
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

 

1

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 21 iunie 2022 

Nr. 4c-9/544 
 

  
 

Către 
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

Domnului preşedinte Costel Neculai DUNAVA 
 

Comisia pentru industrii și servicii 
Domnului președinte Sándor BENDE 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.33/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind economia 
socială și a proiectului de Lege pentru modificarea art.6 din Legea 
nr.219/2015 privind economia socială, trimise Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare și Comisiei pentru industrii și servicii, în procedură de urgenţă, 
cu adresele nr. PLx 230/2022 din 4 mai 2022, respectiv  
nr.PLx 78/2022 din 28 februarie 2022 pentru dezbatere şi examinare pe 
fond. 
 

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.69 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 21 iunie 2022 

Nr. 4c-9/544 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială  

(PLx 230/2022) 
și a proiectului de Lege pentru modificarea art.6 din Legea 

nr.219/2015 privind economia socială 
(PLx 78/2022) 

 
 

În temeiul art.95 și 117 alin (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru politică economică, 
reformă și privatizare și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate 
cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.219/2015 privind economia socială (PLx 230/2022) şi a proiectului 
de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia 
socială (PLx 78/2022), trimise comisiei cu adresele nr. PLx 230/2022 din 
4 mai 2022, respectiv nr. PLx 78/2022 din 28.02.2022. 
 

Prezentul raport preliminar a fost întocmit cu respectarea 
prevederilor art.69 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

La întocmirea acestuia, Comisia pentru muncă și protecție socială a 
avut în vedere: 
 avizele favorabile ale Consiliului Legislativ (nr.332/29.03.2022) și 

(nr.960/06.12.2021) 
 avizele Consiliului Economic şi Social (nr.1804/29.03.2022) și  

(nr.7761/16.11.2021) 
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 avizul favorabil al Comisiei pentru antreprenoriat și turism  
(nr.4c-33/26/12.05.2022) 

 avizele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
(nr.4c-13/353/24.05.2022) și (nr.4c-13/139/8.03.2022) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice (nr.4c-5/299/17.05.2022) 

 avizele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
(nr.4c-7/281/31.05.2022) și (nr.4c-7/88/22.03.2022) 

 avizele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/300/11.05.2022) și  
(nr.4c-6/121/3.03.2022) 

 
 Cele două iniţiative legislative au acelaşi obiect de reglementare, 
respectiv modificarea şi completarea Legii nr.219/2015, astfel: 

Proiectul de lege cu nr.PLx 230/2022 reglementează aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2022, care vizează, în 
principal: 
 redefinirea domeniului economiei sociale şi completarea categoriilor de 

persoane juridice care pot fi întreprinderi sociale 
 completarea principiilor care stau la baza economiei sociale şi 

actualizarea rolului economiei sociale în dezvoltarea comunităţilor 
locale 

 dezvoltarea incluziunii şi coeziunii sociale 
 implicarea persoanelor din grupul vulnerabil în activităţi cu caracter 

social şi/sau activităţi economice 
 introducerea întreprinderilor sociale ca beneficiar al mecanismelor de 

sprijinire, dezvoltate de către autorităţile locale 
 modificarea condiţiilor de acordare a atestatului de întreprindere 

socială, fiind diminuat procentul alocat rezervei statutare sau realizării 
scopului social la minimum 70% din profitul/excedentul realizat 

 modificarea criteriilor de acordare a certificatului de întreprindere 
socială de inserţie prin eliminarea cumulului privind procentul de 30% 
din personalul angajat şi timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi  

 măsuri de finanţare a întreprinderilor sociale şi a întreprinderilor sociale 
de inserţie şi mecanisme de sprijinire şi încurajare a acestora. 

 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 20 iunie 2022 şi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea cu amendamente a 
proiectului de lege cu nr. PLx 230/2022 şi respingerea proiectului 
de lege cu nr. PLx 78/2022. 
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La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, 
conform listei de prezenţă. 

 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 

57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- domnul Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Muncii și Solidarității Sociale  

- dna Ancuţa Vameşu – preşedinte, Reţeaua Română a 
Întreprinderilor Sociale de Inserţie. 

 
Proiectele de Lege au fost adoptate de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţele din 21 februarie 2022, respectiv 2 mai 2022. 
 
Ambele inițiative legislative fac parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 
 

Pentru ambele proiecte de lege, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale 
art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectelor de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului 
de Lege cu nr. PLx 230/2022  şi respingerea proiectului de Lege cu nr. 
PLx 78/2022, prevederile acestuia din urmă fiind preluate ca 
amendamente în proiectul adoptat. Amendamentele se regăsesc în anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport preliminar. 

 
  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

1.  
__ 

 
__ 

 
Titlul legii 
 

LEGE 
privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2022 
pentru modificarea şi 

completarea Legii 
nr.219/2015 privind 

economia socială 
 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
__ 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.33 din 30 
martie 2022 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.219/2015 privind 
economia socială, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 

 
Art.I. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.33 din 30 
martie 2022 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.219/2015 privind 
economia socială, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 

 
 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă 
şi corelare cu 
amendamentele 
propuse. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

Partea I, nr.323 din 1 
aprilie 2022. 
 
 
 
 
 

Partea I, nr.323 din 1 
aprilie 2022, cu 
următoarele modificări 
şi completări: 
 
Autori: membrii comisiei  

3.  
__ 

 
(titlul ordonanței) 
 

Ordonanţă de urgenţă 
pentru modificarea şi 

completarea Legii 
nr.219/2015 privind 

economia socială 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

4.  
__ 

 
Art. I - Legea 
nr.219/2015 privind 
economia socială, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 561 din 28 
iulie 2015, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum 
urmează: 
 
 
 
 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 



 

 7/54

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

5.  
 
Art.1  
 
(2) Prin prezenta lege se 
reglementează şi 
condiţiile de atestare, de 
către autorităţile 
publice, a 
întreprinderilor sociale şi 
a întreprinderilor sociale 
de inserţie. 

 
1. La articolul 1, 
alineatul (2) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Prin prezenta lege se 
reglementează şi 
condiţiile de atestare a 
întreprinderilor sociale 
şi de certificare a 
întreprinderilor sociale de 
inserţie.” 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

6.  
 
 
Art. 2. - (1) Economia 
socială reprezintă 
ansamblul activităţilor 
organizate 
independent de 
sectorul public, al 
căror scop este să 
servească interesul 
general, interesele unei 
colectivităţi şi/sau 
interesele personale 
nepatrimoniale, prin 
creşterea gradului de 
ocupare a persoanelor 
aparţinând grupului 
vulnerabil şi/sau 

 
2. Articolul 2 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 2. - (1) Economia 
socială reprezintă 
ansamblul activităţilor 
private cu caracter 
economic şi social, 
servind interesul 
general, interesele unei 
colectivităţi şi/sau 
interesele personale 
nepatrimoniale, prin 
creşterea incluziunii 
sociale şi/sau 
furnizarea de bunuri, 
prestarea de servicii 
şi/sau execuţia de lucrări.

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

producerea şi furnizarea 
de bunuri, prestarea de 
servicii şi/sau execuţia de 
lucrări. 
 
(2) Economia socială are 
la bază iniţiativa privată, 
voluntară şi solidară, cu 
un grad ridicat de 
autonomie şi 
responsabilitate, precum 
şi distribuirea limitată a 
profitului către asociaţi. 
 

 
 
 
 
 
(2) Economia socială are 
la bază iniţiativa privată, 
voluntară şi solidară, cu 
un grad ridicat de 
autonomie şi 
responsabilitate, precum 
şi distribuirea limitată a 
profitului sau 
excedentului, după 
caz, către asociaţi sau 
membri.” 
 

