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      RAPORT  
     asupra 

 propunerii legislative ,,Legea antreprenorului social” 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, cu propunerea legislativă ,,Legea antreprenorului social”, transmisă 
cu adresa nr. Pl-x 547 din 8 decembrie 2014, înregistrată sub nr. 4c-1/245 din               
9 decembrie  2014. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale               
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,               
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins               
propunerea legislativă, în şedinţa din 3 decembrie 2014.   

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 495 din 29 aprilie 2014,               
a avizat negativ iniţiativa legislativă.        

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1418 din                
17 iulie 2014, menţionează că nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Ministerul Finanţelor Publice, prin adresa transmisă cu nr. 70208 din               
13 mai 2014, menţionează că nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 915 din 10 aprilie 2014,               
a avizat negativ propunerea legislativă.    

Consiliul Concurenţei, prin adresa transmisă cu nr. 5988 din 29 mai 2015,               
a înaintat Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, observaţiile şi 
propunerile formulate pe marginea acestei iniţiative legislative.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea 
legislativă, conform avizului nr. 4c-11/1207 din 26 ianuarie 2015.  
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ iniţiativa 
legislativă, conform avizului nr. 4c-7/549 din 2 februarie 2015.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea 
legislativă, conform avizului nr. 4c-2/638/2014 din 18 februarie 2015.  

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului               
a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-6/393 din 31 martie 2015.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea instituţiei 
antreprenorului social, prin stabilirea cadrului juridic pentru desfăşurarea activităţii 
acestuia.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus pe 
parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 2 februarie 2016. 

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au participat la dezbateri  toţi deputaţii. 

Potrivit reglementărilor art. 56 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din 
partea Ministerului Finanțelor Publice: domnul secretar de stat Attila Gyorgy și doamna 
Oana Iacob - șef serviciu, din partea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu 
Mediul de Afaceri: domnul director Ionescu Emil-Octavian, iar din partea Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice: doamna Costea Floricica și 
domnul Țepeș Dinu – consilier.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei, s-a constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât 
terminologia folosită în cuprinsul propunerii legislative nu este proprie limbajului juridic 
folosit într-un act normativ, termenii folosiţi în actul normativ, respectiv                
,,antreprenorul social", ,,managerul", ,,managerul social" nefiind clar definiți și creând 
astfel confuzie. 

Mai mult decât atât, există deja introduse în Clasificarea Ocupațiilor din 
România (COR), reglementată prin Ordinul nr.1.832/856 din 2011 al ministrului muncii, 
familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind 
aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere),               
cu modificările şi completările ulterioare, următoarele ocupații:               
antreprenor în economia socială (112032); manager de întreprindere socială (112036); 
specialist în economia socială (341206). 

De asemenea, inițiativa legislativă nu conține reglementări clare care să 
stabilească domeniile și obiectivele vizate de actul normativ, precum și condițiile în care 
o persoană poate fi considerată antreprenor social. 

Mai mult decât atât, Parlamentul a adoptat Legea nr. 219/2015 privind economia 
socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015,  care 
reglementează o serie dintre aspectele prevăzute în iniţiativa legislativă. 
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Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei au hotărât,               
cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative ,,Legea antreprenorului social”, cu amendamente respinse, 
redate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.                      

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.        

 
 

 
 

          PREŞEDINTE                                                      SECRETAR 
                                                  

                        Mihai TUDOSE                                                       Cornel ITU 
 
 
 
 
 
 

                Consilier parlamentar 
                  Alina Hodivoianu          

                  
 

 
 
 
 



       ANEXĂ 
 

                 AMENDAMENTE RESPINSE: 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră decizională 

1.  Art. 1 ─ (1) Antreprenorul social este 
managerul - persoana fizică sau 
juridică română - care constată şi 
recunoaşte existenţa unei probleme 
sociale la nivel de comunitate umană 
vulnerabilă şi se implică în rezolvarea 
ei cu profesionalism, prin aplicarea şi 
respectarea principiului solidarităţii 
şi coeziunii sociale. 
 
