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În atenția D.nei Ministru Rovana Plumb,
Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

SCRISOARE DESCHISĂ
Semnalarea unor probleme în legătură cu proiectul de lege L14/2014 privind economia socială
Amendamente adoptate de Comisiile Economică și Administrație Publică la propunerea CPISC
urmare a întâlnirii din 07.04.2014 de la Ministerul Muncii

Stimată doamnă Ministru,
COALIȚIA PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ, formată din 58 de organizații (lista în anexă),
dorește să vă aducă la cunoștință următoarele:
În ciuda demersurilor întreprinse încă din anul 2012 și a eforturilor susținute ale Coaliției de a
propune amendamente la textul proiectului de lege privind economia socială, Comisiile Administrație
Publică și Economică ale Senatului au adoptat săptămâna trecută doar două dintre amendamentele
susținute de Coaliție și câteva amendamente propuse de Confederația Patronală CPISC, acestea din
urmă susținute de reprezentanții Ministerului Muncii.
Anterior preluării de către dvs. a conducerii Ministerului, reprezentanții acestuia s-au opus
sistematic amendamentelor făcute de reprezentanții sectorului economiei sociale, actori recunoscuți
la nivel european (RISE este membră a rețelei europene ENSIE, Institutul de Economie Socială este
membru al Grupului de Experți ai Comisiei Europene pentru Economie Socială GECES, UNCAR membru
European MicroFinance Network, Federația ProAgro membru COPA-COGECA).
În această perioadă nu a existat un dialog social real, bine structurat și complet pe marginarea textului
proiectului de lege, membrii coaliției pentru economia socială denunțând încă din 2012 simularea
dialogului social. Înainte de a transmite proiectul de către Guvern în decembrie 2013, a fost necesar
lobby-ul prin intermediul altor ministere pentru ca două dintre amendamentele noastre cheie –
enumerarea entităților parte a economiei sociale și caracterul non-profit al acesteia să fie preluate.
Fără a mai cita aici beneficiile și 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 și să susțină prin măsuri de sprijin
concrete dezvoltarea acestui sector în ansamblul său și că nu poate fi propusă, așa cum constant ne
repetă experții Ministerului, doar pentru accesarea fondurilor structurale dedicate economiei sociale.
De altfel, în acest sens au avut loc discuții cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene care au
înțeles că, o lege a economiei sociale nu este necesară pentu a putea finanța acest sector, o astfel de
lege ne-existând decât în câteva state membre.
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Chiar și așa, prezentul proiect de lege în varianta aflată pe masa Senatului nu definește clar ce
organizații sunt structuri ale economiei sociale, criteriile existente sunt foarte vagi, parțiale și pot crea
efecte perverse și perpetuarea problemelor existente în actualul POSDRU pe partea de finanțare a
economiei sociale.
Forma actuală a proiectului de lege privind economia socială, pe lângă faptul că nu definește decât
parțial și chiar partizan sectorul economiei sociale, nu numai că nu va rezolva problema accesării
fondurilor structurale europene dedicate economiei sociale, dar va crea o lungă serie de sancțiuni și
obligații, fără a propune măsuri de sprijin concrete pentru dezvoltarea sectorului.
Legea, din momentul în care va fi aprobată, nu va mai putea fi rectificată prin normele metodologice
de aplicare, spiritul legii va dicta aplicarea ei.
Astăzi, 8 aprilie 2014, Comisia pentru Muncă a Senatului a amânat, din nou, pronunțarea asupra
proiectului de lege pentru săptămâna viitoare, termenul de aprobare tacita fiind 23.04.2014.
Mai concret, dorim să vă supunem atenției câteva amendamente adoptate de Comisiile
Economică și Administrație Publică la propunerea CPISC cu avizul experților Ministerului prezenți în
comisii săptămâna trecută. Acestea fac textul legii chiar mai defectuos decât cel avansat de
Guvern și este necesar a fi remediate prin votul Comisiei de Muncă
1. Coaliția pentru economia socială se opune ferm unuia dintre amendamentele admise de
Comisiile de Administrație și Economică ale Senatului: art 3 alin g) „alocarea a cel puțin 50%
din profit/excedent financiar pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și furnizare
de servicii membrilor în conformitate cu interesul general”.
Pe lângă faptul că acest amendament nu este coerent cu articolul 11 alin b), creând astfel două
regimuri diferite de reinvestire a profitului, unul pentru întreprinderea socială și altul pentru
întreprinderea socială de inserție, acesta este un principiu definitoriu al economiei sociale în general,
