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Legea economiei sociale, prioritate a Guvernului Ponta. Legea 

economiei sociale – viitorul economiei 

 

Doamnelor și domnilor deputați, stimați colegi, 

 

M-am adresat dumneavoastră în urmă cu câteva săptămâni din dorința de a 

sublinia nevoia ca fiecare dintre noi să se aplecăm cu atenție asupra proiectului de 

lege privind subvenționarea serviciilor sociale derulate de către ONG-uri. Am 

subliniat atunci posibilitatea nedorită ca primăriile și celelalte entități pe seama 

cărora vor fi lăsate prestațiile sociale, să nu fie nici competente și nici pregătite 

pentru a prelua această sarcină. Problema rămâne una stringentă, dar ea este în 

legătură și cu un alt proiect foarte important de lege aflat în dezbaterea noastră, și 

anume cel al economiei sociale. Acest proiect de lege este una din marile noastre 

priorități din această sesiune parlamentară și, nu trebuie să vă reamintesc faptul că 

economia socială este unul dintre conceptele majore ale social democrației.  

Privind la potențialul agricol enorm (și insuficient folosit al României) și aflând 

că în ultima CAP de la noi din țară, tractoriștii au salarii de două mii de euro, ca 

politician social democrat nu pot decât să deplâng furia cu care, în primii ani de 

după 1989, au fost demolate formele cooperatiste și asociative în România. 

Distrugerea fostelor CAP-uri, discreditarea pe temeiuri doctrinare, ( în special de 

către PNȚ-CD), a ideii de asociație a dus în 20 de ani, la discrepante uriase între 

orașe și sate, la sărăcirea mediului rural, și implicit, la depopularea lui. Pentru 

prima dată după 1989 se încearcă reglementarea economiei sociale și sunt mândră 

că această inițiativă curajoasă este luată de guvernul pe care îl sprijin și eu, 

guvernul Ponta.  

Pentru a înțelege importanța enorma a acestui proiect de lege, menționez doar că 

actorii economiei sociale sunt asociațiile și fundațiile de orice fel, casele de ajutor 

reciproc ale salariaților și ale pensionarilor, cooperativele de credit și societățile 

cooperative, meșteșugărești, de consum, agricole, de valorificare, de locuințe, de 

transporturi, forestiere, pescărești și de orice alte forme. Proiectul de lege a 

economiei sociale va defini pentru prima dată economia socială, va reglementa 

modalitatea de atestare ca întreprindere socială.  

 

Inițiativei guvernamentale, societatea civilă i-a adăugat câteva amendamente, cred 

eu, extrem de importante privind criteriile pe baza cărora o organizație va putea fi 

atestată ca întreprindere socială.   
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Consider că este obligata și responsabilitatea Partidului Social Democrat să 

acționeze ghidându-se după vocația sa socială dar și după promisiunile făcute în 

campania electorală. Noi, social-democrații, trebuie să asigurăm societății 

românești căile legale de organizare și de funcționare a celor care inca mai cred în 

căile asociative și în activismul social. După anii lungi în care politicienii de 

dreapta au spus că merită să trăiască doar aceia dintre noi care sunt capabili să 

plătească absolut tot ceea ce consumă, e sarcina noastră, a social-democraților, să 

le arătăm românilor că unindu-se și acționând în spirit de solidaritate și de 

responsabilitate socială, pot trăi mai bine și mai demn.  

 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 

 

Economia socială este cea care stă la baza funcționării unor state pe care le 

admirăm cu toții, este cea care asigură tihna și respectul de care se bucură 

cetățenii multor tari din zona europeană. Nu am, desigur, naivitatea să cred că 

asigurarea cadrului legal e de ajuns pentru funcționarea economiei sociale, dar am 

convingerea că e un prim pas și că e acel pas pe care îl putem face noi, 

parlamentarii.  

 

Vă mulțumesc!      
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