7.  
Art. 3 
 
 
(1) În sensul prezentei 
legi, întreprinderile 
sociale pot fi: 
 
a) societăţile cooperative 
de gradul I, care 
funcţionează în baza Legii 
nr. 1/2005 privind 
organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, 
republicată; 

 
3. La articolul 3, 
alineatul (1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.3. - (1) În sensul 
prezentei legi, pot fi 
întreprinderi sociale: 
 
a) societăţile cooperative 
care funcţionează în baza 
Legii nr. 1/2005 privind 
organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, 
republicată, cu 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

 
 
b) cooperativele de 
credit, care funcţionează 
în baza Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr. 227/2007, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
 
c) asociaţiile şi fundaţiile, 
care funcţionează în baza 
Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr. 246/2005, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
 
d) casele de ajutor 
reciproc ale salariaţilor, 
care funcţionează în baza 
Legii 
nr. 122/1996 privind 
regimul juridic al caselor 

modificările ulterioare; 
 
b) cooperativele de 
credit, care funcţionează 
în baza Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind 
instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
227/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 
 
c) asociaţiile şi fundaţiile, 
care funcţionează în baza 
Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.246/2005, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
 
d) casele de ajutor 
reciproc ale salariaţilor, 
care funcţionează în baza 
Legii nr.122/1996 privind 
regimul juridic al caselor 
de ajutor reciproc ale 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

de ajutor reciproc ale 
salariaţilor şi al uniunilor 
acestora, republicată;  
 
e) casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor, 
care sunt înfiinţate şi 
funcţionează în baza Legii 
nr. 540/2002 privind 
casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
 
f) societăţile agricole, 
care funcţionează în baza 
Legii nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în 
agricultură, cu 
modificările ulterioare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

salariaţilor şi al uniunilor 
acestora, republicată; 
 
 
e) casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor, 
care sunt înfiinţate şi 
funcţionează în baza Legii 
nr.540/2002 privind 
casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
 
f) societăţile agricole, 
care funcţionează în baza 
Legii nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în 
agricultură, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
 
g) cooperativele 
agricole care 
funcţionează în baza 
Legii nr. 566/2004 a 
cooperaţiei agricole, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

 
g) orice alte categorii de 
persoane juridice care 
respectă, conform actelor 
legale de înfiinţare şi 
organizare, cumulativ, 
definiţia şi principiile 
economiei sociale 
prevăzute în prezenta 
lege. 
 
 

 
h) orice alte categorii de 
persoane juridice, 
indiferent de domeniul 
de activitate, care 
respectă, conform actelor 
legale de înfiinţare şi 
organizare, cumulativ, 
definiţia şi principiile 
economiei sociale 
prevăzute în prezenta 
lege.” 
 

8.  
Art. 4. - Economia socială 
se bazează pe 
următoarele principii: 
 

 
4. La articolul 4, după 
litera g) se introduce o 
nouă literă, lit. h) cu 
următorul cuprins: 
„h) proces decizional 
transparent şi responsabil 
în interesul colectivităţii 
pe care o deserveşte.” 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

9.  
Art. 5 
 
 
(1) Economia socială 
contribuie la dezvoltarea 
comunităţilor locale, 
crearea de locuri de 
muncă, implicarea 

 
5. La articolul 5, 
alineatul (1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.5. - (1) Economia 
socială contribuie la: 
a) dezvoltarea 
comunităţilor locale; 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

persoanelor aparţinând 
grupului vulnerabil, 
prevăzut de prezenta 
lege, în activităţi cu 
caracter social şi/sau 
activităţi economice, 
facilitând accesul 
acestora la resursele şi 
serviciile comunităţii. 
 

 
b) crearea de locuri de 
muncă; 
 
c) dezvoltarea incluziunii 
şi coeziunii sociale; 
 
d) tranziţie către 
economia circulară şi 
inovarea socială; 
 
e) implicarea persoanelor 
din grupul vulnerabil în 
activităţi cu caracter 
social şi/sau activităţi 
economice; 
 
f) accesul persoanelor din 
grupul vunerabil la 
resursele şi serviciile 
comunităţii.” 
 

10.  
Art. 6, alin.(1), lit.a)-i) 
 
 
(1) În sensul prezentei 
legi, expresiile de mai jos 
au următoarele 
semnificaţii: 
 
 

 
6. La articolul 6, 
alineatul (1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.6. - (1) În sensul 
prezentei legi, expresiile 
de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
  

 
__ 

 
 
 
 
Partea introductivă 
nemodificată 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

 
a) activitate de interes 
general - orice activitate 
din domeniul economic, 
cultural-artistic, social, 
educaţional, ştiinţific, al 
sănătăţii, sportului, 
locuirii, protecţiei 
mediului, menţinerii 
tradiţiilor, al cărei scop 
final este îndeplinirea 
obiectivelor prevăzute la 
art. 5 alin. (2); 
 
b) activitate cu caracter 
social - activitate care 
urmăreşte interesul 
general, în realizarea 
nevoilor sociale ale 
grupurilor vulnerabile, a 
prevenirii şi combaterii 
riscului de excluziune 
socială şi a promovării 
incluziunii sociale; 
 
c)activitate economică - 
orice activitate 
generatoare de venit; 
 
d)întreprindere socială - 
orice persoană juridică de 
drept privat care 

 
a) activitate de interes 
general - orice activitate 
din domeniul economic, 
cultural-artistic, social, 
educaţional, ştiinţific, al 
sănătăţii, sportului, 
locuirii, protecţiei 
mediului, menţinerii 
tradiţiilor, al cărei scop 
final este îndeplinirea 
obiectivelor prevăzute la 
art. 5 alin. (2); 
 
b) activitate cu caracter 
social - activitate care 
urmăreşte interesul 
general, în realizarea 
nevoilor sociale ale 
grupurilor vulnerabile, a 
prevenirii şi combaterii 
riscului de excluziune 
socială şi a promovării 
incluziunii sociale; 
 
c) activitate economică - 
orice activitate 
generatoare de venit; 
 
d) impact social - 
consecinţele care rezultă 
din activitatea unei 

 
Lit.a)-i) nemodificate 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

desfăşoară activităţi în 
domeniul economiei 
sociale, care deţine un 
atestat de întreprindere 
socială şi respectă 
principiile prevăzute la 
art.4; 
 
e)întreprindere socială de 
inserţie - întreprinderea 
socială care îndeplineşte 
cumulativ condiţiile 
prevăzute la art. 10 
alin.(1); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizaţii (schimbări, 
beneficii, învăţare şi/sau 
alte efecte, atât pe 
termen lung, cât şi pe 
termen scurt); 
 
 
 
e) comunitate de practică 
- un grup de oameni cu 
expertiză într-un domeniu 
comun, motivaţi de 
dorinţa de a depăşi 
graniţele organizaţionale, 
de a relaţiona unii cu alţii 
şi de a construi un corp 
de cunoştinţe utile prin 
coordonare şi colaborare. 
 
f) întreprindere socială - 
orice persoană juridică de 
drept privat care 
desfăşoară activităţi în 
domeniul economiei 
sociale şi care deţine un 
atestat de întreprindere 
socială; 
 
g) întreprindere socială 
de inserţie - 
întreprinderea socială 
atestată care deţine 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

 
 
f) atestat de întreprindere 
socială - forma prin care 
se recunoaşte contribuţia 
întreprinderilor sociale la 
dezvoltarea domeniului 
economiei sociale; 
 
 
g) marca socială - forma 
de certificare a 
întreprinderilor sociale de 
inserţie în scopul 
recunoaşterii contribuţiei 
directe a acestora la 
realizarea interesului 
general şi/sau la 
îmbunătăţirea situaţiei 
grupului vulnerabil; 
 

marca socială. 
 
h) atestat de 
întreprindere socială - 
forma prin care se 
recunoaşte contribuţia 
întreprinderilor sociale la 
dezvoltarea domeniului 
economiei sociale; 
 
i) marca socială - forma 
de certificare a 
întreprinderilor sociale de 
inserţie în scopul 
recunoaşterii contribuţiei 
directe a acestora la 
realizarea interesului 
general şi/sau la 
îmbunătăţirea situaţiei 
grupului vulnerabil; 
 

11.  
 
