Propuneri de modificare a proiectului de LEGE PRIVIND ECONOMIA SOCIALA

CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art.1 - Prezenta lege are ca obiect reglementarea
domeniului economiei sociale, stabilirea masurilor de
promovare si sprijinire a economiei sociale.

Art.2 — (1) Economia sociala reprezinta ansamblul
activitatilor organizate independent de sectorul public,
al caror scop este sa serveasca interesul general,
interesele unei colectivitatii/sau intereselor personale
nepatrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare a
persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau
producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de
servicii si/sau executia de lucrari.
(2) Economia sociala are la baza initiativa privata,
voluntara si solidara, cu un grad ridicat de autonomie
si responsabilitate, precum si distribuirea limitata a
profitului catre asociati.

Amendamente

Mentiuni

Articolul 1 va avea urmatorul continut

Această formulare se regasea in variantele initiale
(proiecte 2011, 2012) prezentate de Ministerul
Art.1 - Prezenta lege are ca obiect
Muncii in procesul de dezbatere publica; credem
reglementarea domeniului economiei sociale,
ca este necesar ca aceasta prevedere sa se
stabilirea masurilor de promovare si sprijinire a mentina, intrucat, fiind o lege reglementeaza in
economiei sociale, precum şi stabilirea
premiera domeniul economiei sociale, aceasta
responsabilităților autorităţilor administraţiei
stabileste responsabilitati autoritatilor publice,
publice centrale şi locale în domeniu.
centrale si locale, in sprijinirea, promovarea si
controlul entitatilor specifice.
Vezi si art. 6 reformulat pentru a defini domeniul
de reglementare.
Articolul 2 va avea urmatorul continut
Pentru claritatea si economia textului
Independenta fata de sectorul public se regaseste
Art.2 — (1) Economia sociala reprezinta la art. 3, fiind unul dintre principiile economiei
ansamblul initiativelor private care servesc sociale.
interesul general, interesele unei colectivitati
sau satisfacerea nevoilor sociale ale membrilor, Economia socială nu include doar inițiative care
avand astfel un scop social.
generează ocupare, ci și inițiative care au ca scop
incluziunea socială în sens larg, incluziunea
financiară, dezvoltarea durabilă s.a.m.d.
Cresterea gradului de ocupare se regaseste din
nou la art.4 si, de altfel, este specifica
intreprinderilor sociale de insertie iar acest scop se
va regasi si acolo.
Caracterul antreprenorial – producerea de bunuri
si servicii - va fi inclus la intreprinderea sociala.
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Art.3 — Economia sociala se bazeaza pe urmatoarele
principii:
a) prioritate acordata individului si obiectivelor sociale
fala de cresterea profitului;
b) solidaritate si responsabilitate colectiva;
c) convergenta dintre interesele membrilor asociati si
interesul general si/sau interesele unei colectivitati;
d) control democratic al membrilor, exercitat asupra
activitatilor desturate;
e) caracterul voluntar si liber al asocierii in formele de
organizare specifice domeniului economiei sociale;
f) personalitatea juridica distincta, autonomia de
gestiune si independenta fata de autoritatile publice;
g)
alocarea
celei
mai
mari
parti
a
profitului/excedentului financiar pentru atingerea
obiectivelor de dezvoltare durabila si furnizare de
servicii membrilor in conformitate cu interesul general.

Articolul 3 b), c) si d) va avea urmatorul
continut
b) au un caracter colectiv si functioneaza dupa
principiile solidaritatii si egalitatii ;
c)convergenta dintre interesele membrilor,
beneficiarilor si interesul general
d)Controlul democratic exercitat de membri

Se introduce lit.h):
h) Procesul de decizie nu este conditionat de
aportul la capital ;

Se elimina sintagma ”asupra activităților
desfăsurate” pentru a nu limita drepturile
membrilor de control asupra organizatiei si pentru
a prelua mai exact principiile enuntate in Carta
Europeana a Econoiei Sociale.
• Democratic control by the membership
• The combination of the interests of
members/users and/or the general interest

1. Pentru claritatea textului
Art.4 - (1) Economia sociala contribuie la dezvoltarea
comunitatilor locale, crearea de locuri de munca,
implicarea persoanelor apartinand grupului vulnerabil,
prevazut de prezenta lege, in activitati cu caracter
social si/sau activitati economice facilitand accesul
acestora la resursele si serviciile comunitatii.

Articolul 4 alin.1 va avea urmatorul continut:
Art.4 - (1) Economia sociala contribuie la
dezvoltarea comunitatilor locale, crearea de
locuri de munca, implicarea persoanelor
apartinand grupurilor vulnerabile, in activitati
cu caracter social si economic si accesul
acestora la resursele si serviciile comunitatii.

(2) Economia sociala are urmatoarele obiective:
a) consolidarea coeziunii economice si sociale;
b) ocuparea fortei de munca;
c) dezvoltarea serviciilor sociale.

Articolul 4 alin.2 lit.c) va avea urmatorul
continut:
c) asigurarea accesului tuturor cetatenilor la
servicii sociale, de ocupare si insertie in munca
adecvate nevoilor lor

2, 3 Introducem prevederile lit. c) si d) alin. 2
deoarece in cadrul sectorului economiei sociale
exista numeroase entitati implicate in asigurarea
de servicii specifice de ocupare, insertie in munca,
servicii sociale si in activitati de dezvoltare
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durabila.
Se introduce la art.4 alin 2 lit. d) cu urmatorul
continut:
(3) Indeplinirea obiectivelor prevazute la alin. (2) se d) dezvoltarea durabilă
realizeaza, in principal, prin urmatoarele activitati de
interes general:
Art.4. alin 3. lit. d) va avea urmatorul
a) producerea de bunuri, prestarea de servicii si/sau continut:
executia de lucrari care contribuie la bunastarea
comunitaii sau a membrilor acesteia;
b)promovarea, cu prioritate, a unor activitati care pot
genera sau asigura locuri de munca pentru incadrarea
persoanelor apartinand grupului vulnerabil;
c) dezvoltarea unor programe de formare profesionala
dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
d)dezvoltarea serviciilor pentru cresterea
d)dezvoltarea serviciilor sociale pentru cresterea capacitatii de insertie pe piata muncii si autocapacitalii de insertie pe piata muncii a persoanelor din ocupare a persoanelor din grupul vulnerabil,
grupul vulnerabil.
inclusiv microfinantare.

4. Propunem reformularea li.d) alin. 3, deoarece,
prin obiectivele sale, economia sociala urmareste
incluziunea activa a persoanelor din categorii
vulnerabile prin servicii si masuri active de
ocupare, insertia directa in munca, sprijin pentru
auto-ocupare, inclusiv microfinantare si serviciile
sociale suport .

