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București, 29 septembrie 2012 

 
 
 
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale 
Direcția Politici Publice 
Direcția Generală Asistență Socială 
 
 
Subiect: Amendamente și propuneri de revizuire a Proiectului lege privind economia socială 
(publicat spre consultare în 21.09.2012)  
  

 
 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, cu sprijinul și implicarea mai multor organizații din 
cadrul Coaliției Economiei Socialei, vă transmite un set de propuneri de amendamente pentru 
revizuirea Proiectului de Lege privind economia sociala propus spre consultare (Anexa 1).  
 
Proiectul de lege în forma actuală, deși se numește Legea privind Economia Socială, tratează cu 
precădere întreprinderile de inserție socială. Propunerile noastre sunt redactate în spiritul 
îmbunătățirii textului actual. Apreciem însă că legea, chiar si cu amendamentele propuse, nu va 
impulsiona semnificativ dezvoltarea economiei sociale din România, măsurile necesare unei astfel de 
dezvoltari fiind necesar a fi elaborate într-un dialog susținut cu actorii din domeniu.  
 
Considerăm că valoarea adaugată esențială în acest moment a proiectului este în domeniul 
întreprinderilor de inserție socială, acesta fiind și un domeniu relativ nou care necesită reglementare. 
  
Amendamentele propuse sunt în spiritul: 

- Necesității de restrângere a sarcinilor administrative pentru a evita barierele în dezvoltarea 
întreprinderilor sociale și a întreprinderilor de inserție socială 

- Unei organizări instituționale care să răspundă nevoii de dialog civil și social cu sectorul vast al 
economiei sociale din Romania care grupează la ora actuală aproximativ 10.000 angajatori 

- Introducerii legii ca și mecanism de recunoaștere a acestui sector, a contribuției sociale și 
economice semnificative a acestuia cu precădere în actuala perioadă de recesiune pe care o 
traversăm, și  a unor minime măsuri de încurajare care să permită continuarea evoluției sale în 
viitor.  
 

Apreciem însă că dezvoltarea economiei sociale din Romania necesită o abordare strategică, cu o 
agendă de lucru pe termen mediu care ar trebui să includă: 

1. Dezvoltarea sectorului asociativ prin ridicarea barierelor de înregistrare şi de derulare a 
activităţilor economice existente în prezent.  



 

 

2. Stoparea declinului cooperaţiei şi relansarea acesteia în domenii critice pentru dezvoltarea 
durabilă a României - agricultură, forestier, dezvoltare rurală - consum şi utilităţi. 

3. Promovarea mai accentuată a organizaţiilor care contribuie la combaterea excluziunii 
financiare, CARuri ale salariaţilor şi pensionarilor şi organismele de microcreditare.  

4. Reglementarea societăţilor mutuale de asigurări de sănătate cu precădere în contextul 
reformei sistemului de sănătate din România, CARuri şi microcreditare şi creditare – societati 
mutuale de asigurari 

Considerăm că punctul 5 din agenda noastră este deja în atenţia dvs. ca autorităţi competente 
în domeniu. Punctul 5 avea în vedere reforma politicilor sociale, cu precădere a celor de 
ocupare, pentru a trece de la asistare la incluziune activă prin integrarea eficientă a 
mecanismelor economiei sociale în aceste politici (ex. întreprinderile sociale de inserţie, 
cooperative sociale, ale grupurilor dezavantajate sau multi-stakeholder cu implicarea 
autorităţilor locale, organizatii mutuale de asigurari de sănătate). 

 
Ne exprimăm disponibilitatea spre dialog și dezbatere a propunerilor formulate și reiterăm dorința 
organizării unei dezbateri publice privind proiectul de lege, având în vedere și solicitarea oficială 
transmisă în acest sens către Minister.    
 

 
 
Cu deosebită consideraţie, 
 
Ionut Sibian        Ancuța Vameșu,  
Director Executiv       Coordonator economie socială FDSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
i
 Coaliţia Economiei Sociale, inițiată în 2011, a reunit peste 150 de entități reprezentative domeniului economiei 
sociale. Alături de organizațiile neguvernamentale  Coaliția include Casele de Ajutor Reciproc ale pensionarilor 
reprezentate de Federaţia Natională Omenia şi Uniunea Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România, 
organizaţii care grupează peste 1 milion de membri fiecare. Obiectivul Coaliției este de a aduce îmbunătățiri și de 
a propune politici publice care să încurajeze dezvoltarea sectorului economiei sociale în România. 