 
 
 
 
 
h) grup vulnerabil - 
persoane sau familii care 
sunt în risc de a-şi pierde 
capacitatea de satisfacere 

 
 
 
 
 
 
 
j) grup vulnerabil - 
persoane sau familii care 
sunt în risc de a-şi pierde 
capacitatea de satisfacere 

  
1. La articolul I 
punctul 6, litera j) a 
alineatului (1) al 
articolului 6 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„j) grup vulnerabil - 
persoane sau familii care 
sunt în risc de a-şi pierde 
capacitatea de satisfacere 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
 
Text preluat din 
PLx 78/2022 
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a nevoilor zilnice de trai, 
în conformitate cu 
prevederile art. 6 lit. p) 
din Legea asistenţei 
sociale nr. 292/2011. 
 

a nevoilor zilnice de trai, 
în conformitate cu 
prevederile art. 6 lit. p) 
din Legea asistenţei 
sociale nr. 292/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 

a nevoilor zilnice de trai, 
în conformitate cu 
prevederile art.6 lit.p) din 
Legea asistenţei sociale 
nr.292/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
sau în conformitate cu 
strategiile naţionale 
aferente diferitelor 
domenii care vizează 
grupuri vulnerabile sau 
dezavantajate/ 
defavorizate în 
ocupare, educaţie, 
sănătate, locuire sau 
altele asemenea.” 
 
Autori: deputat Radu 
Molnar şi membrii 
comisiei  
 

12.  
Art.6, alin.(1), lit.k) 

 
k) registrul unic de 
evidenţă a întreprinderilor 
Sociale - instrumentul de 
evidenţă a întreprinderilor 
sociale şi întreprinderilor 
sociale de inserţie, 
atestate şi certificate, 
după caz, conform 
prezentei legi.” 

 
__ 

 
Nemodificată 
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Text propus de 
Comisie 
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13.  
Art. 7. - Autorităţile 
administraţiei publice 
centrale şi locale sprijină 
activităţile de economie 
socială prin: 
(…) 
c) dezvoltarea 
mecanismelor de 
sprijinire a 
întreprinderilor sociale de 
inserţie; 
 

 
7. La articolul 7, litera 
c) se modifică şi va 
avea următorul 
cuprins: 
 
 
„c) dezvoltarea 
mecanismelor de 
sprijinire a 
întreprinderilor sociale şi 
a întreprinderilor sociale 
de inserţie;” 
 

  
Nemodificat  

 

14.  
Art. 7, literă nouă 

 
__ 

 
__ 

 
2. La articolul I, după 
punctul 7 se introduce 
un nou punct, pct.71, 
cu următorul cuprins: 
 
«71. La articolul 7, după 
litera f) se introduce o 
nouă literă, lit.g), cu 
următorul cuprins: 
„g) facilitarea accesului 
întreprinderilor sociale și 
întreprinderilor sociale de 
inserție  la târguri de 
profil sau târguri 
comerciale organizate de 
instituţiile publice în ţară, 
prin scutirea de taxe de 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
 
Întreprinderile sociale 
și întreprinderile 
sociale de inserție 
pot beneficia de 
sprijin în promovarea 
produselor realizate 
şi/sau furnizate, 
serviciilor prestate ori 
lucrărilor executate 
în comunitate, 
precum şi în 
identificarea unor 
pieţe de desfacere a 
acestora. 
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Text propus de 
Comisie 
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participare.”» 
 
Autori: dnele deputat 
Mara Daniela Calista şi 
Éva-Andrea Csép 
 

15.  
Art. 8, alin.(1)-(3) 
 
(1) Statutul de 
întreprindere socială se 
recunoaşte prin 
acordarea unui atestat de 
întreprindere socială, 
denumit în continuare 
atestat. 
 
 
(2) Atestatul se acordă la 
solicitarea persoanelor 
juridice prevăzute la art. 
3 pe baza actelor de 
înfiinţare şi funcţionare. 
 
(3) Atestatul certifică 
scopul social al 
întreprinderii sociale şi 
conformarea acesteia la 
principiile enunţate la 
art.4. 
 

 
8. Articolul 8 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins 
„Art. 8. - (1) Statutul de 
întreprindere socială se 
recunoaşte prin 
acordarea unui atestat de 
întreprindere socială, 
denumit în continuare 
atestat. 
 
(2) Atestatul se acordă la 
solicitarea persoanelor 
juridice prevăzute la art.3 
pe baza actelor de 
înfiinţare şi funcţionare. 
 
(3) Atestatul certifică 
scopul social al 
întreprinderii sociale şi 
conformarea acesteia la 
principiile enunţate la 
art.4. 

  
 
 
 
Alin.(1)-(3) nemodificate 
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16.  
Art.8, alin.(4) lit.a)  
 
(4) Atestatul se acordă 
acelor întreprinderi 
sociale care dispun prin 
actele de înfiinţare şi 
funcţionare respectarea 
următoarelor criterii: 
 
 
a) acţionează în scop 
social şi/sau în interesul 
general al comunităţii; 
 

 
 
 
(4) Atestatul se acordă 
acelor întreprinderi 
sociale care prevăd în 
actele de înfiinţare şi 
funcţionare respectarea 
cumulativă a 
următoarelor criterii: 
 
a) acţionează în scop 
social şi/sau în interesul 
general al comunităţii; 
 

  
 
 
Partea introductivă 
nemodificată 
 
 
 
 
 
 
Lit.a) nemodificată 
 
 

 

17.  
Art.8, alin.(4) lit.b)  
 
 
 
 
 
b) alocă minimum 90% 
din profitul realizat 
scopului social şi rezervei 
statutare; 
 

 
 
 
 
 
 
 
b) alocă minimum 70% 
din profitul/excedentul 
realizat scopului social şi 
rezervei statutare; 
 

 
__ 

 
4. La articolul I 
punctul 8, literele b) şi 
d) ale alineatului (4) al 
articolului 8 se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„b) alocă minimum 
90% din profitul/ 
excedentul realizat 
scopului social şi rezervei 
statutare;” 
 
Autori: dnele deputat 
Mara Daniela Calista şi 
Éva-Andrea Csép  

 
Prin diminuarea 
procentului se 
denaturează scopul 
social pentru care 
se înființează 
aceste întreprinderi 
sociale. 
 
În contextul 
introducerii unor 
facilități fiscal și 
non-fiscale, se 
stimulează 
inclusive prin 
reducerea acestui 
procent utilizarea 
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domeniul pentru 
profitul personal.  
Se confundă cu 
misiunea cu a IMM-
urilor. 
 

18.  
Art.8, alin.(4) lit.c)  
 
c) se obligă să transmită 
bunurile rămase în urma 
lichidării către una sau 
mai multe întreprinderi 
sociale; 
 

 
 
 
c) se obligă să transmită 
bunurile rămase în urma 
lichidării către una sau 
mai multe întreprinderi 
sociale; 
 

 
__ 

 
 
 
Lit.c) nemodificată 

 

19.  
Art.8, alin.(4), lit.d) 
 
d) aplică principiul 
echităţii sociale faţă de 
angajaţi, asigurând 
niveluri de salarizare 
echitabile, între care nu 
pot exista diferenţe care 
să depăşească raportul 
de 1 la 8. 
 
 

 
 
 
d) aplică principiul 
echităţii sociale faţă de 
angajaţi, asigurând 
niveluri de salarizare 
echitabile, între care nu 
pot exista diferenţe care 
să depăşească raportul 
de 1 la 8. 
 