(2) Conform prezentei legi, 
antreprenorul social este înţeles fie în 
sensul de persoană cu 
responsabilitate socială corporatistă - 
care ţine de managementul unei 
întreprinderi/afaceri sociale, fie ca 
titular/titulari de investiţii 
responsabile social - care exprimă 
opţiunile investitorului/investitorilor 
pentru un fond de investiţii social, 
precum şi deciziile fondului de a 
investi în entităţile/structurile 
economice legale care probează un 
anumit nivel de performanţă şi de 
solidaritate socială. 
 
 
 
 
 

,,Art. 1 ─ (1)  Antreprenorul social  este 
persoana fizică sau juridică română care, 
recunoscând existența unei probleme 
sociale la nivel de comunitate, inițiază o 
afacere sub forma unei întreprinderi 
sociale pentru a contribui substanțial la 
rezolvarea problemei.  
 
 
 
(2) Statutul de antreprenor social se 
dobândește în condițiile legii." 
 
        Autor: dep. Gheorghe Şimon 
 

1. Definiția induce o confuzie. 
Antreprenor este persoana care își 
deschide o afacere, iar managerul este 
un profesionist plătit să o conducă. Ei 
pot să fie aceeași persoană cu 2 roluri 
diferite, oarecum în opoziție una cu alta, 
dar aceasta este legea antreprenorului 
social. Antreprenorul şi managerul sunt 
noţiuni diferite. Alin. (2) nu are legătură 
cu antreprenoriatul. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 
propunerea legislativă. 
 

 

Camera Deputaţilor 



Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră decizională 

2.  Art. 2 
.................................................... 
(3) Managerul social, prin 
întreprinderea/afacerea pe care o 
conduce are drept scop principal 
producerea de bunuri şi servicii pentru 
nevoile şi bunăstarea comunităţii şi - în 
plan secundar - profitul. 
 

 
 

 ,,(3) Managerul social, prin 
întreprindere/afacere pe care o conduce 
are drept scop principal profitul în plan 
complementar investirea plus valorii 
rezultate în producerea de bunuri şi 
servicii pentru nevoile şi bunăstarea 
comunităţii." 
 
       Autor: dep. Andrei Daniel Gheorghe 
 

1. Obiectivul oricărei afaceri ori 
societăţi având drept scop producţia şi 
comercializarea de bunuri şi valori, îl 
reprezintă profitul. Investiţiile de capital 
în planul social nu sunt altceva decât 
consecinţa şi expresia succesului 
financiar, realizat de respectivele 
societăţi comerciale/întreprinderi. Din 
perspectiva economiei libere, ordinea 
firească este mai întâi profiul şi apoi 
investiţiile comunitar-sociale, percepţia 
conform careia o întreprindere/societate 
comercială poate avea ca principal 
obiect de activitate acţiunile de tip social 
putând fi o intenţie bună, dar care 
aplicată riscă să aibă caracterul unui 
anacronism. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 
propunerea legislativă. 
 

Camera Deputaţilor 

3.  Art. 2  
............................................... 
(3) Managerul social, prin 
întreprinderea/afacerea pe care o 
conduce are drept scop principal 
producerea de bunuri şi servicii pentru 
nevoile şi bunăstarea comunităţii şi - în 
plan secundar - profitul. 
 

 
 
,,(3) Antreprenorul social, prin 
întreprinderea socială pe care o conduce, 
are drept scop principal realizarea 
profitului prin  producerea de bunuri şi 
servicii pentru nevoile şi bunăstarea 
comunităţii şi - în plan secundar - 
profitul." 
 
        Autor: dep. Gheorghe Şimon 
 

1. Antreprenorul social este altceva 
decât managerul iar scopul economiei 
sociale este producerea de profit 
concomitent cu rezolvarea unei 
probleme sociale. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 
propunerea legislativă. 
 