1. Motivatie pentru introducerea unui articol care
Se introduce articol nou 4’, cu urmatorul
precizeaza explicit entitatile care apartin
continut:
domeniului economiei sociale, legea de fata
Art.4’(1) Entitatile economiei sociale au un avanmd ca rol inclusiv recunoasterea oficiala a
caracter colectiv si pot fi organizate ca:
acestui domeniu.
a) societăţile cooperatiste de gradul 1, care Ne bazăm această solicitare pe practica europeană
funcţionează în baza Legii nr.1/2005 privind în domeniu, așa cum se regăsește ea în două
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu Rezoluții ale Parlamentului European – cea
referitoare la economia socială din 2009 și cea
modificările şi completările ulterioare;
referitoare la antreprenoriatul social din 2012 și în
b) cooperativele de credit, care funcţionează în legile cadru ale economiei sociale care au fost
baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. promovate până acum în statele membre (Spania,
99/2006 privind instituţiile de credit şi Portugalia și Franța – proiect de lege) și regiunea
adecvarea capitalului, cu modificările şi autonomă Valonia – Belgia.
completările ulterioare;
c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în a. P6_TA(2009)0062 Economia socială – Rezoluția
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baza Ordonanţei Guvernului nr. 26 /2000 cu Parlamentului European din 19 februarie 2009
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi referitoare la economia socială (2008/2250(INI)),
completările ulterioare;
Preambul,
Aliniat
H
Al. 9 consideră că Uniunea Europeană și statele
d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care
membre ar trebui să recunoască economia
funcţionează în baza Legii nr.122 /1996 privind
socială și părțile implicate în aceasta regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale
cooperative, societăți mutuale, asociații și
salariaţilor şi al uniunilor acestora, cu
fundații - în legislațiile și politicile lor; sugerează
modificările şi completările ulterioare;
ca aceste măsuri să cuprindă accesul ușor la
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, credite și la scutiri fiscale, dezvoltarea
care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii microcreditelor, crearea unor statute europene
nr.540 /2002 privind casele de ajutor reciproc pentru asociații, fundații și societăți mutuale,
ale
pensionarilor,
cu
modificările
şi precum și o finanțare UE adaptată și stimulente
completările ulterioare;
pentru a sprijini mai bine organizațiile din
f) cooperativele agricole, care functioneaza in domeniul economiei sociale care operează în
baza legii 566/2004 - Legea cooperatiei sectoarele de pe piață și din afara pieței și care
sunt create în scopul utilității sociale
agricole,
g) societatile agricole, care functioneaza in b. Legea economiei sociale în Spania - Law
baza legii nr. 36 din 1991 privind societatile 5/2011, of 29 March, on Social Economy
agricole si alte forme de asociere in agricultura (Varianta în engleză furnizată de Confederacion
Empresarial Espagnola de la Economia Social),
Article 5. Entities of the social economy:
h) Formele asociative de proprietate asupra
terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor si (alin1.) Cooperatives, mutual societies,
foundations and associations engaged in an
fanetelor, obsti de mosneni in devalmasie,
economic activity, employee-owned enterprises,
obsti razesesti nedivizate, composesorate,
insertion companies, special employment centres,
obsti de cumparare, paduri graniceresti,
fishermen’s associations, agricultural processing
paduri urbariale si alte comunitati si forme
companies and unique entities created under
asociative, conform art. 26 din LEGE nr. 1 din
specific rules that are governed by the principles
11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea
set forth in the previous article are part of the
dreptului de proprietate asupra terenurilor
social economy.
agricole si celor forestiere
i) orice alte categorii de persoane juridice care 2. Intre formele mentionate initial la art.8 se
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Art.5 - (1) In sensul prezentei legi, termenii de mai jos
au urmatoarele semnificatii:
a) activitate de interes general - orice activitate din
domeniul economic, cultural- artistic, social,
educational, stiintific, al sanatatii, sportului, locuirii,
protectiei mediului, mentinerii traditiilor, al carei scop
final este indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 4;
b)activitate cu caracter social - activitate care
urmareste atingerea interesului general, intereselor
unei colectivitati si/sau intereselor personale
nepatrimoniale;
e) activitate economica - orice activitate generatoare
de venit;
d) intreprindere sociala - orice persoana juridica de
drept pnivat care desfasoara activitati in domeniul
economiei sociale si care respecta principiile prevazute
la art. 3 din prezenta lege;
e) intreprindere sociala de inserjie - intreprinderea
sociala care indeplineste cumulativ conditiile
prevazute la art. 11 aIin. (1);
f) atestat in economie sociala - forma prin care se
recunoate contributia intreprinderilor sociale la
dezvoltarea domeniului economiei sociale;

respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi introduc si formele precizate la pct. f), g) si h).
organizare, definiţia şi principiile prevăzute în
prezenta lege.
Motivatie pentru introducerea in lista de entitati
si a cooperativelor si socieltatilor agricole,
(2) Federatiile si uniunile persoanelor juridice precum si a formelor asociative de proprietate
mentionate in aIin. 1. pot fi de asemenea parte asupra padurilor, cu precadere cele obstesti
a economiei sociale.
Aceste entitati corespund definitiei economiei
sociale de la art.2 si raspund obiectivelor de
incluziune sociala si ocupare, in mod special al
grupurilor vulnerabile din mediul rural.
Art. 5 alin.1 lit.b va avea urmatorul continut:
1. Art. 5 devine articolul 3 si se renumeroteaza
pentru corectitudinea si logica proiectului
b) scopul social - realizarea interesului general, legislativ; in acest sens consideram ca definirea
a intereselor unei colectivitati si/sau a termenilor din prezenta lege trebuie sa se faca
intereselor atingerea interesului general, anterior utilizarii acestora.
intereselor unei colectivitati si/sau intereselor
personale nepatrimoniale ale membrilor unei 2. Se elimina lit.e) alin 1 deoarece, in textul legii,
entitati de economie sociala
nu apare aceasta sintagma
3. Se reintroduce pct. i la art.5 (1) referitor la
Se elimina lit. e)
activitatea de microfinantare, punct care a existat
in proiectul Guvernului supus dezbaterii publice
Se introduc la Art. 5 alin (1) urmatoarele litere initial.
lit. i) si j):
Comisia Europeana in Comunicarea sa din 2011
COM(2011) 682 Inițiativă pentru antreprenoriatul
social precizeaza
„ Pentru multe întreprinderi sociale, accesul la
credit reprezintă o condiție a existenței și a
dezvoltării lor. Însă, acestea fiind puțin cunoscute
i) activitatea de microfinanţare – activitatea sau având reputația de a fi mai riscante, ele au
desfășurată de o persoană juridică, alta decât chiar mai multe dificultăți decât IMM-urile să
instituţia de credit, constituită cu scopul de a găsească fondurile necesare. ”
acorda microcredite destinate inserției sociale a In acest sens Comisia recomanda la nivel național
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g)marca sociala - forma de certificare a intreprinderilor
sociale de insertie in scopul recunoaterii contributiei
directe a acestora la realizarea interesului general
si/sau la imbunatatirea situatiei grupului vulnerabil;
h)grup vulnerabil - desemneaza persoane sau familii
care sunt in risc de a-si pierde capacitatea de
satisfacere a nevoilor zilnice de trai, in conformitate cu
prevederile art.6 lit.p) din Legea asistentei sociale nr.
292/2011.
(2) Apartenena la grupul vulnerabil se dovedeste prin
acte eliberate de autoritati sau, dupa caz, alte categorii
de persoane juridice cu competene in domeniu.
Modalitatea de certificare a apartenentei la grupul
vulnerabil
se
reglementeaza
prin
normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.

persoanelor vulnerabile, dezvoltării de
proiecte, activităţi sau afaceri ce contribuie la
susţinerea
dezvoltării
comunitare
sau
economice, iniţiativelor individuale şi ale
comunităţilor locale, programelor și proiectelor
sociale;
j) contributii de asigurari sociale - contributia
de asigurari sociale, contributia de asigurari
pentru somaj. contributia de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale,
contributia la fondul de garantare pentru plata
creantelor salariale, contributia pentru asigurari
sociale de sanatate, ¡nclusiv contributia pentru
concedii si indemnizatii de asigurari sociale de
sanatate, datorate de angajatori potrivit legii.