 
__ 

 
 
 
“d) aplică principiul 
echităţii sociale faţă de 
angajaţi şi 
administratori 
asigurând niveluri de 
salarizare/remunerare 
echitabile, între care nu 
pot exista diferenţe care 
să depăşească raportul 
de 1 la 8.” 
 
Autori: membrii comisiei  
 
 

 
Participarea la 
profit a acționarilor 
se poate realiza 
direct nu prin 
intermediul unui 
contract de muncă 
– este necesar ca 
dedicarea 
profiturilor către 
scopul social și 
asigurarea echității 
interne să acopere 
și astfel de cazuri. 
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20.  
Art.8, alin.(5)-(8) 
 
(5) Atestatul se 
eliberează de către 
agenţia judeţeană pentru 
ocuparea forţei de 
muncă, respectiv a 
municipiului Bucureşti, 
denumită în continuare 
agenţie de ocupare, prin 
compartimentul pentru 
economie socială, 
prevăzut la art.24 
alin.(2). 
 
(6) Atestatul se acordă 
pe o perioadă de 5 ani, 
cu posibilitatea 
prelungirii, dacă se face 
dovada că sunt 
respectate condiţiile care 
au stat la baza acordării 
acestuia. 
 
(7) Procedura de 
acordare a atestatului, 
precum şi condiţiile de 
suspendare sau retragere 
a acestuia se 
reglementează prin 
normele metodologice de 

 
 
 
(5) Atestatul se 
eliberează de către 
agenţia judeţeană pentru 
ocuparea forţei de 
muncă, respectiv a 
municipiului Bucureşti, 
denumită în continuare 
agenţie de ocupare; 
 
 
 
 
 
(6) Atestatul se acordă 
pe o perioadă de 5 ani, 
cu posibilitatea 
prelungirii, dacă se face 
dovada că sunt 
respectate condiţiile care 
au stat la baza acordării 
acestuia. 
 
(7) Procedura de 
acordare a atestatului, 
precum şi condiţiile de 
suspendare, retragere, 
anulare, renunţare, 
emiterea unui duplicat 
după atestat, se 

 
__ 

 
Nemodificate 
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aplicare a prezentei legi. 
 

reglementează prin 
normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi. 
 
(8) Întreprinderea socială 
atestată poate renunţa la 
acest statut prin 
notificarea agenţiei de 
ocupare.” 
 

21.  
Art. 9 
 
(1) Întreprinderea socială 
are următoarele obligaţii: 
a) de a comunica agenţiei 
de ocupare orice 
modificări ale actelor de 
înfiinţare sau constitutive, 
în termen de 15 zile de la 
modificare; 
 
b) de a comunica agenţiei 
de ocupare rapoartele de 
activitate şi situaţiile 
financiare anuale; 
compartimentul judeţean 
pentru economie socială 
are obligaţia să asigure 
consultarea acestor 
documente de către orice 
persoană interesată; 

 
9. Articolul 9 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.9. - (1) 
Întreprinderea socială are 
următoarele obligaţii: 
a) de a comunica agenţiei 
de ocupare orice 
modificări ale actelor de 
înfiinţare sau constitutive, 
în termen de 15 zile de la 
modificare; 
 
b) de a comunica agenţiei 
de ocupare rapoartele de 
activitate anuale, în 
termen de 3 luni de la 
încheierea anului 
calendaristic agenţiei de 
ocupare; 
 

 
__ 

 
Nemodificat  
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c) de a publica, în 
extras, în termen de 3 
luni de la încheierea 
anului calendaristic, 
raportul social anual 
privind activitatea 
desfăşurată şi situaţiile 
financiare anuale în 
Registrul unic de 
evidenţă a 
întreprinderilor 
sociale, prevăzut la 
art. 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Întreprinderile sociale 
se supun controlului cu 
privire la respectarea 
condiţiilor legale de 
desfăşurare a activităţii, 

 
c) de a transmite, în 
extras, în termen de 3 
luni de la încheierea 
anului calendaristic sau 
de la încheierea 
exerciţiului financiar 
specific categoriei de 
persoană juridică, 
raportul social anual 
privind activitatea 
desfăşurată şi situaţiile 
financiare anuale, 
agenţiei de ocupare. 
 
(2) Documentele 
prevăzute la alin.(1) pot 
fi consultate, la cerere, 
de către orice persoană 
interesată la sediul 
agenţiei judeţene de 
ocupare a forţei de 
muncă, respectiv a 
municipiului Bucureşti, 
unde întreprinderea 
socială a fost atestată. 
 
(3) Întreprinderile sociale 
se supun controlului cu 
privire la respectarea 
condiţiilor legale de 
desfăşurare a activităţii, 
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anual, pentru a se 
verifica respectarea 
criteriilor care au stat la 
baza eliberării atestatului 
de întreprindere socială. 
 
(3) Controalele prevăzute 
la alin. (2) se realizează 
de către organele de 
control ale Ministerului 
Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. 
 

pentru a se verifica 
respectarea criteriilor 
care au stat la baza 
eliberării atestatului de 
întreprindere socială. 
 
(4) Controalele prevăzute 
la alin.(3) se realizează 
de către organele de 
control ale Ministerului 
Muncii şi Solidarităţii 
Sociale conform Planului 
Anual de Control sau ori 
de câte ori este nevoie, 
precum şi de organele de 
control ale instituţiilor 
subordonate sau aflate 
sub autoritatea acestuia.”
 

22.  
Art. 10 
 
(1) Întreprinderea socială 
de inserţie este 
întreprinderea socială 
care: 
a) are, permanent, cel 
puţin 30% din personalul 
angajat aparţinând 
grupului vulnerabil, astfel 
încât timpul de lucru 
cumulat al acestor 

 
10. La articolul 10, 
alineatul (1), litera a) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„a) are cel puţin 30% din 
personalul angajat sau 
membrii cooperatori, 
aparţinând grupului 
vulnerabil sau timpul de 
lucru cumulat al acestor 

 
__ 

 
5. La articolul 10, litera 
a) a alineatului (1) al 
articolului 10 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“a) are cel puțin 30% din 
personalul angajat sau 
membrii cooperatori 
aparținând grupului 
vulnerabil.  Timpul de 
lucru cumulat al 

Prevederea actuală 
creează confuzie și 
poate conduce la 
angajarea 
persoanelor 
vulnerabile doar de 
formă, pentru 
obținerea statului de 
întreprindere socială 
de inserție. 
Contravine 
principiilor incluse în 
acest proiect de lege, 
de a stimula și 
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angajaţi să reprezinte cel 
puţin 30% din totalul 
timpului de lucru al 
tuturor angajaţilor; 
 

angajaţi reprezintă cel 
puţin 30% din totalul 
timpului de lucru al 
tuturor angajaţilor;” 
 

angajaților din grupuri 
vulnerabile trebuie să 
reprezinte cel puțin 
30% din totalul timpului 
de muncă al tuturor 
angajaților.” 
 
Autori: dnele deputat 
Mara Daniela Calista şi 
Éva-Andrea Csép 

susținerea angajării 
pe piața muncii a 
persoanelor din 
grupuri vulnerabile. 

Există riscul, ca o 
astfel de prevedere 
să stimuleze 
creșterea numărul de 
întreprinderi sociale 
de inserție pentru a 
obține avantaje 
financiar și non-
financiare, fără să 
crească neapărat 
aportul lor în ceea ce 
privește inserția 
socio-profesională a 
acestor categorii de 
persoane. România, 
are un astfel de 
precedent în ceea ce 
privește funcționarea 
unităților protejate 
până în 2017, când 
acestea angajau 
formal, cu o oră pe 
zi, persoana cu 
dizabilitate, doar 
pentru a obține 
statutul de unitate 
protejată.  