 

 

4.  Art. 6 ─ Crearea unei 
întreprinderi/structură economică 
socială, în oricare din formele prevăzute 
de lege, cu sau fară personalitate 
juridică, este menirea antreprenorului 
social, persoană specializată, cu 

,,Art. 6 ─ Crearea unei 
întreprinderi/structură economică socială, 
în oricare din formele prevăzute de lege, 
cu sau fară personalitate juridică, este 
menirea antreprenorului social, persoană 
specializată, cu cunoştinţe şi practică 

1. Distribuția echitabilă și justă a 
profitului nu este definită și intră în 
contradicţie cu alin. (2) al art. 5 care 
stabilește independența antreprenorului 
social. De asemenea, nici guvernarea 
democratică a afacerii nu este definită. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 

Camera Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră decizională 

cunoştinţe şi practică specifice în 
domeniu, pentru realizarea obiectivelor 
sociale prestabilite, privind: integrarea 
socială, integrarea în muncă, oferirea de 
suport pentru depăşirea situaţiilor de 
marginalizare, creşterea/diminuarea 
capitalului uman/social în cadrul 
comunităţii, producerea de bunuri şi 
servicii, distribuţia echitabilă şi justă 
a profitului, guvernarea democratică 
a afacerii, implicarea membrilor 
comunităţii în luarea deciziilor care îi 
afectează etc. 
 

specifice în domeniu, pentru realizarea 
obiectivelor sociale prestabilite, privind: 
integrarea socială, integrarea în muncă, 
oferirea de suport pentru depăşirea 
situaţiilor de marginalizare, 
creşterea/diminuarea capitalului 
uman/social în cadrul comunităţii, 
producerea de bunuri şi servicii, 
implicarea membrilor comunităţii în 
luarea deciziilor care îi afectează etc." 
 
     Autor: dep. Gheorghe Şimon 

 

propunerea legislativă. 
 

5.  Art. 7  
............................................. 
(2) Ansamblul de bunuri şi servicii 
furnizate de 
întreprinderile/structurile economice 
sociale prevăzute la alin. (1) 
determină antreprenorul social şi 
autorităţile locale partenere să 
îndeplinească rolul major în cadrul 
procesului de dezvoltare locală. 
 

 
 
(2) Se elimină. 
 
       Autor: dep. Gheorghe Şimon 
 

1. Textul este neclar, generează confuzii, 
şi lasă loc de interpretări. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 
propunerea legislativă. 
 

 

Camera Deputaţilor 

6.  Art. 8 ─ (1) In cadrul etapelor de 
dezvoltare a intreprinderii sale, 
managerul social este obligat să 
identifice ideea de afaceri, să 
elaboreze planul acesteia şi să asigure 
sustenabilitatea ei. 
 
 
 

,,Art. 8 ─ Pentru a-și  menține statutul 
de antreprenor social, acesta trebuie să 
asigure sustenabilitatea afacerii sociale 
conform condițiilor de dobândire a 
statutului de antreprenor social, 
respectiv întreprindere socială." 
 
             Autor: dep.  Gheorghe Şimon 
 

1. Este folosit din nou termenul de 
,,manager" iar obligația pe care o 
stabileşte nu se poate impune legal. 
Alineatele 2-4 sunt lipsite de obiect. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 
propunerea legislativă. 

 

Camera Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră decizională 

(2) Ideea de afaceri oferă nişa de 
piaţă sau de nevoie comunitară care 
nu a fost încă acoperită de un produs 
sau serviciu, cum ar fi: valorificarea 
resurselor umane, naturale şi 
materiale locale; fabricarea unui 
produs nou; îmbunătăţirea unui 
produs/serviciu deja existent - oferit 
aceloraşi sau altor arii/categorii de 
desfacere; cumpărarea unei francise - 
deja testată şi eficientă, care asigură 
şi suportul necesar managementului 
resurselor umane şi materiale, 
inclusiv cel financiar, al riscurilor, al 
schimbării şi al conflictelor, cel 
informatic, de asistenţă de 
specialitate, de contractare de servicii 
publice, pentru vânzări şi achiziţii, de 
formare profesională etc. 
(3) Planul de afaceri, transparent şi 
clar, aprobat de adunarea generală, 
cuprinde cel puţin: descrierea 
produsului/serviciului, costurile de 
producţie, resursele necesare, 
modalităţile de distribuţie, de 
promovare şi vânzare, modul de 
luare a deciziilor, scopul şi 
obiectivele, aspectele legale, bugetul 
necesar, când şi cum se va obţine 
profit, care este investiţia iniţială, 
cum va fi reinvestit profitul etc. 
(4) După infiinţare, asigurarea 
sustenabilităţii activităţii 
întreprinderii sociale reprezintă 

(2) Se elimină.  
 