Art.6 - Activitalite de economie sociala sunt realizate Art. 6 va avea urmatorul continut:
de intreprinderile sociale.

ameliorarea mediului juridic și instituțional și
crearea unui climat favorabil spiritului
antreprenorial in conformitate cu Comunicarea
din 2007 privind promovarea microcreditelor si
propune Acțiunea-cheie nr.2 care prevede, pe
lângă continuarea facilitării accesului la
microcredite prin intermediul Instrumentului
european de microfinanțare Progress și a
promovării acestui instrument prin consolidarea
capacităților instituționale în cadrul Programului
Uniunii Europene pentru schimbări sociale și
inovare socială pentru perioada 2014-202023
analizarea, încurajarea și favorizarea mai
eficientă a dezvoltării mediului juridic și
instituțional al microcreditelor.
Casele de Ajutor reciproc ale Salariatilor cu peste 1
milion de membri si cu active de peste 2.100
milioane lei in 2012, Casele de Ajutor Reciproc ale
Pensionarilor cu peste 1,5 milioane membri
reprezeinta uin potential urias pentru activitatea
de micro-creditare care poate stimula activitatile
antreprenoriale, de autoocupare sau ocupare prin
intreprinderi sociale.
Acestea sunt institutii financiare nebancare
conform legii 93/2009.
Pentru ca entitatile economiei sociale din
domeniul micro-creditului sa poata beneficia de
Instrumentul european de microfinanțare Progress
si pentru a promova dezvoltarea acestui sector Si
orientarea sa catre ocuopare si inzluciune sociala
este necesara includerea sa in domeniul mai vast
al economiei sociale.
In formularea actuala acest articol este redundant
pentru ca economia sociala este deja definita atat
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Art.6 – Prin prezenta lege se reglementeaza,
de asemenea, noi entitati de economie
sociala, altele decat cele enumerate la art.4,
alin.3, si anume intreprinderile sociale,
intreprinderile sociale de insertie si
microfinantarea.

Art.7 - Autoritatile administratiei publice centrale si
locale sprijina activitatile de economie sociala prin:
a) recunosterea rolului intreprinderilor sociale prin
acordarea atestatului in economic sociala;
b) recunosterea rolulul intreprinderilor sociale de
insertie prin acordarea marcii sociale;
c) dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a
intreprinderilor sociale de insertie;
d) promovarea si sustinerea dezvoltarii resurselor
umane din domeniul economiei sociale;
e) participarea la activitati de economie sociala prin
colaborare in diferite forme, potrivit legii;
f) infiintarea de centre de informare si consiliere in
domeniul economiei sociale.

prin entitati, cat si prin principii, scop, obiective in
articolele anterioare, iar activitatile specifice sunt
prevazute in art. 4 alin (3).
Avand in vedere ca prezentul proiect de lege
propune inclusiv noi forme ale economiei sociale
care raspund obiectivului de incluziune sociala,
cum ar fi masuri de integrare in munca si care ar
putea de asemenea include in spriritul strategiilor
europene in domeniu masuri de auto-ocupare si
incluziune financiara, este necesar un articol care
sa precizeze mai exact aceste noi modalitati.
In plus, introducerea acestui nou articol raspunde
si cerintelor de coerenta a proiectului legislativ si
mentiunilor de la pct. 3 din avizul Consiliului
legislativ.
Art. 7 la lit. a), c) si f) va avea urmatorul 1. Propunem modificarea pct. a) si c) pentru
continut:
consencventa textului, economia sociala fiind
termenul cel mai cuprinzator si care se regaseste
Art.7 - Autoritatile administratiei publice deja la pct. d),e) si f)
centrale si locale sprijina activitatile de
economie sociala prin:
a) recunosterea rolului economiei sociale prin 2. Modificare pct f): centrele de informare si
acordarea unui atestat;
consiliere in domeniul economiei sociale apartin la
c) dezvoltarea unor mecanisme de sprijin a randul lor acestui sector, expetiza necesara unor
economiei sociale, a intreprinderilor sociale si astfel de servicii existand cu precadere in
a intreprinderilor sociale de insertie;
interiorul sectorului; prin urmare, autoritatile
f) sustinerea infiintarii si finantarea de centre publice nu au rolul de a crea astfel de centre, ci de
de informare si consiliere in domeniul a sprijini infiintarea acestora.
economiei sociale.
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Pentru a raspunde observatiilor Consiliului
Se introduce un nou articol, cu urmatorul
Legislativ din avizul sau nr. 1473 din 16.12.2013,
continut:
propunem introducerea unui articol care prevede
Art.7’ – Economia sociala si entitatile care o masuri de sprijin generic pentru toate entitatile
compun enumerate la art. 4’ si art. 6 pot fi economiei sociale.
finantate din surse publice si/sau private, Astfel, se creeeaza un cadru unitar pentru
nationale sau internationale.
sprijinirea acestor entitati ale economiei sociale
care se regasesc disparat in diverse Strategii sau
Documente strategice specifice domeniilor de
dezvoltare locala, dezvoltare durabila, coeziunii
sociale si ocupare, inclusiv cele legate de
programe si fonduri europene.
Astfel propunem extinderea sferei de aplicabilitate
a art. 16 a prezentului proiect, care nu instituie
obligatii specifice asupra ansamblului economiei
sociale.
CAPITOLUL II
Intreprinderea sociala
Art.8 — (1) In sensul prezentei legi, intreprinderile
sociale pot fi:
a) societatile cooperatiste de gradul 1, care
functioneaza in baza Legii nr.112005 privind
organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile
si completarile ulterioare;
b) cooperativele de credit, care functioneaza in baza
Ordonanlei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006
privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,

Art. 8 va avea urmatorul continut:
Art.8. (1) Intreprinderile sociale sunt acele Este necesara o definire a intreprinderilor sociale,
entitati de economie sociala care isi indeplinesc aceasta lege avand rolul de a reglementa regimul
scopul social prin activitati continue de juridic al acestora.
producere de bunuri, executare de lucrari si
furnizare de servicii, asigurari si finantare.
(2) In sensul prezentei legi, intreprinderile
sociale pot fi organizate in formele prevazute la
art.3, alin 1.
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aprobata cu modificari si completanri prin Legea
nr.227/2007;
c) asociatiile si fundatiile, care functioneaza in baza
Ordonantei Guvemului nr. 26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr.246/2005;
d) casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care
functioneaza in baza Legii nr.122/1996 privind regimul
juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al
uniunilor acestora, republicata;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt
infiinate si functioneaza in baza Legii nr.540/2002
privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
f) orice alte categorii de persoane juridice care
respecta, conform actelor legale de infiintare si
organizare, cumulativ definitia si principiile economiei
sociale prevazute in prezenta lege.
(2) Pot fi de asemenea intreprinderi sociale federatiile
si uniunile persoanelor juridice mentionate in aIin. 1.