Persoanele din 
categorii vulnerabile, 
în general nu au o 



 

 26/54

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

pregătire / calificare 
în domeniu, care să 
le permită să aibă 
mai multe locuri de 
muncă în paralel, 
cum se întâmplă la 
lucrătorii clasici, prin 
urmare, au nevoie să 
fie protejați de către 
stat să poată lucra 
cât mai multe ore ca 
normă de timp într-o 
întreprindere socială 
de inserție, care să le 
permită un venit 
minim pentru un trai 
decent. 
 

23.  
 
Art. 11  
 
 
 
(2) Măsurile de 
acompaniament pot fi: 
informarea, consilierea, 
accesul la formele de 
pregătire profesională, 
adaptarea locului de 
muncă la capacitatea 
persoanei, accesibilizarea 
locului de muncă în 

 
11. La articolul 11, 
alineatul (2) se 
modifică şi va avea 
următorul 
cuprins: 
„(2) Măsurile de 
acompaniament pot fi: 
 
a) informare şi consiliere 
profesională; 
 
b) acces la formare 
profesională; 
 

 
__ 

 
Nemodificat  
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funcţie de nevoile 
persoanelor, precum şi 
alte măsuri care au ca 
scop sprijinirea inserţiei 
profesionale şi sociale. 

c) îndrumare pe parcursul 
procesului de integrare 
socio-profesională; 
 
d) adaptarea şi 
accesibilizarea locului de 
muncă la capacitatea 
persoanei; 
 
e) alte măsuri de 
acompaniament care să 
asigure inserţia 
profesională şi socială.” 
 

24.  
 
Art. 13 
 
(1) Marca socială 
cuprinde certificatul care 
atestă statutul de 
întreprindere socială de 
inserţie, cu o valabilitate 
de 3 ani de la data 
emiterii, precum şi un 
element specific de 
identitate vizuală, care se 
aplică în mod obligatoriu 
asupra produselor 
realizate sau a lucrărilor 
executate ori a 
documentelor care 

 
12. Articolul 13 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 13. - (1) Marca 
socială cuprinde 
certificatul prin care se 
recunoaşte statutul de 
întreprindere socială de 
inserţie, cu o valabilitate 
de 3 ani de Ia data 
emiterii, precum şi un 
element specific de 
identitate vizuală, care se 
aplică în mod obligatoriu 
asupra produselor 
realizate sau a lucrărilor 
executate ori a 

 
__ 

 
Nemodificat  
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demonstrează prestarea 
unui serviciu. 
 
 
(2) Statutul de 
întreprindere socială de 
inserţie instituie 
următoarele obligaţii: 
 
a) de a comunica agenţiei 
de ocupare orice 
modificări ale actelor de 
înfiinţare sau constitutive, 
precum şi rapoartele de 
activitate şi situaţiile 
financiare anuale; 
compartimentul judeţean 
pentru economie socială 
are obligaţia să asigure 
consultarea acestor 
documente de către orice 
persoană interesată; 
 
b) de a publica, în extras, 
în termen de 3 luni de la 
încheierea anului 
calendaristic, raportul 
social anual privind 
activitatea desfăşurată şi 
situaţiile financiare 
anuale în Registrul unic 
de evidenţă a 

documentelor care 
demonstrează prestarea 
unui serviciu. 
 
(2) Statutul de 
întreprindere socială de 
inserţie instituie 
următoarele obligaţii: 
 
a) de a comunica agenţiei 
de ocupare orice 
modificări ale actelor de 
înfiinţare sau constitutive, 
precum şi rapoartele de 
activitate şi situaţiile 
financiare anuale; 
compartimentul judeţean 
pentru economie socială 
are obligaţia să asigure 
consultarea acestor 
documente de către orice 
persoană interesată; 
 
b) de a publica, în extras, 
în termen de 3 luni de la 
încheierea anului 
calendaristic, raportul 
social anual privind 
activitatea desfăşurată şi 
situaţiile financiare 
anuale în Registrul unic 
de evidenţă a 
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întreprinderilor sociale, 
prevăzut la art.27. 
Modelul extrasului 
situaţiilor financiare 
anuale se aprobă prin 
ordin comun al 
ministrului muncii, 
familiei, protecţiei sociale 
şi persoanelor vârstnice şi 
al ministrului finanţelor 
publice, la iniţiativa 
Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. 
 
(3) Întreprinderile sociale 
de inserţie se supun 
controlului cu privire la 
respectarea condiţiilor 
legale de desfăşurare a 
activităţii, anual, pentru a 
se verifica respectarea 
condiţiilor care au stat la 
baza eliberării mărcii 
sociale. 
 
(4) Controalele prevăzute 
la alin (3) se realizează 
de către organele de 
control ale Ministerului 
Muncii, Familiei, 

întreprinderilor sociale, 
prevăzut la art.27. 
Modelul extrasului 
situaţiilor financiare 
anuale se aprobă prin 
ordin comun al 
ministrului muncii şi 
solidarităţii sociale şi al 
ministrului finanţelor, la 
iniţiativa Ministerului 
Muncii şi Solidarităţii 
Sociale. 
 
 
 
 
(3) Întreprinderile sociale 
de inserţie se supun 
controlului cu privire la 
respectarea condiţiilor 
legale de desfăşurare a 
activităţii, pentru a se 
verifica respectarea 
condiţiilor care au stat la 
baza eliberării mărcii 
sociale. 
 
(4) Controalele prevăzute 
la alin. (3) se realizează 
de către organele de 
control ale Ministerului 
Muncii şi Solidarităţii 
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Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. 
 
 

Sociale, precum şi de 
organele de control ale 
instituţiilor subordonate 
sau aflate sub autoritatea 
acestuia. 
 
(5) Întreprinderea socială 
de inserţie certificată prin 
eliberarea mărcii poate 
renunţa la acest statut 
prin notificarea agenţiei 
de ocupare.” 
 

25.  
 
4 
Art. 14. - Procedurile de 
certificare şi acordare a 
mărcii sociale, a 
elementului specific de 
identitate vizuală, 
procedurile privind 
întocmirea Raportului 
social anual privind 
activitatea desfăşurată, 
precum şi condiţiile de 
suspendare, retragere 
sau anulare a mărcii 
sociale se reglementează 
prin normele 
metodologice de aplicare 
a prezentei legi. 

 
13. Articolul 14 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.14 - Procedurile de 
certificare şi acordare a 
mărcii sociale, a 
elementului specific de 
identitate vizuală, 
procedurile privind 
întocmirea Raportului 
social anual privind 
activitatea desfăşurată, 
precum şi condiţiile de 
suspendare, retragere, 
anulare, renunţare la 
cererea întreprinderii 
sociale de inserţie la 
marca sociala, acordarea 

 
__ 

 
Nemodificat  
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 unui nou certificat, 
procedura de eliberare a 
unui duplicat 
alcertificatului/mărcii 
sociale se reglementează 
prin normele 
metodologice de aplicare 
a prezentei legi.” 
 

26.  
 
 
SECŢIUNEA a 3-a 
 

Finanţarea 
întreprinderilor sociale de 
inserţie şi mecanismele 

de sprijinire şi încurajare 
a acestora 

 
14. Titlul Secţiunii a 3-
a - Finanţarea 
întreprinderilor sociale 
de inserţie şi 
mecanismele de 
sprijinire şi încurajare 
a acestora se modifică 
după cum urmează:  

„CAPITOLUL III1 
Finanţarea 

întreprinderilor sociale şi 
întreprinderilor sociale de 
inserţie, mecanismele de 
sprijinire şi încurajare a 

acestora” 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

27.  
 
 
Art. 15. - Întreprinderile 
sociale de inserţie pot fi 
finanţate din surse 

 
15. Articolul 15 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.15 - Întreprinderile 
sociale şi întreprinderile 

 
__ 

 
Nemodificat  
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(autor amendament)
Motivare 

publice şi/sau private, 
naţionale ori 
internaţionale, potrivit 
normelor juridice 
aplicabile fiecăreia dintre 
categoriile din care fac 
parte sursele de 
finanţare. 
 

sociale de inserţie pot fi 
finanţate din surse 
publice şi/sau private, 
naţionale ori 
internaţionale, potrivit 
normelor juridice 
aplicabile fiecăreia dintre 
categoriile din care fac 
parte sursele de 
finanţare.” 
 