                  Autor: dep. Gheorghe Şimon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) Se elimină.  
 
                  Autor: dep. Gheorghe Şimon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Se elimină.  
 
                  Autor: dep. Gheorghe Şimon 
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Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră decizională 

sarcina permanentă, majoră, a 
managerului social. 

7.  Art. 9 ─ Întreprinderea/structura 
economică socială este condusă şi 
administrată democratic, pe baza 
principiului solidarităţii membrilor 
care participă, impreună cu 
managerul social, în forumul acesteia.
 

Art. 9 ─ Se elimină. 
 
        Autor: dep. Gheorghe Şimon 

 

1. Se impune eliminarea articolului 
întrucât sunt folosiţi termeni precum: 
,,manager", conducere și administrare 
democratică. De asemenea este folosit și 
un forum nedefinit în care participă 
membrii nedefiniți alături de managerul 
social. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 
propunerea legislativă. 

Camera Deputaţilor 

8.  Art. 10  
...................................... 
(2) Dreptul de vot respectă principiul 
”un om un vot”, indiferent de 
numărul de asociaţi. Nici membrii 
organelor de conducere nu pot afecta 
principiul ”un om un vot”, fiecare 
având puterea egală în luarea 
deciziilor. 
 

 
 
,,(2) Dreptul de vot este exercitat de 
către toţi asociaţii care au contribuit la 
constituirea capitalului social al 
întreprinderii indiferent de numărul 
lor." 
 
      Autor: dep. Andrei Daniel Gheorghe 
 

1. Dreptul de vot poate aparţine doar 
acelor membrii care au contribuit 
material la constituirea societăţii. 
Răspunderea şi dreptul de decizie 
trebuie sa fie direct proporţionale cu 
investiţia fiecărui asociat. Egalitarismul 
excesiv are drept rezultat scăderea 
competitivităţii şi incapacitatea de a 
realiza o administrare eficientă şi 
coerentă a activelor deţinute de 
întreprindere/societate. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 
propunerea legislativă. 

Camera Deputaţilor 

9.  Art. 10 ─ (1) In luarea deciziilor 
strategice, managerul social este 
obligat să consulte şi să primească 
votul/acceptul majorităţii membrilor 
adunării generale. 
(2) Dreptul de vot respectă principiul 
”un om un vot”, indiferent de 
numărul de asociaţi. Nici membrii 
organelor de conducere nu pot afecta 
principiul ”un om un vot”, fiecare 
având puterea egală în luarea 
deciziilor. 
 
 

Art. 10 ─ Se elimină. 
 
        Autor: dep. Gheorghe Şimon 
 

1. Eliminarea se impune întrucât este 
folosit din nou termenul ,,managerul 
social", iar articolul nu este aplicabil 
societăților comerciale – contravine  
Legii nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Nu se aplică decât la cooperative sau 
asociații. Guvernarea intreprinderii 
sociale face obiectul legii privind 
întreprinderile sociale. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 
propunerea legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră decizională 

10.  Art. 13 ─ Membrii comunităţii, când 
investesc, o fac nu pentru recuperarea 
investiţiei, ci pentru că sunt beneficiari 
ai producţiei şi serviciilor. La plecarea 
din comunitate, membrii primesc doar 
atât cât au investit. Membrii 
comunităţii pot fi, totodată - după caz 
- angajaţi, furnizori implicaţi în 
activitatea intreprinderii, clienţi etc. 
 

,,Art. 13 ─ Membrii comunităţii, când 
investesc, o fac nu numai pentru 
recuperarea investiţiei, ci şi pentru că sunt 
beneficiari ai producţiei şi serviciilor. La 
plecarea din comunitate, membrii primesc 
cota lor parte de la momentul investiţiei 
calculate la nivelul valorii de piaţă 
existente la momentul plecării." 
 
