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În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind regimul activităţii de 
lobby, transmisă cu adresa nr.P.l.x-638 din 27 octombrie 2004, înregistrată 
sub nr.31/952 din 28 octombrie 2004.  

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale 
art.86 alin.3 punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, competenţa 
decizională  în cazul acestei propuneri legislative aparţine Camerei 
Deputaţilor. 

Cu avizul nr.1156 din 12.07.2004, Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă, cu numeroase observaţii şi propuneri.  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, cu avizul nr.25/437/10 octombrie 2004, a avizat 
negativ propunerea legislativă supusă dezbaterii. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu avizul nr.601 
din1.11.2004 a avizat, de asemenea, negativ propunerea legislativă.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a transmis Comisiei juridice avizul său negativ nr.26/2075 
din 3 noiembrie 2004.  
  Guvernul, prin punctul de vedere înregistrat la Senat sub nr.316 
din 24.08.2004, menţionează că nu susţine promovarea iniţiativei legislative.  
  Senatul României, în şedinţa din 21 octombrie 2004, a respins 
propunerea legislativă. 

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
examinat propunerea legislativă privind regimul activităţii de lobby în 
şedinţa din 2 februarie 2005.  

flori



Iniţiatorul propunerii legislative este domnul Octavian Mitu, 
fost deputat P.S.D. 

La dezbateri a participat reprezentantul Ministerului Justiţiei, 
domnul Ionel Didea - director, care a susţinut punctul de vedere negativ al 
Guvernului.  

 Obiectul de reglementare al iniţiativei legislative îl constituie 
stabilirea regimului activităţilor de lobby, activităţi ce constau în susţinerea 
şi promovarea de către intermediari specializaţi - persoane fizice sau 
juridice, române sau străine- a drepturilor, opiniilor şi intereselor colective 
unor grupuri de interes în scopul promovării unui program sau unei politici, 
ori al iniţierii, modificării, adoptării sau abrogării de către autorităţile 
administraţiei publice a actelor normative.  

După examinarea propunerii legislative, a expunerii de motive 
la aceasta, a avizului Consiliului Legislativ, şi a punctului de vedere negativ 
al Guvernului,  membrii comisiei s-au pronunţat împotriva adoptării 
iniţiativei legislative, deoarece:  

- adoptarea iniţiativei legislative ar transforma practicienii de 
lobby în factori autorizaţi ai traficului de influenţă faţă de autorităţile 
publice;  
                     - la nivelul legislaţiei Uniunii Europene nu există o 
reglementare a activităţii de lobby, aceasta fiind acceptată, de regulă, tacit; 

-   noţiunea de "grupare europeană de interes economic" (GEIE) 
nu e echivalentă celei de "lobby". 

Faţă de aceste considerente, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative privind regimul activităţii de lobby. 

 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au fost prezenţi 17 
deputaţi, din numărul total de 21 de membri ai comisiei. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor  ordinare.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Sergiu Andon 

 
 
 
 
 
 
 
red. expert 
Cristea Geanina 
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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii 

legislative privind regimul activităţii de lobby, transmisă cu adresa 
nr.P.l.x-638 din 27 octombrie 2004, înregistrată la Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi sub nr.31/952 din 28 octombrie 2004.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
                                       Sergiu Andon 

 
 
 
 
 
 