28.  
 
 
Art. 16. - Întreprinderile 
sociale de inserţie 
beneficiază de gratuitate 
pentru emiterea mărcii 
sociale şi înregistrarea în 
Registrul unic de evidenţă 
a întreprinderilor sociale. 
 

 
16. Articolul 16 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.16 - Întreprinderile 
sociale şi întreprinderile 
sociale de inserţie 
beneficiază de gratuitate 
pentru emiterea 
atestatului, a mărcii 
sociale şi înregistrarea în 
Registrul unic de evidenţă 
a întreprinderilor sociale.”
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

29.  
Art.17. - (1) Autoritatea 
contractantă, astfel cum 
aceasta este definită în 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea 

 
17. Articolul 17 se 
abrogă. 
 

 
__ 

 
Nemodificat  
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contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
are dreptul de a impune, 
în cadrul documentaţiei 
de atribuire, condiţii 
speciale, prin care se 
urmăreşte obţinerea unor 
efecte de ordin social, 
care trebuie realizate de 
operatorii economici 
pentru îndeplinirea 
contractului. 
 
(2) În formularea 
condiţiilor speciale 
prevăzute la alin. (1), 
autoritatea contractantă 
are obligaţia respectării 
prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 337/2006, 
cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
 

30.  
 
 
 
Art. 18. - Întreprinderile 
sociale de inserţie pot 
beneficia de consiliere 
gratuită la constituirea 
şi/sau la dezvoltarea 
afacerii, prin 
compartimentele de 
specialitate de la nivelul 
agenţiei de ocupare. 
 

 
18. Articolul 18 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.18. - Întreprinderile 
sociale şi întreprinderile 
sociale de inserţie pot 
beneficia de consiliere 
gratuită cu privire la 
procesul de atestare 
şi/sau certificare, oferită 
de agenţia de ocupare.” 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

31.  
Art. 19 
 
(1) Întreprinderile sociale 
de inserţie pot beneficia 
de următoarele facilităţi 
din partea autorităţilor 
administraţiei publice 
locale: 
 
a) atribuirea unor spaţii 
şi/sau terenuri aflate în 
domeniul public al 
unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale, 
cu respectarea 

 
19. Articolul 19 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.19. - (1) 
Întreprinderile sociale de 
inserţie pot beneficia de 
următoarele facilităţi din 
partea autorităţilor 
administraţiei publice 
locale: 
 
a) atribuirea unor spaţii 
şi/sau terenuri aflate în 
domeniul public al 
unităţilor/subdiviziunilor 

 
__ 

 
Nemodificat  

 



 

 35/54

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

prevederilor Legii 
administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, în 
scopul desfăşurării 
activităţilor pentru care 
le-a fost acordată marca 
socială; 
 
 
 
b) sprijin, în promovarea 
produselor realizate 
şi/sau furnizate, 
serviciilor prestate ori 
lucrărilor executate în 
comunitate, precum şi în 
identificarea unor pieţe 
de desfacere a acestora; 
 
c) sprijin în promovarea 
turismului şi activităţilor 
conexe acestuia, prin 
valorificarea patrimoniului 
istoric şi cultural local; 
 
d) alte facilităţi şi scutiri 
de taxe şi impozite 
acordate de autorităţile 
administraţiei publice 

administrativ-teritoriale, 
cu respectarea 
prevederilor Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, în 
scopul desfăşurării 
activităţilor pentru care 
le-a fost acordată marca 
socială; 
 
b) sprijin, în promovarea 
produselor realizate 
şi/sau furnizate, 
serviciilor prestate ori 
lucrărilor executate în 
comunitate, precum şi în 
identificarea unor pieţe 
de desfacere a acestora; 
 
c) alte facilităţi şi scutiri 
de taxe şi impozite 
acordate de autorităţile 
administraţiei publice 
locale, în condiţiile legii. 
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locale, în condiţiile legii. 
 
(2) Pentru acordarea 
facilităţilor prevăzute la 
alin. (1) lit. c) şi d), 
autorităţile administraţiei 
publice locale îşi pot 
aproba în bugetele proprii 
sumele necesare. 
 
 

 
 
(2) Pentru acordarea 
facilităţilor prevăzute la 
alin. (1) lit. b) şi c), 
autorităţile administraţiei 
publice locale îşi pot 
aproba în bugetele proprii 
sumele necesare. 
 
(3) Modalitatea de 
acordare a facilităţilor 
prevăzute la alin. (1) se 
reglementează în 
Normele metodologice.” 
 

32.  
 
 
 
Art. 20. - Întreprinderile 
sociale de inserţie, care 
angajează tineri cu risc 
de marginalizare socială, 
astfel cum sunt aceştia 
definiţi în Legea 
nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei 
de muncă, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 
20. Articolul 20 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
„Art.20. - (1) 
Întreprinderile sociale şi 
întreprinderile sociale de 
inserţie, care angajează 
tineri cu risc de 
marginalizare socială 
astfel cum sunt aceştia 
definiţi în Legea nr. 
76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj 
şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, cu 

 
__ 

 
Nemodificat  
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sunt considerate 
angajatori de inserţie şi 
beneficiază de facilităţile 
prevăzute de lege pentru 
această categorie de 
angajatori. 
 

modificările şi 
completările ulterioare, 
sunt considerate 
angajatori de inserţie şi 
beneficiază de facilităţile 
prevăzute de lege pentru 
această categorie de 
angajatori. 
 
(2) Întreprinderile sociale 
prevăzute la alin.(1) 
beneficiază şi de 
prevederile art.80 şi 85 
din Legea nr.76/2002, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 
 
(3) Prin derogare de la 
prevederile art.481 din 
Legea nr.76/2002, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
întreprinderile sociale 
prevăzute la alin.(1) care 
organizează programe de 
formare profesională 
desfăşurate de furnizori 
de formare profesională 
autorizaţi, pentru 
angajaţii proprii care 
aparţin grupului 
vulnerabil, beneficiază, 
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din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, de o sumă 
reprezentând 50% din 
cheltuielile cu serviciile de 
formare profesională.” 
 

33.  
 
Art. 21 
 
 
(2) Măsurile de sprijin de 
natura ajutorului de stat 
pentru întreprinderile 
sociale de inserţie, 
prevăzute de prezenta 
lege, se vor acorda cu 
respectarea legislaţiei 
naţionale şi comunitare în 
domeniul ajutorului de 
stat şi vor fi 
implementate prin 
hotărâre a Guvernului, 
ordin al ministrului 
muncii, familiei, protecţiei 
sociale şi persoanelor 
vârstnice sau, după caz, 
prin hotărâre a consiliului 
local. 
 

 
21. La articolul 21, 
alineatul (2) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Măsurile de sprijin 
de natura ajutorului de 
stat pentru 
întreprinderile sociale şi 
întreprinderile sociale de 
inserţie, prevăzute de 
prezenta lege, se vor 
acorda cu respectarea 
legislaţiei naţionale şi 
comunitare în domeniul 
ajutorului de stat şi vor fi 
implementate prin 
hotărâre a Guvernului, 
ordin al ministrului 
muncii şi solidarităţii 
sociale, ordin al 
preşedintelui Agenţiei 
Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă sau, după caz, 
prin hotărâre a consiliului 

 
__ 

 
Nemodificat  
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local.” 
 

34.  
 
