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   membra   membra  
 

 

19.06.2014 

SCRISOARE DESCHISA 

Propuneri de îmbunătățire a proiectului de lege L14/2014 privind economia socială 

 

1. Proiectul de lege care face obiectul prezentei note a fost elaborat în perioada 2011 – 

2013, timp în care, Ministerul Muncii în calitate de inițiator a organizat câteva dezbateri fără a se 

reuși însă un dialog social structurat si complet pe marginea textului. Astfel dezbaterile nu s-au 

încheiat cu un acord cu părțile principale interesate și anume actorii economiei sociale, asociații 

și fundații cu activitate economică întreprinderile sociale de inserție – create în ultimii ani de 

asociații și fundații, casele de ajutor reciproc și cooperativele. . 

 

2. Inițiativa legislativă se înscrie într-o serie de inițiative de reglementare a acestui sector în 

diverse state membre ale Uniunii Europene, care au vizat fie economia socială Spania și 

Portugalia, fie cooperativele sociale de servicii sociale și inserție în muncă Italia și Polonia, fie 

întreprinderile sociale Italia, fie întreprinderile sociale de inserție, această din urmă 

categorie regăsindu-se în mai multe state membre Franța, Spania, Belgia, Italia (cooperativele 

sociale de tip B), Austria, etc. Remarcăm în acest context și că există încă numeroase state 

membre care nu au adoptat astfel de reglementări și, cu toate acestea, se bucură de sectoare 

puternice ale economiei sociale. La nivelul Uniunii Europene există de asemenea măsuri 

specifice destinate acestui sector, măsuri incluse în Inițiativa privind Antreprenoriatul Social 

(Social Business Initiative) 2011, care însă nu definește foarte clar sectorul – acest aspect 

considerându-se că ține strict de tradiția juridică a fiecărui stat membru. În acest context 

România a optat pentru un singur act normativ care să reglementeze atât economia socială, 

cât și întreprinderea socială cât și întreprinderea socială de inserție cu toate provocările 

care decurg din aceasta abordare ambițioasă, dar benefică după părerea noastră.   

 

3.  Fără a mai cita aici beneficiile si considerentele bine cunoscute care fac ca la nivel 

european economia socială să fie un domeniu important pe agenda politică a statelor membre, 

considerăm că o lege privind economia socială trebuie să recunoască, să promoveze dar și 
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să susțină prin masuri de sprijin concrete dezvoltarea sectorului economiei sociale in 

ansamblul său. O astfel de lege nu poate fi propusa doar pentru a reglementa accesul la 

anumite fonduri structurale europene special dedicate economiei sociale;  

 

4. Prezentul proiect de lege încă nu a cuprins în sfera economiei sociale toate formele de 

organizare juridică definite în cadrul legal național  care se conformează principiilor și răspund 

obiectivelor enunțate în lege pentru acest domeniu (ex. exclude cooperativele și societățile 

agricole, obștile și alte forme de proprietate tradițională asupra pășunilor și pădurilor, etc).   

 

5. Pe de altă parte, deși proiectul a fost îmbunătățit în faza finală de aprobare de către 

Guvern în decembrie 2013, rămân în continuare confuzii privind economia socială și 

întreprinderea socială – de ex. Conform actualului text întreprinderea socială va primi atestat 

de economie socială.  

 

6. Proiectul de lege este necesar a fi revizuit și pentru a răspunde observațiilor formulate 

de Consiliul Legislativ privind cele două regimuri juridice noi introduse în text și anume 

întreprinderea socială și întreprinederea socială de inserție și măsurile de sprijin pentru acestea. 

Propunerile noastre răspund tocmai acestor observații. 

 

7. Criteriile propuse pentru acordarea statutului de întreprindere socială, sunt foarte 

vagi, aspect care poate genera numeroase  efecte perverse în practică. Astfel, fForma actuala a 

proiectului de lege privind economia socială, pe langă faptul că nu defineste clar domeniul vizat, 

prin lipsa de precizie poate periclita chiar accesarea fondurilor structurale europene dedicate 

economiei sociale.  

 

8. În plus,  instituie o lunga serie de sacțiuni si obligații, fără a propune masuri de sprijin 

concrete pentru dezvoltarea sectorului. În acest sens inițiatorii amendamentelor au propus o 

serie de măsuri de sprijin – multe dintre ele existente deja în cadrul legal actual fie cel referitor 

la asociații și fundații, la servicii sociale sau la ocupare, care este necesar a fi incluse într-o lege 

cadru menită a trasa politica publică generală în acest domeniu.   

