Cod de Etica a Practicienilor de Lobby si Advocacy
Activitatea de lobby si advocacy este o parte integranta a procesului democratic al Romaniei si
este un drept garantat prin constitutie. Pentru a ajuta la mentinerea si cresterea increderii
publice, a increderii in institutiile democratice si a procesului de reprezentare a politicii publice,
grupurile de interese profesionale si lobby au obligatia de a actiona intotdeauna etic si moral in
relatiile lor cu toate partile.
Grupurile de interese/lobbistii au datoria de a contribui la intelegerea publica a activitatii de
lobby. Codul de Etica al practicienilor de lobby si advocacy asigura orientari de baza si standarde
pentru conduita reprezentantilor de interese.
Acest Cod este destinat tuturor organizatiilor care desfasoara activitati de lobby si advocacy si
care doresc sa se inregistreze in Registrul de Transparenta. Grupurile de interese sunt puternic
indemnate sa respecte prezentul cod si sa caute intotdeauna sa practice conduita etica cea mai
inalta in eforturile lor de lobby.
Reprezentantii grupurilor de interese trebuie sa aplice principiile de transparenta, onestitate,
integritate si profesionalism, in conformitate cu asteptarile legitime ale cetatenilor si ale altor
parti interesate.
Semnatarii Codului de Etica al practicienilor de lobby si advocacy se obliga:
Articolul 1 - Integritate
(1)

sa actioneze cu onestitate si integritate in permanenta;

(2)

sa trateze in permanenta pe toti ceilalti, inclusiv colegi, competitori, angajati/ oficiali/
reprezentanti ai institutiilor publice civilizat si cu respect;

(3)

sa nu exercite o influenta nepotrivita si ilicita, si sa nu se ofere sau sa dea, direct sau
indirect, recompense materiale sau financiare angajatilor, persoanelor oficiale sau
reprezentantilor institutiilor publice.

Articolul 2 - Transparenta
(1)

sa mentina cele mai inalte standarde de profesionalism in desfasurarea activitatii lor pe
langa institutiile publice;

(2)

sa fie deschisi si transparenti, declarand numele, organizatia sau compania, precum si
interesul pe care il reprezinta;

3)

sa nu ofere sau sa creeze in mod intentionat o impresie gresita asupra statutului lor sau a
naturii solicitarii lor adresate institutiilor publice.

Articolul 3 - Acuratetea
(1)

sa ia toate masurile rezonabile pentru a asigura acuratetea afirmatiilor sau a
informatiilor pe care le furnizeaza institutiilor publice;

(2)

sa nu disemineze in mod intentionat sau din neglijenta informatii false sau inselatoare si
sa le corecteze imediat in cazul unei asemenea situatii.

Articolul 4 - Confidentialitatea
(1)

sa nu obtina informatii din partea institutiilor publice in mod ilicit sau lipsit de
onestitate, ci doar respectand regulementarile si/sau conventiile prevazute pentru
obtinerea si ditributia documentatiei institutiilor publice;

(2)

sa nu vanda pentru profit unor terte parti documente obtinute din partea institutiilor
publice.

Articolul 5 - Profesionalism
(1)

sa aiba o cunoastere suficienta a procesului legislativ si guvernamental, precum si
cunostiinte specializate care ii sunt necesare in a reprezenta clientii sau pe un angajator
intr-o maniera competenta si profesionala;

(2)

sa acorde timp suficient, atentie si resurse pentru a satisface interesele clientului sau
angajatorului;

(3)

sa fie loial fata de interesele clientului sau ale angajatorului;

(4)

sa informeze in permanenta clientul sau angajatorul cu privire la munca pe care o
intreprinde si, pe cat posibil, sa ofere clientului oportunitatea sa aleaga intre optiuni si
strategii diverse.

Articolul 6 – Conflicte de interese
(1)

sa evite orice conflict de interese profesional;

(2)

sa dezvaluiasca asemenea conflicte atunci cand apar acelora carora le sunt afectate
interesele;

(3)

sa ia masurile necesare pentru a rezolva asemenea conflicte cand ele apar.

Articolul 7 - Fostii angajati ai institutiilor publice
(1)

sa angajeze personal care a lucrat in institutii publice doar cu respectarea cerintelor de
confidentialitate ale acelor institutii.

Articolul 8 - Obligatia fata de institutiile publice
(1)

sa respecte institutiile publice in fata carora reprezinta si sustin interesele lor sau ale
clientilor lor;

(2)

sa nu actioneze in niciun mod care ar putea submina increderea publica in procesul
democratic guvernamental si parlamentar;

(3)

sa nu actioneze in vreun mod care denota lipsa de respect pentru institutiile publice.

Articolul 9 - Educatia publica
(1)

sa faca eforturi pentru a asigura o mai buna intelegere si apreciere publica cu privire la
natura, legitimitatea si necesitatea activitatii de lobby in procesul democratic. Aceasta
legitimitate se intemeiaza pe art. 51 din Constitutia Romaniei: “Dreptul de petitionare” si
pe Legea 52/2003 privind transparenta decizionala.