(3) Societatile comerciale , asa cum sunt
reglementate de Legea 31 /1990 a societatilor,
cu modificarile si completarile ulterioare”, care
au ca actionariat majoritar entitatile prevazute
la art.3 alin1 pot fi, de asemenea, intreprinderi
sociale.

Se introduce un nou articol 8’ care va avea
urmatorul continut:
Art.8.’ Intreprinderilor sociale atestate conform
prevederilor prezentei legi, autorizate potrivit
legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ
si care indeplinesc conditiile prevazute in Legea
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificarile si completarile ulterioare, le sunt
aplicabile prevederile legale referitoare la
intreprinderile mici si mijlocii.

Propunem introducerea art. 8’ deoarece
intreprinderile sociale sunt forme de organizare a
unei activităţi economice şi majoritatea, conform
situatiilor statistice, au un numar de salariati sub
250 de persoane si cifre de afaceri anuale nete sub
50 milioane euro si sunt autorizate potrivit legilor
în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ.
Prin indelinirea conditiilor obligatorii de incadrare,
acestora le sunt, de asemenea, aplicabile
prevedererile referitoare la IMM-uri, prin
indeplinrea conditiilor obligatorii de incadrare in
categoria IMM-urilor. Din acest motiv, consideram
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Art.9 - (1) Statutul de intreprindere sociala se
recunoaste prin acordarea unui atestat in economie
sociala, denumit in continuare atestatul.
(2) Atestatul se acorda la solicitarea persoanelor
juridice prevazute la art. 8 pe baza actelor de infiintare
si functionare.
(3) Atestatul se elibereaza de catre agentia judeteana
pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a
municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie
de ocupare, prin compartimentul pentru economie
sociala, prevazut la art.24 alin.(2).
(4) Atestatul se acorda pe o perioada de 5 ani cu
posibilitatea prelungirii, daca se face dovada ca sunt
respectate conditiile care au stat la baza acordarii
acestuia.
(5) Procedurile de acordare a atestatului se
reglementeaza prin normele metodologice de aplicare
a prezentei legi.

completarea textului cu aceasta prevedere pentru
a asigura egalitatea de tratament tuturor IMMurilor din Ro.
Art.9 alin.1 va avea urmatorul continut:
1. Propunem redenumirea „atestatului in
Art.9 (1) Statutul de intreprindere sociala se economie sociala” in „atestat de intreprindere
recunoaste prin acordarea unui atestat de sociala” pentru a asigura o coerenta a proiectului
intreprindere sociala, denumit in continuare de lege.
atestatul.
Se introduce un nou alin. 1’ cu urmatorul 2. propunem introducerea de criterii specifice care
continut:
sa delimiteze aceste intreprinderi de celelalte
Alin1’ (alin nou) Atestatul certifica scopul social entitati reglementate prin prezentul proiect de
al intreprinderii sociale. Criteriile pentru lege si de intreprinderile reglementate prin alte
acordarea atestatului sunt urmatoarele:
acte normative. Aceste criterii operationalizeaza
a) conform actelor de constituire,
principiile enuntate mai sus si scopul social al
intreprinderea actioneaza in scop social si/ sau
acestor intreprinderi si vor sta la baza acordarii
in interesul general al comunitatii
atestatului de intreprindere sociala si a masurilor
b) aloca minim 90 % din profitul realizat
de sprijin specifice de care ar putea beneficia.
scopului social
Criteriul non-distributivitatii profitului din Legea
c) se obliga sa transmita bunurile ramase in
italiana a intreprinderilor sociale prevede o
urma lichidarii catre una sau mai multe
constrangere totala asupra distributiei profitului.
intreprinderi sociale;
Italian SE is a total not-for-profit organisation, as it
d) aplica principiul echitatii sociale fata de
is required to re-invest all its profits in its core
angajati, asigurand nivele de salarizare
business or in increasing its assets (and, as a
echitabile, intre care nu pot exista diferente
corollary, to an altruistic devolution of assets in
care sa depaseasca raportul de 1 la 8.
case of dissolution).
e) are autonomie fata de sectorul public– nu
Mai mult legea italiana prevede ca profiturile nu
are actionariat majoritar constituit din
pot fi distribuite nici direct, nici in alte forme catre
autoritati publice si/sau societati comerciale.
angajati, conducere de exemplu prin intermediul
unor operatiouni care le pot aduce avantaje
acestora direct sau indirect nejustificat. Un astfel
de avantaj, precizeaza legea italiana, ar fi
remunerarea acestora peste nivelul salariilor medii
inregistrate pe piata muncii la calficiari si
repsonsabilitati asemanatoare.
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Similar, in Portugalia, unde intreprinderile sociale
pot avea numai forma cooperatista constrangerea
non-distributivitatii este totala iar transmitrerea
patrimoniului in caz de lichidare este facuta catre
o alta cooperativa.
Polonia – legea cooperativelor sociale –
constragere totala si distribuirea a maximum 20%
din patrimonial ramas in caz de lichidare.
Belgia Societé a finalité sociale (SFS) – 1995
limiteaza profitul ce poate fi distribuit la 6%.
Se introduce un nou articol 9’ cu urmatorul Propunem introducerea unor masuri de sprijin si in
continut:
favoarea intreprinderilor sociale pentru a
raspunde observatiilor Consiliului Legislativ si
Art.9’ Intreprinderile sociale pot beneficia de pentru a incuraja dezvoltarea acestora.
urmatoarele masuri de sprijin:
Masurile propuse vor fi destinate doar entitatilor
a) Autoritatea contractanta, asa cum este care se vor incadra in criteriile enuntate anterior.
aceasta definita in Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea Masurile legate de achizitiile publice raspund
contractelor de achizitie publica, a contractelor cerintelor prevazute in cele 3 directive europene
de concesiune de lucrari publice si a care fac parte din noul pachet legislativ de
contractelor de concesiune de servicii, cu modernizare a normelor privind achizitiile publice
modificarile si completarile ulterioare, are adoptat de Parlamentul European in 15 ianuarie
dreptul de a rezerva anumite contracte si/sau 2014
de a impune in cadrul documentatiei de
atribuire conditii speciale, prin care se „Statele membre vor putea sa rezerve pentru
urmareste obtinerea unor obiective de ordin astfel de ateliere protejate sau intreprinderi
social, care trebuie realizate de operatorii sociale dreptul de a participa la procedurile de
economici pentru indeplinirea contractului.
atribuire a contractelor de achizitii publice sau a
b) Intreprinderile sociale pot beneficia de anumitor loturi de contracte sau sa rezerve
urmatoarele facilitati din partea autoritatilor executarea contractelor in cadrul programelor de
administratiei publice locale:
angajare protejata.”
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(i) atribuirea unor spatii si/sau terenuri aflate in
domeniul public al unitatilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale,
cu
respectarea
prevederilor Legii nr. 215/2001 privind
administratia publica locala cu modificarile si
completarile ulterioare. In scopul desfasurarii
activitatilor pentru care le-a fost acordata
marca sociala, cu respectarea prevederilor
legale in vigoare;
(ii) sprijin in promovarea produselor realizate
si/sau furnizate, serviciilor prestate sau
lucrarilor executate in comunitate, precum si in
identificarea unor piete de desfacere a
acestora;
(iii) alte facilitati si scutiri de taxe si impozite
acordate de autoritatile administratiei publice
locale, in conditiile legii.
(iv) Pentru acordarea facilitatilor prevazute
autoritatile administratiei publice locale pot
aproba in bugetele proprii sumele necesare.
Art.10 - Intreprinderea sociala are obligatia de a
comunica agentiei de ocupare, in scris, orice
modificare cu privire la documentele care au stat la
baza acordarii atestatului in termen de 15 zile de la
modificare.
CAPITOLUL III - Intreprinderea sociala de insertie
Sectiunea I-Definirea Intreprinderil sociale de insertie
Art.11 — (1) Intreprinderea sociala de insertie este
intreprinderea sociala care:
a) are permanent, cel putin 30 % din personalul
angajat apartinand grupului vulnerabil, astfel incat
timpul de lucru cumulat al acestor angajati sa
reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al