Art. 23 
 
 
(1) În cadrul Ministerului 
Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice se 
înfiinţează un 
compartiment la nivelul 
Direcţiei politici de 
ocupare competenţe şi 
mobilitate profesională, 
cu atribuţii în elaborarea 
politicilor şi strategiilor în 
domeniul economiei 
sociale, promovarea şi 
sprijinirea întreprinderilor 
sociale, precum şi 
furnizarea de informaţii 
către persoanele fizice şi 
juridice interesate. 
 

 
22. La articolul 23 
alineatul (1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.23. - (1) În cadrul 
Ministerului Muncii şi 
Solidarităţii Sociale se 
organizează un 
compartiment cu atribuţii 
în elaborarea politicilor şi 
strategiilor în domeniul 
economiei sociale, 
promovarea şi sprijinirea 
întreprinderilor sociale, 
precum şi furnizarea de 
informaţii către 
persoanele fizice şi 
juridice interesate.” 
 
 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

35.  
 
 
 
Art. 25. - Principalele 
atribuţii ale 

 
23. Articolul 25 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.25. - Principalele 
atribuţii ale 

  
Nemodificat  
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compartimentelor pentru 
economie socială din 
cadrul agenţiilor de 
ocupare sunt: 
 
 
a) analizează şi 
evaluează solicitările 
persoanelor juridice care 
desfăşoară activităţi în 
domeniul economiei 
sociale în vederea 
acordării, după caz, a 
atestatului sau a mărcii 
sociale; 
 
b) emit deciziile de 
acordare ori, după caz, 
de neacordare a 
atestatului, respectiv a 
mărcii sociale; 
 
c) introduc informaţiile 
privind întreprinderile 
sociale, respectiv 
întreprinderile sociale de 
inserţie, în Registrul unic 
de evidenţă a 
întreprinderilor sociale; 
 
d) informează şi acordă 
sprijin metodologic 

compartimentelor pentru 
economie socială din 
cadrul agenţiilor de 
ocupare sunt: 
 
 
a) analizează şi 
evaluează solicitările 
persoanelor juridice care 
desfăşoară activităţi în 
domeniul economiei 
sociale în vederea 
acordării, după caz, a 
atestatului sau a mărcii 
sociale; 
 
b) emit deciziile de 
acordare ori, după caz, 
de neacordare a 
atestatului, respectiv a 
mărcii sociale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) informează şi acordă 
sprijin metodologic 
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pentru derularea 
procedurii de 
atestare/certificare a 
întreprinderilor 
sociale/întreprinderilor 
sociale de inserţie, 
precum şi pentru 
desfăşurarea activităţii 
acestora; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) monitorizează, la nivel 
judeţean, activitatea 
întreprinderilor sociale, 
respectiv a 

pentru derularea 
procedurii de 
atestare/certificare a 
întreprinderilor sociale/ 
întreprinderilor sociale de 
inserţie, precum şi pentru 
desfăşurarea activităţii 
acestora în raport cu 
drepturile şi obligaţiile 
acestora în calitate de 
întreprinderi sociale/ 
întreprinderi sociale de 
inserţie; 
 
d) propun suspendarea 
sau retragerea, după caz, 
a atestatul ori a mărcii 
sociale; 
 
e) actualizează Registrul 
unic de evidenţă a 
întreprinderilor sociale, cu 
informaţiile privind 
întreprinderile sociale 
atestate, respectiv 
întreprinderile sociale de 
inserţie certificate; 
 
f) monitorizează, la nivel 
judeţean, respectiv la 
nivelul municipiului 
Bucureşti, activitatea 
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întreprinderilor sociale de 
inserţie, şi elaborează 
rapoarte trimestriale 
privind activitatea 
desfăşurată de acestea, 
pe care le înaintează 
Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) întocmesc raportul 
anual de activitate şi îl 
transmit Agenţiei 
Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă; 
 
g) furnizează informaţiile 
necesare actualizării 
registrului prevăzut la 

întreprinderilor sociale 
atestate, respectiv a 
întreprinderilor sociale de 
inserţie certificate, pe 
baza rapoartelor anuale 
transmise de acestea; 
 
 
 
g) propun conducerii 
Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă efectuarea de 
controale pentru 
verificarea îndeplinirii 
criteriilor şi principiilor 
care au stat la baza 
atestării/certificării 
întreprinderilor sociale/ 
întreprinderilor sociale de 
inserţie; 
 
h) întocmesc raportul 
anual de activitate 
aferent judeţului, 
respectiv al municipiului 
Bucureşti, pe care îl 
transmit Agenţiei 
Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă; 
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art. 27 alin. (1); 
 
h) propun Ministerului 
Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
măsuri de îmbunătăţire şi 
dezvoltare a domeniului 
de economie socială; 
 
i) elaborează, prin 
consultare cu 
întreprinderile sociale de 
inserţie, planul judeţean 
de inserţie 
socioprofesională, definit 
prin normele 
metodologice de aplicare 
a prezentei legi; 
 
 
j) suspendă sau retrag, 
după caz, atestatul ori 
marca socială; 
 
k) publică raportul anual 
de activitate pe pagina 
proprie de internet. 
 

 
 
i) propun Agenţiei 
Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă măsuri de 
îmbunătăţire şi 
dezvoltare a domeniului 
de economie socială; 
 
j) elaborează, prin 
consultare cu 
întreprinderile sociale de 
inserţie, planul de inserţie 
socioprofesională 
judeţean, respectiv al 
municipiului Bucureşti, 
definit prin normele 
metodologice de aplicare 
a prezentei legi; 
 
 
 
 
 
k) publică raportul anual 
de activitate pe pagina 
proprie de internet; 
 
l) organizează, în 
colaborare cu 
întreprinderile sociale şi 
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întreprinderile sociale de 
inserţie, autorităţile 
publice locale, alte 
entităţi relevante, 
activităţi de consultări, 
evenimente, grupuri de 
lucru, seminarii, 
evenimente sau acţiuni 
de mediatizare a 
domeniului economiei 
sociale, precum şi acţiuni 
de consultare cu privire la 
acest domeniu.” 
 

36.  
 
Art. 26 
 
(2) Comisia naţională va 
avea o reprezentare 
paritară, va fi compusă 
din 14 membri şi va fi 
condusă de un 
preşedinte, ales de plenul 
acesteia. Comisia va avea 
în componenţă: 
 
a) câte un reprezentant 
al Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, al Ministerului 

 
24. La articolul 26, 
alineatele (2) şi (5) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(2) Comisia naţională va 
avea o reprezentare 
paritară, va fi compusă 
din 8 membri şi va fi 
condusă de un 
preşedinte. Comisia va 
avea în componenţă: 
 
a) câte un reprezentant 
al Ministerului Muncii şi 
Solidarităţii Sociale, al 
Ministerului 
Antreprenoriatului şi 

 
__ 

 
Nemodificat  

 



 

 45/54

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 
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Economiei, Comerţului şi 
Turismului, al Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, al Ministerului 
Finanţelor Publice, al 
Ministerului Justiţiei, al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administraţiei Publice, al 
Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice, la 
nivel de secretar de stat; 
 
b) câte un reprezentant 
din partea entităţilor 
economiei sociale 
prevăzute la art. 3 lit. a)-
f); 
 
c) un reprezentant al 
întreprinderilor sociale de 
inserţie. 
.................... 
(5) Organizarea şi 
funcţionarea Comisiei 
naţionale, inclusiv 
alegerea preşedintelui, se 
reglementează prin 
regulament intern, 
aprobat prin ordin comun 
al miniştrilor prevăzuţi la 
alin. (2) lit. a). 

