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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 14 martie 2022 

Nr. 4c-9/107 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Ştefan MUȘOIU 

 
 

În conformitate cu prevederile art.176 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă 

înaintăm proiectul de opinie asupra documentului privind COMUNICAREA 

COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 

ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - 

Construirea unei economii în serviciul cetăţenilor: un plan de acţiune 

pentru economia socială – COM (2021) 778, document transmis comisiei 

noastre pentru examinarea fondului. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 martie 2022 

Nr. 4c-9/107 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR - Construirea unei economii în serviciul 

cetăţenilor: un plan de acţiune pentru economia socială  
COM (2021) 778 

 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu documentul privind 
COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 
REGIUNILOR - Construirea unei economii în serviciul cetăţenilor: un plan 
de acţiune pentru economia socială – COM (2021) 778, transmis pentru 
examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat documentul mai sus menţionat, Fişa de 
informare întocmită de către Direcţia pentru Uniunea Europeană, precum 
şi Nota Ministerului Afacerilor Externe, în şedinţa din data de 9 martie 
2022.  

 
Context 
Economia socială cuprinde o serie de entități cu diferite modele de 

afaceri și de organizare. Acestea își desfășoară activitatea într-o mare 
varietate de sectoare economice: agricultură, silvicultură și pescuit, 
construcții, reutilizare și reparații, gestionarea deșeurilor, comerțul cu 
ridicata și cu amănuntul, energie și climă, informare și comunicare, 
activități financiare și de asigurări, activități imobiliare, activități 
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profesionale, științifice și tehnice, educație, sănătate umană și activități de 
asistență socială, artă, cultură și mass-media. 

În ultimul deceniu, Comisia a luat măsuri importante pentru a 
stimula dezvoltarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale ca parte 
a economiei sociale de piață europene. Realizările anterioare trebuie să fie 
consolidate și intensificate, astfel încât UE să poată răspunde nevoilor și să 
profite de oportunitățile care decurg din provocările demografice și din 
dubla tranziție verde și digitală, construind totodată o economie echitabilă, 
favorabilă incluziunii și rezilientă, ca răspuns pe termen lung la 
consecințele crizei provocate de pandemia de COVID-19.  

Economia socială contribuie la diversitatea formelor de întreprinderi 
din Europa, promovând o gamă mai largă de opțiuni pentru consumatori și 
o calitate mai bună a produselor/serviciilor. Economia socială are o 
contribuție importantă la PIB în țările în care aceasta a atins cel mai ridicat 
nivel de dezvoltare, de exemplu, 10 % în Franța. 

Economia socială are potențialul de a remodela economia după 
pandemia de COVID-19 prin modele economice durabile și favorabile 
incluziunii, care să conducă la o transformare ecologică, economică și 
socială mai echitabilă. 

În mod tradițional, termenul „economie socială” se referă la patru 
tipuri principale de entități care furnizează bunuri și servicii membrilor lor 
sau societății în general: cooperative, societăți de ajutor reciproc, asociații 
(inclusiv organizații caritabile) și fundații. Acestea sunt entități private, 
independente de autoritățile publice și cu forme juridice specifice.  

În prezent, întreprinderile sociale sunt în general considerate ca 
făcând parte din economia socială. Întreprinderile sociale își desfășoară 
activitatea prin furnizarea de bunuri și de servicii pentru piață, în mod 
antreprenorial și adesea inovator, activitatea lor comercială având 
obiective sociale și/sau de mediu. Profiturile sunt reinvestite în principal în 
vederea îndeplinirii obiectivului lor social. Modul lor de organizare și de 
asumare a responsabilității urmează, de asemenea, principii democratice 
sau participative sau se axează pe progresul social. Întreprinderile sociale 
adoptă o varietate de forme juridice, în funcție de contextul național.  

Prezentul plan de acțiune urmărește să consolideze inovarea socială, 
să sprijine dezvoltarea economiei sociale și să stimuleze puterea sa de 
transformare socială și economică. Planul propune o serie de acțiuni 
pentru perioada 2021-2030. Acesta se bazează pe Inițiativa pentru 
antreprenoriatul social și pe inițiativa privind întreprinderile nou-înființate 
și extinderea acestora. Planul de acțiune a fost elaborat printr-un proces 
deschis și incluziv pentru o perioadă de doi ani.  
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În contextul prezentului plan de acțiune și al inițiativelor conexe ale 
UE, economia socială cuprinde entități care împărtășesc următoarele 
principii și caracteristici comune principale: întâietatea oamenilor, precum 
și a obiectivului social și/sau de mediu în raport cu profitul, reinvestirea 
majorității profiturilor și a surplusurilor pentru a desfășura activități în 
interesul membrilor/utilizatorilor („interesul colectiv”) sau al societății în 
general („interesul general”) și guvernanța democratică și/sau 
participativă. 