iar exemplele europene vizează reinvestirea profitului în scopul social și nu remunerarea capitalului.
Ar trebui de asemenea reținut amendamentul nostru legat de controlul democratic exercitat de
membri asupra organizațiilor în acest sector și nu doar asupra activităților desfășurate așa cum au
susținut reprezentanții Ministerului Muncii ci asupra întregii guvernanțe a organizației – buget,
patrimoniu, strategie și procesul de decizie participativă/colectivă bazat pe principiul 1 om = 1 vot
și nu condiționat de aportul de capital.
2. Clarificări legate de tipologia întreprindere socială – întreprindere socială de inserție
O precizare importantă ar fi și ca o întreprindere socială de inserție este, în primul rând,
o întreprindere socială. Punctele de vedere susținute de Ministerul Muncii în cele două Comisii ale
Senatului: „întreprinderea socială și întreprinderea socială de inserție se diferențiază prin criteriile
care le definesc și nu prin scop, acesta fiind același pentru ambele” sunt inexacte: întreprinderile
sociale au scopuri diferite, dar și respectă cumulativ aceleași principii ale economiei sociale.
Întreprindere socială de inserție este acea întreprindere socială care are ca scop angajarea
persoanelor din grupuri vulnerabile în forme tranzitorii către piața convențională a muncii sau în
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forme permanente și protejate și care, printr-o metodologie profesionalizată și recunoscută la nivel
european, acompaniază persoana vulnerabilă angajată cu contract de muncă declarat și-i ofera
simultan servicii integrate de inserție, precum punere în situație reală de muncă, consiliere,
formare/calificare, formare la locul de muncă, servicii sociale, orientare profesională, medierea
locului de muncă ș.a.m.d.
De exemplu, un CAR nu are ca scop angajarea cu contract de muncă a persoanelor din grupuri
vulnerabile pentru integrarea sociala, economică și profesională deplină, ci într-ajutorarea
membrilor săi nesolvabili bancar, oferindu-le acces la credite cu dobândă mai mică și, deci, este o
structură de economie socială recunoscută la nivel european.
Un alt exemplu: o cooperativă care are ca membri și angajați persoane profesioniști din domeniu,
respectă toate principiile economiei sociale, iar activitatea ei are o finalitate socială: de ex. oferirea de
îngrijiri la domiciliu de calitate persoanelor vârstnice la un preț modic sau gratuite (este furnizor
acreditat de servicii sociale). Spre deosebire de întreprinderea socială de inserție, aceasta
cooperativă nu are ca angajați persoane vulnerabile și poate nu va avea niciodată și cu toate acestea
este o structură de economie socială recunoscută la nivel european.
3. Economia socială nu a avut niciodată ca obiectiv explicit creșterea economică, așa cum
susține amendamentul admis la art 4 (2) alin c); mai mult, alegerile economice în
economia socială plasează Omul în centrul proiectelor, modelele economice fiind în slujba
proiectului social.
4. Amendamentul admis la articolul 5(1) alin d) poate crea efecte perverse: întreprinderea
socială este orice persoană juridică de drept privat care desfășoara activități în domeniul
economiei sociale și care respectă cumulativ principiile economiei sociale prevăzute la art 3,
și nu doar în actul de constituire , ci și în funcționarea ei, iar verificarea respectării
principiilor economiei sociale să fie o monitorizare continuă, conform bilanțului, raportului
de activitate social și financiar etc.
5. La punctele de discuție de mai sus, rezultate din avizul transmis de reprezentanții
Ministerului săptămâna trecută în comisii și din votul acestora, adaugăm amendamentele
pe care noi, Coaliția pentru Economia Socială, le susținem în continuare atât în Comisia
de Muncă din Senat, cât și în Cameră, ulterior.
În spritiul acestei Scrisori Deschise, reiterăm dorința și disponibilitatea noastră pentru o întâlnire de
lucru cu Dvs., pentru a avea posibilitatea să explicăm și să aducem argumente în favoarea
amendamentelor propuse de Coaliția pentru Economia Socială.
SEMNATARI: COALIȚIA PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ (vezi lista anexata ) Persoană de contact
Ancuța Vameșu, coordonator Institutul de Economie Socială – un program al FDSC 0745 131354
Din partea Coaliției:
Ionuț Sibian,
Director Executiv
Fundația pentru dezvoltarea Societății Civile
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-

Institutul de Economie Socială - Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților
Federația Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor Omenia
Centrocoop
Federația Pro Agro

-

Rețeaua Întreprinderilor de Inserție din România RISE formată din

MUSCEL