Turismului, al Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, al Ministerului 
Finanţelor, la nivel de 
secretar de stat; 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) doi reprezentanţi din 
partea întreprinderilor 
sociale; 
 
 
 
c) doi reprezentanţi ai 
întreprinderilor sociale de 
inserţie.” 
................. 
(5) Organizarea şi 
funcţionarea Comisiei 
naţionale, se 
reglementează prin 
regulament intern, 
aprobat prin ordin comun 
al miniştrilor 
reprezentanţilor prevăzuţi 
la alin. (2) lit.a).” 
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37.  
Art.26, alineat nou 

 
25. La articolul 26, 
după alineatul (5) se 
introduce un nou 
alineat, alin. (6) şi cu 
următorul cuprins: 
„(6) Reprezentantul 
Ministerului Muncii şi 
Solidarităţii Sociale are 
calitatea de preşedinte al 
Comisiei naţionale.” 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

38.  
 
Art. 27 
 
 
(2) Registrul este 
administrat de către 
Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă şi cuprinde, după 
caz, următoarele 
informaţii cu privire la 
întreprinderile sociale şi 
întreprinderile sociale de 
inserţie existente în 
România: 
 
a) denumirea completă; 
 
b) categoria de persoane 

 
26. La articolul 27, 
alineatele (2) şi (3) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(2) Registrul este 
administrat de către 
Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă şi cuprinde, după 
caz, următoarele 
informaţii cu privire la 
întreprinderile sociale şi 
întreprinderile sociale de 
inserţie atestate, 
respectiv certificate în 
România referitoare la: 
 
a) date de identificare al 
întreprinderii sociale/ 

 
__ 

 
Nemodificat  
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juridice în care se 
încadrează; 
 
c) data înfiinţării; 
 
d) domeniul de activitate; 
 
e) cifra de 
afaceri/valoarea activului 
patrimonial, pierderile 
sau profitul înregistrat în 
anul fiscal anterior; 
 
f) numărul total de 
angajaţi; 
 
g) documentele care 
atestă apartenenţa la 
grupul vulnerabil; 
 
h) copia fişei de 
post/fişelor de post a 
persoanei/ale angajaţilor 
care aparţin grupului 
vulnerabil; 
 
i) formele de sprijin de 
care beneficiază 
angajatorul; 
 
j) abaterile/sancţiunile 
angajatorului; 

întreprinderii sociale de 
inserţie; 
 
b) date referitoare la 
numărul de angajaţi/ 
membri; 
 
 
c) date referitoare la 
numărul de angajaţi/ 
membri din rândul 
persoanelor din grupul 
vulnerabil; 
 
d) date referitoare la 
numărul total de 
voluntari; 
 
e) date despre atestare/ 
certificare; 
 
f) abateri şi sancţiuni 
constatate/aplicate în 
raport cu statutul de 
întreprindere socială/ 
întreprindere socială de 
inserţie. 
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k) data acordării/ 
suspendării/ retragerii 
atestatului sau, după caz, 
a mărcii sociale. 
 
(3) Angajatorii sunt 
obligaţi să transmită 
documentele prevăzute la 
alin (2) lit. g) agenţiilor 
de ocupare, în termen de 
5 zile de la data la care 
se demonstrează că 
persoana angajată 
aparţine grupului 
vulnerabil sau, după caz, 
de la data la care au 
intervenit modificări în 
documentele furnizate. 
 

 
 
 
 
 
 
(3) Întreprinderile sociale 
de inserţie sunt obligate 
să transmită documentele 
prevăzute la alin. (2) 
lit.c) agenţiilor de 
ocupare, în termen de 5 
zile de la data la care se 
demonstrează că 
persoana angajată 
aparţine grupului 
vulnerabil sau, după caz, 
de la data la care au 
intervenit modificări în 
documentele furnizate cu 
privire la acestea.” 
 

39.  
Art.29, literă nouă 

 
27. La articolul 29, 
după litera e) se 
introduce o nouă 
literă, lit. f), cu 
următorul cuprins: 
„f) cu amendă de la 500 
lei la 1000 lei pentru 
necomunicarea către 
agenţia de ocupare a 

 
__ 

 
Nemodificat  

 



 

 49/54

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

oricăror modificări ale 
actelor de înfiinţare sau 
constitutive, în termen de 
15 zile de la modificare, 
conform prevederilor 
art.9 alin. (1) lit. a. ” 
 

40.  
Art.30. - Constatarea 
contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se 
fac de către: 
 
a) organele de control ale 
Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice şi Agenţiei 
Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă, pentru 
contravenţiile prevăzute 
la art. 29 lit. a)-c) şi e); 
 

 
28. La articolul 30, 
litera a) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
„a) organele de control 
ale Ministerului Muncii şi 
Solidarităţii Sociale şi 
Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă, pentru 
contravenţiile prevăzute 
la art. 29 lit. a)-c), e) şi 
f);” 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

41.  
__ 

 
Art.II. - Dispoziţiile art. I 
pct. 28 intră în vigoare la 
30 zile de la data 
publicării în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

 
__ 

 
Nemodificat  
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42.  
__ 

 
Art. III. - În termen de 
60 de zile de la data 
intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Ministerul Muncii 
şi Solidarităţii Sociale va 
modifica şi completa în 
mod corespunzător 
Normele metodologice de 
aplicare a Legea 
nr.219/2015 privind 
economia socială, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului 
nr.585/2016.4 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

43.  
__ 

 
Art.IV. - Pâna la data 
intrării în vigoare a 
prevederilor art.III, 
acordarea atestatelor de 
întreprindere socială, 
respectiv a certificatelor 
de întreprindere socială 
de inserţie se realizează 
conform Normelor 
metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii 
nr.219/2015 privind 
economia socială, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 585/2016. 

 
__ 

 
Nemodificat  

 



 

 51/54

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea 219/2015 

Text  
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament)
Motivare 

44.  
__ 

 
Art.V. - Legea 
nr.219/2015 privind 
economia socială, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.561 din 28 
iulie 2015, cu modificările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi 
completările aduse prin 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă, se va republica 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

45.  
__ 

 
__ 

 
__ 

 
Art.II. - Legea 
nr.219/2015 privind 
economia socială, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.561 din 28 
iulie 2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse 
prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, dându-se 

 
Prevedere 
necesară, având în 
vedere modificările 
aduse prin 
prezenta lege. 
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textelor o nouă 
numerotare. 
 
Autori: membrii comisiei  
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională

 
1. 

 
 
Art. 6 
 
(2) Apartenenţa la grupul vulnerabil se 
dovedeşte prin acte eliberate de 
autorităţi sau, după caz, alte categorii 
de persoane juridice cu competenţe în 
domeniu. Modalitatea de certificare a 
apartenenţei la grupul vulnerabil se 
reglementează prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei 
legi. 
 

 
Domnul deputat Radu Molnar propune 
reformularea textului după cum 
urmează: 
„(2) Apartenenţa la grupul vulnerabil 
se dovedeşte prin acte eliberate de 
autorităţi sau, după caz, alte categorii 
de persoane juridice cu competenţe în 
domeniu, inclusiv de structurile 
independente de exercitare a 
profesiei de asistent social. 
Modalitatea de certificare a 
apartenenţei la grupul vulnerabil se 
reglementează prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei 
legi.”» 
 
 

 
1. Text preluat din PLx 
78/2022 
 
2. În prevederile art.2, 
alin.(1) din HG nr.585/2016 
pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii 
nr.219/2015 privind 
economia socială sunt 
precizate autoritățile care, 
conform domeniului de 
activitate, au competența să 
elibereze documente ce 
atestă apartenenţa la grupul 
vulnerabil așa cum este 
definit în art.6 alin.(1) lit.h) 
din lege.   
 
Propunerea de a extinde 
competența eliberării actelor 
care certifică apartenența la 
grupul vulnerabil inclusiv de 

 
Camera 

Deputaţilor 
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MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională

către structurile 
independente de exercitare a 
profesiei de asistent social ar 
conduce la perceperea unor 
taxe persoanelor din grupul 
vulnerabil, care au și așa o 
situație precara și poate chiar 
la Anchete sociale, care nu 
corespund realității. 
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