=ro%23ro
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=ro%23ro
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1.2 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 entitățile care 

doresc să se înscrie, 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 entitățile care doresc să se înscrie 

pentru a identifica o soluție satisfăcătoare.  

În 2018, Secretariatul Registrului a efectuat 3 963 de controale de calitate, mai multe decât 

în anul anterior13. În cadrul controalelor de calitate efectuate, 48,52 % din înscrieri au fost 

considerate satisfăcătoare (1 923), în timp ce restul entităților au fost contactate cu privire 

la admisibilitatea sau incoerențele datelor cuprinse în dosarul lor. Din 2 040 de entități 

contactate, aproape 54%, cu alte cuvinte 1 110 entități, au fost eliminate din Registru din 

unul sau mai multe dintre motivele prezentate în continuare:  date incoerente, incorecte 

sau incomplete, neactualizare, înscriere dublă și neadmisibilitate. Restul de 934 de entități 

și-au actualizat înregistrarea în mod satisfăcător, în urma asistenței acordate de 

Secretariatul Registrului. La 31 decembrie 2018, se aflau încă în desfășurare șase controale 

de calitate. 

1.3 Alerte  

„Alerta” este un mecanism care le permite terților să informeze Secretariatul Registrului 

cu privire la înregistrarea unei sau a mai multor entități care ar putea să nu fie eligibile sau 

să conțină erori de fapt, precum și cu privire la activitățile entităților neînregistrate care 

intră în domeniul de aplicare al Registrului. În 2018, Secretariatul Registrului s-a ocupat 

de 22 de alerte individuale14 (șase primite inițial ca „reclamații” au fost reclasificate ca 

„alerte”). Aceste alerte au vizat un număr total de 25 de organizații, deoarece două alerte 

s-au referit la o singură entitate. Numărul de alerte primite a cunoscut o mică creștere în 

raport cu 2017. Numărul alertelor privind activitățile entităților neînregistrate a crescut și 

el într-o anumită măsură.15  

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

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

de conduită16, aceste notificări sunt tratate ca „alerte”, în cazul în care sunt legate de 

potențiale erori de fapt cuprinse în datele entităților care doresc să se înscrie.  

1.4 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 punctul 1.3 de mai sus).  

În 2018, Secretariatul Registrului a primit 13 reclamații, dintre care două au fost declarate 

admisibile ca „reclamații”, iar șase au fost reclasificate ca „alerte”. Cinci reclamații au fost 

considerate neadmisibile, fie pentru că făceau referire la aspecte care ies din sfera de 

                                                 
13 În 2017, Secretariatul Registrului a efectuat 3 624 de controale de calitate. 
14 Față de 20 de alerte, în 2017. 
15 În 2018, opt alerte s-au referit la entități neînregistrate, față de șapte, în 2017. 
16 La litera (d) din Codul de conduită al Registrului de transparență, se prevede după cum urmează: 

„[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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aplicare a Acordului interinstituțional privind Registrul de transparență, fie pentru că au 

fost prezentate dovezi insuficiente pentru a susține reclamația. 

Cele două reclamații admisibile s-au referit la o presupusă încălcare de către reprezentanții 

de interese a unui punct sau a mai multor puncte din Codul de conduită prezentate în 

continuare:   

 Litera (a) „se identifică întotdeauna folosind denumirea proprie și numărul de 

înregistrare și, dacă este cazul, prin indicarea entității sau a entităților pentru care 

lucrează sau pe care le reprezintă;  își declară interesele, obiectivele sau scopurile 

promovate și, atunci când este cazul, specifică clienții sau membrii pe care îi 

reprezintă”;  

 Litera (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”; 

 Litera (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”.  

După efectuarea unei investigații de către Secretariatul Registrului și contactarea entităților 

înregistrate relevante, una din cele două reclamații admisibile a fost închisă după ce 

entitățile înregistrate au furnizat explicații și actualizări satisfăcătoare. Cealaltă reclamație 

admisibilă era încă analizată la sfârșitul anului anterior, o soluție și actualizări 

satisfăcătoare urmând să fie obținute la începutul anului 2019. O investigație suplimentară 

din proprie inițiativă s-a încheiat cu eliminarea înregistrării pe baza deciziei Secretariatului 

Registrului, din cauza încălcării literei (c).  