 

 

9. Pentru toate cele menționate mai sus, considerăm că este necesar ca proiectul de lege 

să fie amendat in Parlamanent, pentru că legea odată promulgată nu se va putea rectifica prin 

normele metodologice de aplicare, spiritul legii va dicta aplicarea ei. 
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Amendamente propuse de Coalitia pentru economia socială: 

 

 Propunem UN singur regim pentru toate entitățile economiei sociale, un set de principii și 

criterii definitorii, întreprinderea socialăă de inserție fiind o întreprindere socialăă, parte a 

economiei sociale; economia socială este un sector mai larg, care include intreprinderile 

sociale si intreprinderile sociale de inserție. Economia socială nu include doar inițiative care 

genereaza inserție, ocupare, ci și initiative care la rândul lor pot genera locuri de muncă sau 

ocupare pe cont propriu, dar  au ca scop incluziunea socială în sens larg, incluziunea 

financiara,  dezvoltarea durabilă, întrajutorarea financiară și economică prin intermediul 

cooperativelor, etc. 

 

 Pentru a reda cu claritate domeniul de reglementare așa cum a fost prezentat anterior, 

respectiv recunoașterea, promovarea  și susținerea prin măsuri de sprijin concrete a 

dezvoltării sectorului economiei sociale in ansamblul sau (ca raspuns la Avizul Consiliului 

Legislativ, punctul 3), si pentru a asigura conformitatea cu obiectul de reglementare asa 

dupa cum reiese el din textul legii, propunem modificarea structurii legii astfel: 

Forma initiala a Ministerului Propunere de modificare 

Capitolul I – Economia socială: definiție, 

principii, obiective 

Capitolul I – Economia socială: definiție, principii, 

obiective 

Capitolul II – Întreprinderea socială: definiție -

- atestat 

Capitolul II – sectiunea 1. Întreprinderea socială: 

definiție / atestat 

                  – sectiunea 2. Întreprinderea socială de 

inserție: definiție/ marca socială 

ECONOMIA 
SOCIALA

INTREPRINDERI 
SOCIALE

INTREPRINDERI 
SOCIALE DE 

INSERTIE
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Capitolul III – Întreprinderea socială de 

inserție: definiție -- marca socială -- finanțare-

-măsuri de sprijin 

Capitolul III – Măsuri de sprijin 

Capitolul IV -  Organizare institutionala Capitolul IV -  Organizare instituțională 

 

 Este necesar de a nu exclude din cadrul general al economiei sociale persoane juridice care   

corespund definiției economiei sociale si principiilor economiei sociale, si raspund 

obiectivelor de incluziune socială si ocupare. La nivel european majoritarea reglementărilor 

definesc ecoonomia socială prin entitațile care o compun, de aceea este necesar ca lista 

entitatilor sa se regaseasca la capitolul „Dispozițiile generale” și nu la capitolul 

„Întreprinderea socială’’. Întreprinderile sociale vor fi numai o parte din entitățile de 

economie socială și anume acelea care se vor atesta de către autoritățile competente, toate, 

atât cele atesate cât și cele neatestate făcând parte din economia socială. Propunem 

redenumirea „atestatului in economie socială” in „atestat de întreprindere socială” pentru 

consecvența și claritatea textului. 

 

 Este necesara o definire a întreprinderilor sociale și a celor sociale de inserție, aceasta lege 

avand rolul de a reglementa regimul juridic al acestora. Propunem introducerea de criterii 

specifice care să asigure precizia necesară pentru administrarea atestatului de către 

autoritățile responsabile și să permită delimitarea clară a organizațiilor care corespund 

acestui statut de cele reglementate prin alte acte normative. Aceste criterii operationalizeaza 

principiile enuntate ale economiei sociale si scopul social al acestor intreprinderi si vor sta la 

baza acordarii atestatului de întreprindere socială / mărcii de întreprindere socială de 

inserție și a măsurilor de sprijin specifice de care ar putea beneficia, inclusiv din fonduri 

europene. 

 

 Propunem ca atestatul să fie acordat si verificată de Prefectură pentru că întreprinderile 

sociale acționează în toate domeniile de activitate iar Agenția de Ocupare nu ar avea 

mandat conform legislației în viogoare în alte domenii decât cel de ocupare, aceasta 

urmând să acorde marca întreprinderilor sociale de inserție. 

 

 Sustinem importanta constituirii unei Comisii nationala pentru economia socială (CNES), ca 

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, cu o reprezentare paritara, 

compusa din 12 membri si condusă de un preşedinte. Comisia va avea în componenţă câte 
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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. Experiența dialogului cu autoritățile publice din ultimii ani a demonstrat clar 

necesitatea unui astfel de organism de dialog structurat permament. Este de asemenea de 

avut în vedere modalitatea de reprezentare a economiei sociale în Consiliul Economic și 

Social.   

 

* * * 

 

 