Art. 11 va avea urmatorul continut:
(1) Intreprinderea sociala de insertie are ca
scop lupta impotriva excluziunii,
discriminarilor si somajului si pentru insertia
socio-profesionala a persoanelor defavorizate.
(2) Intreprinderea sociala de insertie este
intreprinderea sociala care:
a) are permanent, cel putin 30 % din personalul

Se introduce acest nou alineat deoarece este
necesar sa fie precizata si finalitatea de interes
general a intreprinderii sociale de insertie, sa fie
definita si prin oportunitatea sa de impact social
pozitiv si nu doar printr-o conditionalitate
negativa.
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tuturor angajatiIor;
b) reinvestete pentru dezvoltarea intreprinderii sociale
de insertie minim 60% din valoarea profitului sau,
dupa caz, al excedentuiui financiar.
(2) Procedura de verificare a indeplinirii conditiilor
prevazute la alin. (1) se reglementeaza prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.

angajat apartinand grupului vulnerabil, astfel
incat timpul de lucru cumulat al acestor
angajati sa reprezinte cel putin 30% din totalul
timpului de lucru al tuturor angajatiIor;
(3) Procedura de verificare a indeplinirii
conditiilor prevazute la alin. (1) se
reglementeaza prin normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.
Art.12 - (1) Intreprinderile sociale de insertie au La art. 12 se introduce un alineat nou, alin. 4 cu
obligatia de a asigura pentru persoaneie angajate, care urmatorul continut:
fac parte din grupul vulnerabil, masuri de
acompaniament care sa asigure insertia profesionala si
sociala.
(4) Intreprinderile sociale de insertie pot crea
(2) Masurile de acompaniament pot fi: informarea, pentru insertia socio-profesionala a
consilierea, accesul la formele de pregatire persoanelor din grupul vulnerabil atat locuri
profesionala, adaptarea locului de munca la de munca locuri de munca pe perioda
capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de munca nedeterminata, avand ca scop integrarea
in functie de nevoile persoanelor si alte masuri care au durabila in cadrul intreprinderii sociale de
scop sprijinirea insertiei profesionale si sociale.
insertie a persoanelor din grupul vulnerabil,
(3) In vederea asigurarii masurilor de acompaniament, cat si locuri de munca pe perioda determinata
intreprinderile sociale de insertie colaboreaza cu avand ca scop (re-)integrarea durabila si
serviciile publice de asistenta sociala de la nivel deplina a persoanelor din grupul vulnerabil pe
judetean si local, agentiile de ocupare, centrele de piata muncii.
furnizare de servicii integrate de asistenta medicala,
psihologica si sociala pentru consumatorii si
consumatorii de droguri dependenti, cu specialisti in
domenii precum psihologie, asistenta sociala, adictii,
pedagogic, formare profesionala, ocupare, medicina,
medicina muncii, economie sociala.

Se elimina lit. b) deoaarece, conform criteriilor de
atribuire a atestatului de intreprindere sociala de
la art. 9, intreprinderea sociala de insertie
respecta deja acest criteriu.

Prevederile enuntate in alineatele nou introduse
sunt necesare pentru a stimula angajarea
persoanelor care trec printr-un parcurs de insertie
socio-profesionala intr-o intreprindere sociala de
insertie este necesara introducerea unor masuri
de stimulare a angajatorilor in acest an. Masurile
prevazute sunt o extindere a sferei de
aplicabilitate a celor prevazute pentru persoanele
cu handicap prin Legea 448/2006 privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap.

Sectiunea a 2-a - Marca sociala
Art.13 - Statutul de intreprindere sociala de insertie se
certifica prin acordarea marcii sociale.
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Art.14 - (1) Marca sociala cuprinde certificatul care
atesta statutul de intreprindere sociala de insertie, cu
o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum si un
element specific de identitate vizuala care se aplica
obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrarilor
executate ori a documentelor care demonstreaza
prestarea unui serviciu.
(2) Statutul de Intreprindere sociala de insertie
instituie urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a comunica agentiei de ocupare, orice
modificare ale actelor de infiintare sau constitutive,
precum si rapoartele de activitate si situatiile
financiare anuale; compartimentul judetean pentru
economie sociala are obligatia sa asigure consultarea
acestor documente de catre orice persoana
interesata;
b) obligatia de a publica, in extras, in termen de 3 luni
de la incheierea anulul calendaristic, Raportul social
anual privind activitatea desfasurata si situatiiIe
financiare anuale in Registrul unic de evidenta al
Intreprinderilor sociale, prevazut la art.26. Modelul
extrasului situatiilor financiare anuale se aproba prin
ordin comun al ministrului muncii, familiei, proteciei
sociale si persoanelor varstnice si ministrului finantelor
publice, la initiativa Ministerului Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(3) Intreprinderile sociale de insertie se supun
controlului cu privire la respectarea conditiilor legate
de desfaurare a activitatii, anual, pentru a se verifica
respectarea conditiiIor care au stat la baza eliberarii
marcii sociale.
(4) Controalele prevazute la aIin. (3) se realizeaza de
catre organele de control ale Ministerului Muncii,
Familiei, Proteciei Sociale si Persoanelor Varstnice.
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Art. 15 - Procedurile de certificare si acordare a marcii
sociale, a elementului specific de identitate vizuala,
procedurile privind intocmirea Raportului social anual
privind activitatea desfasurata, precum si conditiile de
suspendare, retragere sau anulare a marcii sociale se
reglementeaza prin normele metodologice de aplicare
a prezentei legi.
Sectiunea a 3-a - Finantarea intreprinderilor sociale de
insertie si mecanismele de sprijinire si incurajare a
acestora

Art. 17 - Intreprinderile sociale de insertie beneficiaza Art. 17 se elimina.
de gratuitate pentru emiterea marcii sociale si
inregistrarea in Registrul unic al intreprinderilor
sociale.

