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31 octombrie 2011 

 
Ref: Coaliţia Economiei Sociale împotriva Legii Antreprenorului Social 
 
 
Stimată doamnă/ Stimate domnule deputat, 
 
 
Vă aducem la cunoștință demersul Fundației pentru Dezvoltarea Socității Civile și a 
coaliției de organizații neguvernamentale împotriva propunerii legislative “Legea 
antreprenorului social” iniţiată de deputatul PSD Iulian Iancu.  
 
În cadrul acestui demers sunt alături de noi mai mult de 130 de organizații 
neguvernamentale, printre care se regăsesc și casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 
reprezentate de Federaţia Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor Omenia şi 
Uniunea Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România, organizaţii care 
grupează peste 1 milion de membri fiecare.  
Lista cu organizațiile susținătoare o puteți regăsi în atașament. 
 
Organizațiile neguvernamentale s-au opus încă din luna iunie acestei legi din motivele 
enumerate mai jos. În ciuda protestelor noastre, Comisia pentru Politică Economică a 
avizat pozitiv în 6 septembrie Legea antreprenorului social care se află acum pe ordinea 
de zi a plenului Camerei Deputaţilor.  
 
Principalele probleme ridicate de ONGuri, actorii economiei sociale  privitor la aceasta 
lege sunt următoarele: 

1. Iniţiativa porneşte, conform Expunerii de motive, de la premiza falsă că actorii 
economiei sociale nu există în Romania si că este nevoie de înfiinţarea lor prin aceasta 
lege. 

Economia socială există în România şi are un rol economic şi social important, ponderea 
sa ca angajator fiind de 3,3% din totalul locurilor de muncă din România în anul 2009, în 
creştere semnificativă faţă de 2007 aşa după cum reiese din Atlasul economiei sociale 
din România, editia 2011 - anexat.  
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2. Articolul 3 din lege include în definiţia antreprenorului social statul si corporaţiile  
multinaţionale / naţionale şi recunoaşte numai actorii economiei sociale (asociaţii, 
fundaţii, cooperative, etc.) care  doresc sa se implice în acestea în calitate de parteneri ai 
statului sau companiilor.  
Această definiție este în totală contradictie cu recomandările din Rezoluț ia 
Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la economia socială 
(2008/2250(INI)) şi contravine oricărei teorii şi practicii europene şi internaț ionale. 
Conform acestora, activitățile de antreprenoriat social sunt activități economice cu scop 
social ce se desfăsoară în cadre instituționale ce se supun, cel putin parțial, constrângerii 
nedistributivitaății profitului, cu precădere organizaţiile neguvernamentale - asociaţii şi 
fundaţii, case de ajutor reciproc sau cooperative. Aceştia sunt şi principalii actori de 
economie socială din România aşa după cum reiese din Atlasul economiei sociale din 
România, editia 2011 - anexat.  
 
3. Initiațiva confundă antreprenoriatul social cu responsabilitatea socială a 
companiilor. 
Mai mult, legea propune cresterea de 33 de ori a sumelor deductibile pentru "investiț ii 
sociale" care nu sunt de fapt clar definite, astfel încât orice tip de proiect social, orice tip 
de beneficiar profit sau non-profit poate fi considerat o investiţie socială.     

Antreprenoriatul social ș i responsabilitatea sociala corporatistă sunt doua domenii 
distincte. Antreprenoriatul social presupune realizarea unor scopuri sociale prin 
activități economice în timp de responsabilitatea socială a companiilor RSC face parte 
din strategia de promovare a afacerii, companiile urmărind prin RSC  în principal scopul 
realizării profitului. A pune semnul de egalitate între ele dovedește ignorarea definițiilor 
și conceptelor celor mai elementare folosite în mediul de afaceri din lumea civilizată. Pe 
plan internaţional şi în UE, responsabilitatea socială a companiilor se probează prin 
respectarea unor standarde recunoscute de exemplu SA8000 despre care însă nu se face 
nicio referire în această lege. Mai mult, nu exista niciun precedent prin care un stat să fii 
reglementat beneficii fiscale pentru companiile care demonstrează responsabilitate 
socială sau fac investiţii sociale.  
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4. În plus, conform comentariilor din avizul Consiliului Legislativ, acest proiect de lege 
“utilizează notiuni care nu se regăsesc în legislatia actuală” și “nu stabilește concret 
situațiile în care o persoană poate deveni antreprenor social si nici modalitățile de 
acțiune ale acestuia”. 

 
 
În încheiere, sperăm stimate domnule deputat, să beneficiem în continuare de sprijinul 
dumneavoastră printr-un vot de respingere dat acestei legi şi vă stăm la dispoziţie 
pentru orice detalii.   
 
 
Cu consideratie, 
 
 
 
Ionut Sibian 
Director Executiv 
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile 
www.fdsc.ro, www.ies.org.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi pentru informaţii suplimentare:  
persoană de contact Ancuța Vameșu, email:  ancuta.vamesu@fdsc.ro;  
telefon: 021-310 01 77 / mobil 0745 131 354 / fax: 021-310 01 80. 
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