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pRezeNTaRe

conferința cu tema LOBBY OR NOT LOBBY își propune să analizeze stadiul actual al
actelor legislative care vor reglementa activitatea de lobby și cum vor modiﬁca aceste
legi activitatea organizaților de proﬁl, a autorităților locale și centrale, a companiilor și a
cetățenilor.

09:00 - 09:30
09:30 - 11:30

evenimentul va ﬁ unul interactiv, urmând să ﬁe prezentare mai multe studii de caz.

audieNţă

companii de consultanță
agenții de Pr și companii de Public aﬀairs
Societăți comerciale românești și multinaționale
autorități locale și centrale (primari, șeﬁ de consilii județene, parlamentari)
avocaţi;
asociaţii patronale şi profesionale;
ong-uri cu proﬁl juridic și economic;
mass-media

cONTacT

BogdAn piciu, Director adjunct, Diplomat consult
mirceA ficA, Senior editor, Legal Magazin
roxAnA BigA, Sales Manager, Legal Magazin

ÎnregistrAreA pArticipAnţilor şi welcome coffee

SeSiuNea i
LOBBY-UL – DEFINIȚIE ȘI IMPLICAȚII; RELAȚIA LEgIUITOR – LOBBYIST
mOdeRaTOR: AdriAnA AhciArliu, administrator, Diplomat consult

creșterea transparenței decizionale și reglementarea activității de lobby pot ﬁ un
instrument în combaterea corupției.

Lobby-istul este o completare necesară a instituțiilor statului sau Uniunii, este sinapsa
dintre cetățean, ong, S.a., S.r.L. și instituția statului, este tamponul care generează
negocierea, comunicarea și decizia prin faptul că are, și trebuie să aibă, abilitatea
profesională de a genera toate informațiile necesare deciziei într-un format simplu,
accesibil, tradus și formatat pe înțelesul tuturor părților implicate. Lobby-istul nu este
doar un comunicator. el trebuie să aibă atât abilitățile unui comunicator cât și ale unui
negociator dar, în plus, trebuie să ﬁe un bun cunoscător al problematicii pe care o
reprezintă.

ageNdă eveNimeNT

vORBiTORi:

11:30 - 12:00
12:00 - 14:00

Viorel ilie, Ministrul pentru relația cu Parlamentul
elenA kleininger, Vicepreședinte, consiliul concurenței
gABriel BiriȘ, Partener, Birișgoran
AdriAnA AhciArliu, administrator, Diplomat consult
lAurA floreA, Președinte, asociația registrul român de Lobby
Avocat dAnA gruiA dufAut, Membru al ca al camerei de comerț, industrie
și agricultură franceză din românia (ccifer)

Business networking coffee BreAk

SeSiuNea a ii-a
DIPLOMAȚIA ȘI LOBBY-UL;
ROLUL ASOCIAȚIILOR PATRONALE ȘI ASOCIAȚIILOR PROFESIONALE ÎN PROCESUL DE LOBBY
LOBBY-UL ȘI ACHIZIȚIILE PUBLICE
mOdeRaTOR: AdriAnA AhciArliu, administrator, Diplomat consult
vORBiTORi:

iAnfred silBerstein, consilierul guvernatorului, Banca națională a româniei
george ciAmBA, Secretar de Stat, Ministerul afacerilor externe (tbc)

14:00 - 15:00

0728.332.051
0732 903 216
0736.366.192

tomA cAmpeAnu, Director executiv, asociația națională pentru Securitatea Sistemelor
informatice (anSSi)
miriAm constAntin, avocat, D&B David şi Baias
ionuț tănAse, reprezentant asociația română de relații Publice

Business lunch & networking

bogdan.piciu@diplomatconsult.com
mircea.ﬁca@legalmagazin.ro
oﬃce@legalmagazin.ro