Acest articol a fost mutat la capitolul I, Art.7’, atat
pentru a raspunde observatiilor Consiliului
Legislativ din avizul sau nr. 1473 din 16.12.2013,
propunem introducerea unui articol care prevede
masuri de sprijin generic pentru toate entitatile
economiei sociale, cat si pentru a extinde sfera de
aplicabilitate a prevederilor acestui articol din
prezentul proiect, care nu instituie obligatii
specifice, asupra ansamblului economiei sociale.
Se elimina acest articol deoarece, prin prezenta
lege, nu exista stipulata o taxa aferenta emiterii
marcii sociale pentru intreprinderile sociale de
insertie si inregistrarea acestor in Registrul unic.

Art.18 - (1) Autoritatea contractanta, asa cum este Art. 18 se elimina
aceasta definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice
si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare, are dreptul de a
impune in cadrul documentatiei de atribuire conditii
speciale, prin care se urmareste obtinerea unor efecte
de ordin social, care trebuie realizate de operatorii
economici pentru indeplinirea contractului.

Acest articol a fost mutat la Capitolul II –
Intreprinderea sociala.
Acest articol a fost mutat la capitolul II, Art.9’, atat
pentru a raspunde observatiilor Consiliului
Legislativ din avizul sau nr. 1473 din 16.12.2013
pentru introducerea de masuri in sprijinul
intreprinderii sociale, cat si pentru a extinde
facilitatile
mentionate
asupra
tuturor
intreprinderilor sociale, respectand astfel inclusiv
propunerile Comisie Europene prin noile Directive

Art. 16 se elimina.
Art.16 - Intreprinderile sociale de insertie pot fi
finanate din surse publice si/sau private, nationale sau
internationale, potrivit normelor juridice aplicabile
fiecareia dintre categoriile din care fac parte sursele de
finantare.
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(2) In formularea conditiilor speciale prevazute la alin.
(1) autoritatea contractanta are obligatia respectarii
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice
si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.19 - Intreprinderile sociale de insertie pot beneficia
de consiliere gratuita la constituire si/sau la
dezvoltarea afacerii prin compartimentele de
specialitate de la nivelul agentiei de ocupare.
Art.20 - (1) Intreprinderile sociale de insertie pot Art. 20 se elimina
beneficia de urmatoarele facilitati din partea
autoritatilor administratiei publice locale:
a) atribuirea unor spatii si/sau terenuri aflate in
domeniul
public
al
unitatilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala
cu modificarile si completarile ulterioare. In scopul
desfurarii activitatilor pentru care le-a fost acordata
marca sociala, cu respectarea prevederilor legale in
vigoare;
b) sprijin in promovarea produselor realizate si/sau
furnizate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate
in comunitate, precum si in identificarea unor piete de
desfacere a acestora;
c) sprijin in promovarea turismului si activitatilor
conexe acestuia prin valorificarea patrimoniului istoric
si cultural local;
d) alte facilitati si scutiri de taxe si impozite acordate
de autoritatile administratiei publice locale, in
conditiile legii.
(2) Pentru acordarea facilitatilor prevazute la alin.(1)
lit.a)-c) autoritatile administratiei publice locale si pot

privind achizitiile publice adoptate la inceputul
acestui an.

Se muta la Capitolul II - intreprinderea sociala, in
cadrul articolului 9’
Acest articol a fost mutat la capitolul II, Art.9’,
pentru a raspunde observatiilor Consiliului
Legislativ din avizul sau nr. 1473 din 16.12.2013
pentru introducerea de masuri in sprijinul
intreprinderii sociale.
Se introduce aliniatul nou 3 care aduce precizari in
conformitate cu Codul Fiscal art. 286 lit 6)
Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate
acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren, datorată de către persoanele
juridice în condiţiile elaborării unor scheme de
ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea
regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în
domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 137/2007.
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aproba in bugetele proprii sumele necesare.
Se introduce art. nou 20’ care va avea
urmatorul continut:
Art. 20’Pentru intreprinderile sociale de
insertie, autoritatile publice locale pot acorda
urmatoarele facilitati:
- scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o
reducere a acestuia pentru o clădire folosită
pentru a asigura locuri de munca sau alte
servicii persoanelor aflate in insertie
- scutire de la plata impozitului pe teren sau o
reducere a acestuia pentru terenul aferent
activitatilor de integrare in munca.
Se introduce art. nou care va avea urmatorul
continut
Art. 20’’
(1) Produsele, serviciile si lucrarile adresate
consumatorului final furnizate de
intreprinderile sociale de insertie sunt scutite
de TVA. Intreprinderile sociale pot opta si
pentru inregistrarea in scop de TVA conform
reglementarilor prevazute de codul fiscal.

Activitatile de interes general in UE au un regim
special de scutire de la plata TVA din ratiuni
socioeconomice. In acest sens solicitam acelasi
regim si pentru produsele si serviciile furnizate
catre consumatorul final de catre intreprinderi
sociale de insertie din Romania.
Intreprinderile sociale de insertie, pe langa
produsele si serviciile rezultate din activitatile
economice, au un scop social, solicitam asadar sa
fie scutite de plata TVA in virtutea impactului lor
(2) Intreprinderile sociale de insertie care sunt social, regimul de TVA (0% sau cota unica 24%) ar
inregistrate ca asociatii si fundatii beneficiaza trebui sa fie la alegerea intreprinderii sociale de
de scutire de taxa pe cladiri in conformitate cu insertie in functie de specificul activitatii sale.
Codul Fiscal art. 250 al. 19
Regim redus de TVA este aplicat in numeroare
state membre. Ca exemplu, Belgia a introdus
pentru acest tip de intreprinderi o cota de 6%.
De asemenea, in conformitate cu Codul Fiscal in
viagoare, sunt scutite de taxa pe cladiri clădirile
utilizate pentru activităţi social-umanitare de către
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asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii
consiliului local.
Se introduce un articol nou care va avea
urmatorul continut
Art 20’’’
(1) Intreprinderile sociale de insertie sunt
scutite de plata contributiilor de asigurari
sociale datorate de angajatori pentru angajatii
persoane vulnerabile aflate in insertie pe o
perioada de maxim 2 ani. Constituie stagiu de
cotizare şi perioadele pentru care angajatorul
este scutit, în condiţiile legii, de plata
contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor
pentru şomaj si la sistemul public de pensii.
(2) Intreprinderile sociale de insertie care
angajeaza tineri cu vârste între 16 si 25 de ani
aflati în dificultate si confruntati cu riscul
excluderii sunt considerate angajatori de
insertie in sensul Legii nr. 116 din 15 martie
2002 privind prevenirea si combaterea
marginalizarii sociale. Intreprindrile sociale de
insertie care încadreaza tineri în conditiile unui
contract de solidaritate asa cum este el
prevazut de Legea 116/2002, vor fi angajatori
de insertie, vor încheia conventii cu Agentia
prin care aceasta se angajeaza sa ramburseze
lunar salariul de baza stabilit la data angajarii
tinerilor, dar nu mai mult de 75 % din câstigul
salarial mediu net pe economie, comunicat de
Institutul National de Statistica.
(3) Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei
de munca vor elabora prin consultare cu
intreprinderile sociale de insertie planul