Comisia va încuraja învățarea reciprocă și va oferi orientări și sprijin 
statelor membre prin: 

– organizarea de seminare online și de ateliere, începând cu 2022, 
pentru funcționarii publici, pe baza unor exerciții de cartografiere, a 
colectării și a schimbului de bune practici în legătură cu diverse 
domenii de politică, cum ar fi ajutoarele de stat, fiscalitatea, 
investițiile sociale, transferurile de întreprinderi către salariați, 
etichetele și sistemele de certificare, măsurarea impactului social;  
– publicarea unor orientări privind cadrele de impozitare relevante 
pentru entitățile din sectorul economiei sociale, pe baza analizei 
disponibile și a contribuțiilor furnizate de autoritățile statelor membre 
și de părțile interesate din cadrul economiei sociale; 
– publicarea unor orientări care să clarifice normele existente privind 
tratamentul fiscal al donațiilor transfrontaliere de interes public, care 
afectează fundațiile și asociațiile și punerea în aplicare a principiului 
nediscriminării în statele membre; 
– lansarea unui studiu privind etichetele/mecanismele de certificare 

naționale ale economiei sociale, care să cartografieze sistemele existente 
în statele membre, identificând bunele practici și trăsăturile și criteriile 
comune. Comisia va urmări, de asemenea, să ofere o abordare și orientări 
comune statelor membre și să exploreze posibilitatea recunoașterii 
reciproce voluntare. 

Pentru punerea în aplicare a acestor acțiuni și cu scopul de a oferi o 
abordare cuprinzătoare a economiei sociale și de a facilita dezvoltarea 
uniformă a acesteia în toate statele membre și regiunile din UE, Comisia 
va propune în 2023 o recomandare a Consiliului privind dezvoltarea 
condițiilor-cadru pentru economia socială. 

În vederea consolidării capacităților pe scară mai largă, Comisia va 
sprijini dezvoltarea de rețele reprezentative ale economiei sociale, în 
special în statele membre ale UE în care întreprinderile sociale și 
ecosistemele economiei sociale nu sunt dezvoltate la potențialul lor 
maxim. 
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Pentru perioada 2021-2027 se preconizează că vor fi mobilizate mai 
multe investiții datorită unui efect multiplicator mai mare preconizat al 
InvestEU și unui sprijin sporit pentru impactul social și inovare. Alte 
programe ale UE vor oferi sprijin specific sau indirect pentru economia 
socială; printre acestea se numără, de exemplu, componenta „Ocuparea 
forței de muncă și inovarea socială” a Fondului social european Plus, 
Orizont Europa, Programul privind piața unică, Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate, Europa creativă și programul LIFE. La nivel 
național, finanțarea din partea UE va fi disponibilă în special prin 
intermediul fondurilor politicii de coeziune și al Mecanismului de redresare 
și reziliență. Potrivit informațiilor furnizate de țările în care economia 
socială a atins cel mai înalt nivel de dezvoltare, creșterea vizibilității 
economiei sociale, inclusiv prin colectarea de date și de statistici adecvate, 
este esențială pentru recunoașterea și dezvoltarea acesteia. 

Conform datelor disponibile, publicul larg (inclusiv tinerii și 
persoanele defavorizate, partenerii sociali, părțile interesate și finanțatorii) 
nu este încă suficient de conștient de impactul pozitiv al economiei sociale. 
Întrucât această situație afectează dezvoltarea unor politici de sprijin și a 
unor oportunități de piață relevante, creșterea vizibilității economiei 
sociale trebuie să rămână o prioritate. Comisia va utiliza acest plan de 
acțiune pentru a colabora cu părțile interesate relevante de la toate 
nivelurile în vederea menținerii acestei dinamici.  
 

Comisia va evidenția potențialul economiei sociale de a crea locuri 
de muncă și de a promova coeziunea socială în contextul procesului 
semestrului european și al punerii în aplicare de către statele membre a 
orientărilor pentru politicile de ocupare a forței de muncă. 

Prezentul plan de acțiune a fost elaborat în cooperare cu părțile 
interesate din cadrul economiei sociale, iar punerea sa în aplicare va 
necesita, de asemenea, angajamentul și cooperarea acestora la toate 
nivelurile (UE, național, regional, local și internațional).  

Economia socială asigură locuri de muncă pentru aproximativ 13,6 
milioane de persoane, locurile de muncă remunerate variind între 0,6 % și 
9,9 % de la un stat membru la altul. Aceste cifre indică dezvoltarea 
inegală a economiei sociale în cadrul UE 

Punerea în aplicare cu succes a prezentului plan va depinde, de 
asemenea, de coordonarea eforturilor cu statele membre. Comisia 
încurajează statele membre să adopte sau să își actualizeze strategiile și 
măsurile privind economia socială în cooperare cu părțile interesate din 
cadrul economiei sociale. În acest scop, aceasta invită statele membre să 
desemneze coordonatori în domeniul economiei sociale în cadrul propriilor 
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instituții, care să le coordoneze strategiile, să asigure coerența procesului 
de elaborare a politicilor în cadrul tuturor departamentelor 
guvernamentale și să faciliteze accesul la finanțarea din partea UE și la 
cea națională și să asigure legătura cu autoritățile care administrează 
fondurile structurale. 

Comisia va face un bilanț al punerii în aplicare a planului de acțiune 
în 2025 și va publica un raport în care va indica progresele înregistrate și 
noile evoluții. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
europene potrivit art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat. 

 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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