2. Consiliere și sensibilizare  

Secretariatul Registrului depune eforturi permanente pentru a crește nivelul de 

sensibilizare cu privire la Registru. Membrii săi desfășoară în mod periodic formări interne 

(în cele două instituții implicate), precum și activități externe de comunicare menite să 

promoveze Registrul de transparență și să furnizeze asistență pentru utilizarea sa.  

 Parlamentul European a organizat douăsprezece sesiuni de formare și de informare 

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

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

întreagă pe tema „Gestionarea corespunzătoare și eficace a reprezentanților 

grupurilor de interese”. În plus, a organizat patru sesiuni de formare privind 

Registrul de transparență în urma unor cereri ad-hoc din partea unor diverse 

departamente;  

 Secretariatul Registrului a participat și la reuniunea constitutivă a European 

Lobbying Registrar’s Network, care a avut loc la Dublin, în 21-22 martie 2018, și 

a purtat un schimb de opinii cu operatori ai unor structuri similare din diferite state 

membre. 

De asemenea, Comisia Europeană a făcut, pe parcursul anului, trei prezentări pentru părțile 

interesate și grupurile de vizitatori, în vreme ce Parlamentul European a fost invitat să 

prezinte Registrul de transparență în cadrul a șase evenimente la care au participat mediul 

academic și grupuri de studenți interesați de transparența activităților de lobby.  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=ro%23ro
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3. Portalul de date deschise al UE și Registrul de transparență 

Seturile de date istorice puse la dispoziție pe Portalul de date deschise al UE17 au continuat 

să atragă atenția. 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 vizualizări interactive ale datelor18. 

În 2018, pagina web a fost consultată de peste 8 000 de ori și a înregistrat peste 1 700 de 

descărcări de conținut. 

                                                 
17  https://data.europa.eu/euodp/ro/data/dataset/transparency-register 
18  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  

https://data.europa.eu/euodp/ro/data/dataset/transparency-register
https://data.europa.eu/euodp/ro/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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IV. CONCLUZIE 

Creșterea numărului de înscrieri a continuat în 2018 și a fost puțin mai pronunțată față de 

2017, cu 2 762 de noi entități înscrise în decursul anului. Registrul de transparență este, 

astăzi, cel mai mare instrument de acest gen din lume, numărul de entități înregistrate 

apropiindu-se de 12 000. Vizibilitatea și importanța sa ca principală bază de date de 

referință a reprezentanților de interese au rămas neschimbate.  

În calitatea sa de gardian al Codului de conduită al Registrului de transparență, 

Secretariatul Registrului s-a asigurat că alertele și reclamațiile primite au fost gestionate în 

mod corespunzător din punct de vedere administrativ. Îmbunătățirea calității generale a 

datelor în Registrul de transparență a fost o prioritate-cheie și în 2018. O soluție IT 

dezvoltată în 2017 facilitează procesul de înregistrare și de actualizare atât pentru entitățile 

nou-înregistrate, cât și pentru cele existente. Acest mecanism nu numai le permite 

entităților înregistrate să evite erorile cele mai frecvente, ci și indică Secretariatului 

Registrului orice discrepanțe, astfel încât acesta să poată lua măsurile necesare. Această 

inovație a condus la o îmbunătățire semnificativă a calității generale a datelor: numărul 

înregistrărilor cu date suboptimale a scăzut, în decursul anului, de la 6% din toate entitățile 

înregistrate la 1,5%.  

În 2018, Secretariatul Registrului a întreprins primele acțiuni pentru a asigura respectarea 

Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului19 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de 

către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor 

date. Aceste eforturi vor fi finalizate în 2019. 

În contextul propunerii Comisiei privind un nou acord interinstituțional referitor la un 

registru de transparență obligatoriu20, reprezentanți politici21 ai Parlamentului European, 

ai Consiliului UE și ai Comisiei Europene au început negocierile privind un registru de 

transparență obligatoriu al UE în primul sfert al anului 2018 și au continuat acest proces 

sub auspiciile președințiilor bulgară și austriacă. 

 

 

- SFÂRȘIT -  

                                                 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725  
20 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-EN-F1-1.PDF  
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 Europeană, și reprezentanții președințiilor bulgară și austriacă. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-EN-F1-1.PDF