Se introduce acest nou articol in scopul de a
clarifica modul in care se aplica prevederile Legii
116/2002 privind prevenirea si combaterea
marginalizarii sociale in cazul intreprinderilor
sociale de insertie si pentru a ne alinia la practica
europeana in materie de masuri de sprijin pentru
intreprinderile de insertie – vezi raportul anexat
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judetean de insertie socio-profesionala si
resursele care vor aloca resurse
corespunzatoare in acest sens
(4) Intreprinderile sociale de insertie pot fi
agent de munca temporara, in conditiile legii,
fiind exceptate de la constiturea garantiei
financiare prevazute de dispozitiile legale in
vigoare.
Se introduce un articol nou care va avea
urmatorul continut
Art. 20’’’’ (1) Autoritatile si institutiile publice,
persoanele juridice, publice sau private, care au
cel putin 50 de angajati, au obligatia de a
angaja persoane din grupuri vulnerabile care au
trecut printr-un parcurs de insertie in cadrul
unei intreprinderi sociale de insertie intr-un
procent de cel putin 4% din numarul total de
angajati.
(2) Autoritatile si institutiile publice, persoanele
juridice, publice sau private, care nu angajeaza
persoane din grupuri vulnerabile care au trecut
printr-un parcurs de insertie in cadrul unei
intreprinderi sociale de insertie, pot opta
pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele
obligatii:
a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o
suma reprezentand 50% din salariul de baza
minim brut pe tara inmultit cu numarul de
locuri de munca in care nu au angajat persoane
din
grupuri
vulnerabile;
b) sa achizitioneze produse sau servicii de la
intreprinderi sociale de insertie, pe baza de
parteneriat, in suma echivalenta cu suma
datorata la bugetul de stat in conditiile

Prevederile enuntate in alineatele nou introduse
sunt necesare pentru a stimula angajarea
persoanelor care trec printr-un parcurs de insertie
socio-profesionala intr-o intreprindere sociala de
insertie este necesara introducerea unor masuri
de stimulare a angajatorilor in acest an. Masurile
prevazute sunt o extindere a sferei de
aplicabilitate a celor prevazute pentru persoanele
cu handicap prin Legea 448/2006
privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap.
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prevazute
la
lit.
a).
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (6)
institutiile publice de aparare nationala, ordine
publica
si
siguranta
nationala.
(4) Monitorizarea si controlul respectarii
prevederilor alin. (2) si (3) se fac de catre
Inspectia Muncii.
Art.21 - (1) Intreprinderile sociale de insertie pot
beneficia de masuri de sprijin, de natura ajutorului de
stat, ce vor fi aprobate prin acte specifice cu
respectarea prevederilor comunitare si nationale in
materie de ajutor de stat.
(2) Masurile de sprijin de natura ajutorului de stat
pentru intreprinderile sociale de insertie prevazute de
prezenta lege se vor acorda cu respectarea legislatiei
nationale si comunitare in domeniul ajutorului de stat
si vor fi implementate prin ordin al ministrului muncii,
familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local.
Art.22 - Luna mai a fiecarui an este dedicata organizarii
diferitelor evenimente sau actiuni de mediatizare a
domeniului economiei sociale, care au ca scop
dezvoltarea locala si cetatenia activa, cooperarea si
solidaritatea sociala, denumita “luna promovarii
economiei sociale”.
Se introduce un capitol nou si un articol nou
CAPITOLUL III‘ – Microfinantarea
Art. 22’
(1) Entitatile economiei sociale acreditate ca
institutii financiare nebancare conform Legii
93/2009 pot administra fonduri publice
acordate drept fonduri pentru microcredite de
agentiile guvernamentale, cu respectarea
conditiilor prevazute de Ordonanta Guvernului

Conform rapoartelor Uniunii Europene Expert
Group Report The Regulation of Microcredit in
Europe April 2007 casele de ajutor reciproc si alte
entitati non-profit sunt furnizori de microfinantare
in Uniunea Europeana.
In Uniunea Europeana exista atat furnizori de
microfinantare
care se
adreseaza, atat
intreprinzatorilor bancabili, cat furnizori care se
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nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de
credit in vederea administrarii fondurilor
pentru acordarea de microcredite, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr.
376/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(2)Persoanele apartinand grupurilor vulnerabile
care beneficiaza de microfinantare pentru a
infiinta sau dezvolta o întreprindere, inclusiv ca
membri intr-o entitate de economie sociala, vor
fi scutiti de impozitul pe venit timp de 2 ani de
la inregistrarea intreprinderii pentru venituri
care nu depasesc intr-un an fiscal de 12 ori
valoarea salariului mediu brut pe economie.

CAPITOLUL IV- Organizare institutionala
Sectiunea I - Compartimentul pentru economie sociala

adreseaza celor ne/bancabili, in general persoane
apartinand unor grupuri vulnerabile.
Exista state membru UE care practica scutirea ee
impozitul pe venit pentru persoanele care
beneficiaza de microfinantare
( ex. Irlanda: The Irish seed capital scheme
Under the Business Expansion Scheme started in
1984 the Seed Capital Scheme foresees a refund
that can be as high as all of the income tax paid
over six years, if the investment is high enough.
Persons entitled to this refund are employees who
leave employment and unemployed people
wanting to invest in companies operating in
certain sectors. One may select the tax years for
which to claim a refund from any or all of the
years prior to investment. The investment must be
claimed up to the extent of total income in each of
the selected years (up to a maximum of EUR 100
000).)

Se introduce articol nou
Art. 22’’ – (1) Se înfiinţează Comisia Naţională
pentru Economie Socială, fără personalitate
juridică, organism de colaborare şi coordonare
în domeniul economiei sociale, denumită în
continuare Comisia Naţională, cu scopul de a
contribui la dezvoltarea economiei sociale prin
promovarea şi sprijinirea entităților din
economia socială.

Aceasta propunere a fost inainta de catre Coalitia
informala pentru Economia sociala inca din anul
2011, pentru proiectul de lege propus la acea
data.
Condiseram necesara o astfel de Comisie
interministeriala care va avea rolul de a stabili o
strategie comuna de dezvoltare a sectorului
economiei
sociale,
dat
fiind
caracterul
interdisciplinar al acestuia.

(2) Comisia Naţională va avea o reprezentare
paritara, va fi compusa din 12 membri si va fi
condusă de un preşedinte. Comisia are în
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componenţă câte un reprezentant cu putere de
decizie din cadrul Ministerului Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale, Ministerului Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului
Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei,
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 6
reprezentanti ai entitatilor economiei sociale
reprezentative la nivel national.