 
      Autor: dep. Andrei Daniel Gheorghe 
  

1. A crede ca o întreprindere se poate 
comporta precum un ONG nu va avea 
drept rezultat decât neatractivitatea sa 
pentru investitori şi o rată foarte redusă a 
profitabilităţii. Înţelegerea întreprinderii 
sociale ca un mecanism de producţie 
având ca scop profitul şi creşterea 
resurselor de capital este singura 
variantă prin care o astfel de iniţiativă 
poate să obţină resursele financiare 
necesare investiţiilor reale în sectoarele 
comunitar şi social. Egalitarismul  nu 
poate genera dezvoltare şi nici veniturile 
necesare unor proiecte precum cele 
enunţate în prezenta iniţiativă 
legislativă. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 
propunerea legislativă. 

 

Camera Deputaţilor 

11.  Art. 13 ─ Membrii comunităţii, când 
investesc, o fac nu pentru 
recuperarea investiţiei, ci pentru că 
sunt beneficiari ai producţiei şi 
serviciilor. La plecarea din 
comunitate, membrii primesc doar 
atât cât au investit. Membrii 
comunităţii pot fi, totodată - după caz 
- angajaţi, furnizori implicaţi în 
activitatea intreprinderii, clienţi etc. 
 

Art. 13 ─ Se elimină. 
 
        Autor: dep. Gheorghe Şimon 
 

1. Textul nu se justifică. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 
propunerea legislativă. 
 
 

 

12.  Art. 14 ─ Antreprenorul social 
dispune distribuţia profitului în 
funcţie de activitatea 
întreprinderii/structurii economice 
sociale, nu în funcţie de capitalul 
social deţinut, fiind centrat pe nevoile 
comunităţii şi ale clienţilor. Profitul 

Art. 14 ─ Se elimină. 
 
        Autor: dep. Gheorghe Şimon 
 

1. Textul nu se justifică întrucât 
distribuția profitului  afectează 
independența întreprinderii conform  
art. 4. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 
propunerea legislativă. 
 

Camera Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră decizională 

realizat este destinat reinvestirii, 
utilizat pentru dezvoltarea afacerii 
prin creşterea producţiei şi achiziţia 
de echipamente tehnologice - maşini, 
utilaje, instalaţii de lucru etc. - 
folosite în scopul obţinerii de venituri 
impozabile, când depăşesc marja 
legală de scutire de impozite. 
 

13.  Art. 15 ─ (1) Facilităţile acordate de 
stat sau de autorităţile/instituţiile 
administraţiilor publice entităţilor 
sociale constau, înafara celor 
menţionate la art. 5 alin. (1) lit. d) şi 
f) şi alin. (2), şi din deducerile, în 
parte sau integrale, a contribuţiilor 
financiare realizate în anul 
precedent. 
(2) Numai antreprenorii titulari de 
investiţii de economie socială, 
prevăzuţi la alin. (1), pot beneficia în 
parte sau de toate facilităţile 
prevăzute de prezenta lege. 
 

Art. 15 ─ Se elimină. 
 
        Autor: dep. Gheorghe Şimon 
 

1. Textul nu se justifică întrucât  este 
prea general și nu poate produce efecte. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 
propunerea legislativă. 
 

Camera Deputaţilor 

14.  Art. 18 ─ (1) Indiferent de forma sa 
juridică intreprinderea/structura 
socială iniţiată şi dezvoltată în 
condiţiile legii de managerul social, 
va fi deţinută şi administrată numai 
împreună cu persoanele din 
comunitatea beneficiară. 
 
 
 

Art. 18 ─ (1) Se elimină. 
 
          Autor: dep. Gheorghe Şimon 
 
 
 
 
 

1. Textul nu se justifică întrucât 
întreprinderea/structura socială nu poate 
fi „deținută și administrată” cum 
prevede articolul. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 
propunerea legislativă. 
 

Camera Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră decizională 

15.  --------------------- Art. II. － În tot cuprinsul  
Legii antreprenorului social, sintagma 
manager, se înlocuieşte cu sintagma 
antreprenor. 
 
                Autor: dep. Gheorghe Şimon 
 

1. În contextul în care propunerea 
legislativă ar fi fost adoptată, iniţiatorul 
amendamentului ar fi propus ca în tot 
cuprinsul iniţiativei legislative sintagma 
manager, să fie înlocuită cu sintagma 
antreprenor.  
2. Prin vot, membrii Comisiei au respins 
propunerea legislativă. 
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