Art.23 - (1) In cadrul Ministerulul Muncii, Familiei,
Protecliei Sociale si Persoanelor Varstnice se
infiinteaza un compartiment la nivelul Directiei
ocupare si egalitate de sanse, cu atributii in elaborarea
politicilor si strategiilor in domeniul economiei sociale,
promovarea si sprijinirea intreprinderilor sociale,
precum si furnizarea de informatii catre persoanele
fizice si juridice interesate.
(2) Organizarea si functionarea compartimentului se
stabileste prin regulamentul de organizare si
functionare a Ministerului Muncii, Familiei, Protecliei
Sociale si Persoanelor Varstnice.
Art.24 - (1) In cadrul Ageniei Nationale pentru
Ocuparea Fortei de Munca se infiinteaza un
compartiment pentru economie sociala care
coordoneaza si monitorizeaza activitatea agentiilor de
ocupare in domeniul economiei sociale, precum si
indrumarea metodologica ale acestora.
(2) In vederea asigurarii implementarii politicilor,
dezvoltarii si monitorizarii domeniului de economie
sociala, la nivel judetean se organizeaza in cadrul
agentiilor de ocupare, compartimente pentru
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economie sociala.
(3) Organizarea si functionarea compartimentelor
prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin
regulamentul de organizare si functionare a Agentiei
Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
(4) Compartimentele prevazute la alin.( 1) si (2) se
organizeaza cu incadrarea in numarul de posturi
aprobat.

Art.25 - (1) Principalele atributii ale compartimentelor
pentru economie sociala din cadrul agentiilor de
ocupare sunt:
a) analizeaza si evalueaza solicitante persoanelor
juridice care desfasoara activitati in domeniul
economiei sociale in vederea acordarii, dupa caz, a
atestatului sau a marcii sociale;
b) emit deciziile de acordare ori, dupa caz, de
neacordare a atestatului, respectiv a marcii sociale;
c) introduc informatiile privind intreprinderile sociale,
respectiv intreprinderile sociale de insertie in Registrul
unic de evidenta a intreprinderilor sociale;
d) informeaza si acorda sprijin metodologic pentru
derularea procedurii de atestare/certificare a
intreprinderilor sociale/intreprinderilor sociale de
insertie, precum si pentru desfasurarea activitatii
acestora;
e) monitorizeaza la nivel judetean activitatea
intreprinderilor sociale, respectiv a intreprinderilor
sociale de insertie si elaboreaza rapoarte trimestriale
privind activitatea desfasurata de acestea, pe care le
inainteaza Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei
de Munca;
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f) intocmesc Raportul anual de activitate si il transmit
Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
g) furnizeaza informatiile necesare actualizarii
Registrulul prevazut la art.26 alin. (1);
h) propun Ministerulul Muncii, Familiei, Protectiei
Sociale si Persoanelor Varstnice masuri de
imbunatatire si dezvoltare a domeniului de economie
sociala;
I) suspenda sau retrag atestatul sau marca sociaia;
j) publicarea pe site a Raportului anual de activitate.
(2) Conditiile de suspendare sau retragere a atestatului
sau marcii sociale se reglementeaza prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
Sectiunea a 2-a - Registrul unic de evidenta al
intreprinderilor sociale
Art.26 - (1) In scopul asigurarii informatiilor necesare,
corecte si complete cu privire la situatia si evolutia
domeniului economiei sociale la nivel national, se
infiinteaza Registrul unic de evidenta al intreprinderilor
sociale denumit in continuare Registru.
(2) Registrul este administrat de cAtre Agentia
Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si
cuprinde, dupa caz, urmatoarele informatii cu privire la
intreprinderile sociale si intreprinderile sociale de
insertie existente in Romania
a) denumirea completa
b)categoria de persoane juridice in care se incadreaza;
c) data infiintarii;
d)domeniul de activitate;
e) cifra de afaceri/valoarea activului patrimonial,
pierderile sau profitul inregistrate in anul fiscal
anterior;
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f) numarul total de angajati;
g) documente care atesta apartenenta si grupul
vulnerabil;
h)copie a fisei de post/fiselor de post a persoanei/ale
angajatilor care apartin grupului vulnerabil;
j) forme de sprijin de care beneficiaza angajatorul;
j) abateri/sanctiuni ale angajatorului;
k)data acordarii /suspendarii/retragerii atestatului sau,
dupa caz, a marcii sociale.
(3) Angajatorii sunt obligati sa transmita informatiile
prevazute la alin.(2) Iit.g), agentiilor de ocupare, in
termen de 5 zile de la data la care se demonstreaza ca
persoana angajata apartine grupului vulnerabil sau,
dupa caz, de la data la care au intervenit modificari in
informatiile furnizate.
Art. 27 - Procedura de organizare, actualizare si
utilizare a Registrului se elaboreaza de Ministerul
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice, la propunerea Agentiei Nationale pentru
Ocuparea Fortei de Munca, in termen de 30 de zile de
la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aproba
prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor varstnice.
CAPITOLUL V - Sanctiunl
Art.28 — Nerespectarea dispozitilor prezentei legi
constituie contraventie si se sanctioneaza, dupa cum
urmeaza:
a) cu amenda de la 2.000 la 5.000 lei, nerespectarea de
catre intreprinderile sociale de insertie a conditiilor
prevazute la art.11 alin. (1), art. 14 alin. (2) si la art. 26
alin. (3);
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b) cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei, utilizarea marcii
sociale de catre Intreprinderile sociale de insertie,
peste termenul de valabilitate prevazut la art. 14 alin.
(1);
c) cu amenda de la 2.000 la 5.000 lei. utiiizarea marcii
sociale de catre alte persoane fizice sau juridice care
nu sunt detinatorii legali ai acesteia;
d) cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei, in cazul lipsei
documentelor doveditoare care certifica apartenenta
la grupul vulnerabil, prevazute la art. 5 alin. (2).
Art.29 - Constatarea contraventiilor si aplicarea
sanctiunilor se face de catre:
a) organele de control ale Ministerului Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si
Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca
pentru contraventiile prevazute la art. 28 lit, a)-c);
b) Agentia Nationala pentru Plati si lnspectie Sociala
pentru contraventiile prevazute la art. 28 lit. d).
Art.30 - (1) Contravenientul poate achita pe loc sau in
termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii
procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii
acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la
art. 28, agentul constatator facand mentiune despre
aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(2) Procesele-verbale vor fi depuse in fotocopie la
compartimentului din cadrul agentiilor judetene de
ocupare a fortei de munca, respectiv a municipiului
Bucuresti.
Art.31 - Dispoziiile referitoare la contraventii,
prevazute la art. 28 se completeaza cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si
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completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art.32 - Amenzile contraventionale aplicate conform
prezentei legi constituie veniturii la bugetul de stat.

CAPITOLUL VII- Dispozitii finale
Art.33 — (1) in termen de 30 de zile de la data intrarii
in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei,
Protectei Sociale si Persoanelor Varstnice va elabora
normele metodologice de aplicare, care se aproba prin
hotarare a Guvernului.
(2) In termenul prevazut la alin. (1) se modifica
Hotararea Guvemului nr. 1012013 privind organizarea
si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei
Sociale si Persoanelor Varstnice, cu modificarile si
completarile ulterloare, precum si regulamentul de
organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru
Ocuparea Fortei de Munca.
Art.34 - Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, cu excepia prevederilor art. 5 alin. (2), art.9, art. 1315 si art. 28 care intra in vigoare la aprobarea
normelor metodologice prevazute la art. 33 alin. (1).
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