
EXPUNERE DE MOTIVE

1. Titlul proiectului de act normativ

LEGE
privind modiflcarea Legii nr, 219/2015 privind economia sociala

2. Motivul emiterii actului normativ

Legea 219/2015 privind economia sociala are ca obiect reglementarea 
domeniului economiei sociale, stabilirea masurilor de promovare si de 
sprijinire a economiei sociale.

intreprinderile sociale de insertie au ca scop lupta impotriva excluziunii, 
discriminarilor si somajului prin insertia socioprofesionala a persoanelor 
defavorizate. Ele sunt obligate sa functioneze m baza unor principii, precum: 
prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fata de cresterea 
profitului, principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de 
salarizare echitabile, mtre care nu pot exista diferente care sa depa^easca 
raportul de 1 la 8 sau solidaritate si responsabilitate colectiva. Acestea sunt 
supuse unor controale anuale si sunt obligate sa iti reinvesteasca profitul m 
proportie de 90%.

Art. 6 alin. 1 lit. h) defineste „grupul vulnerabil”, facand trimitere la 
Legea 292/2011 privind asistenta sociala. Desi la o prima vedere, aceasta 
definitie este destul de generoasa - deci pot intra in aceasta categorie un 
spectru larg de persoane - in realitate ea este aplicata destul de restrictiv. 
Definitia grupului vulnerabil nu tine cont strategiile nationale aferente 
diferitelor domenii care vizeaza grupuri vulnerabile sau defavorizate. Nici 
legislatia europeana nu este avuta in vedere in definitia si aplicarea notiunii 
de „grup vulnerabil”.

Concret, din punct de vedere al economiei sociale, „grupul vulnerabil” 
este definit ca fiind persoane sau familii care sunt in rise de a-si pierde 
capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, din cauza unor situatii de 
boala, dizabilitate, saracie, dependents de droguri sau de alcool ori a altor 
situatii care conduc la vulnerabilitatea economica si sociala. Analizarea 
vulnerabilitatii se face strict prin prisma veniturilor mici si a consumului 
sarac. Pe de alta parte, strategiile nationale stabilesc grupuri vulnerabile in 
ocupare mult mai extinse, insa domeniul economiei sociale nu poate 
raspunde respectivelor grupuri. Spre exemplu, Strategia Nationals pentru 
ocuparea fortei de muncS 2014-2020 considers ca fScand parte din grupul 
vulnerabil persoanele din mediul rural, femeile - in anumite situatii, sau 
persoanele de etnie romS. De asemenea, Strategia nationals pentru ocuparea 
fortei de muncS 2021-2027 se referS la persoane inactive, someri, inclusiv 
someri de lungS duratS, persoane cu dizabilitati, persoane din zone rurale, 
persoane eliberate din detentie, tineri postinstitutionalizati sau tineri NEETs
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cand vorbeste despre persoanele dezavantajate pe piata muncii. Strategia 
nationala pentru incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020 include 
in grupurile vulnerabile si persoanele care traiesc in comunitatile 
marginalizate.

Toate aceste strategii prevad ca directii de actiune imbunatatirea accesului 
pe piata muncii pentru aceste persoane si politici care sa incurajeze angajarea 
acestora prin masuri ce tin de economia sociala.

Legislatia europeana, mai exact Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al 
Comisiei Europene de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, defineste 
lucratorul defavorizat ca fiind orice persoana care:

- nu a avut un loc de munca stabil remunerat in ultimele 6 luni; sau
- are varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani; sau
- nu a absolvit o forma de invatamant liceal sau nu detine o calificare 

profesionala (Clasificarea Internationala Standard a Educatiei 3) sau 
se afla in primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de invatamant cu 
frecventa si nu a avut inca niciun loc de munca stabil remunerat; sau

- are varsta de peste 50 de ani; sau
- traieste singur, avand in intretinerea sa una sau mai multe persoane;

sau
- lucreaza intr-un sector sau profesie intr-un stat membru in care 

dezechilibrul repartizarii posturilor intre barbati si femei este cel 
putin cu 25% mai mare decat media nationala a dezechilibrului 
repartizarii posturilor intre barbati si femei in toate sectoarele 
economice in statul membru respectiv si apartine sexului 
subreprezentat; sau
este membru al unei minoritati etnice dintr-un stat membru si are 
nevoie sa isi dezvolte competentele lingvistice, formarea profesionala 
sau experienta in munca pentru a-si spori sansele de a obtine un loc 
de munca stabil;

Dupa cu reise din cele de mai sus, vulnerabilitatea in ocupare nu trebuie 
sa fie intotdeauna conditionata de saracie, lipsa veniturilor sau insuficienta 
consumului, ci ar trebui avuta in vedere lipsa de oportunitati de angajare a 
acestora §i greutatea incadrarii in munca. Este imperative extinderea viziunii 
asistentilor sociali spre documente, fundamentari si perspective strategice 
prioritare mai largi ca paradigma de gandire a acestora sa fie schimbata in 
corelatie cu strategiile nationale si perspectivele europene din domeniu.

Tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de dimensiunea lor, 
trebuie sa li se ofere oportunitati similare de a-si atinge potentialul si de 
a deveni o parte activa a societatii.

O alta problema care duce la aplicarea deficitara a Legii economiei 
sociale este faptul ca structurile independente ale asistentilor sociali nu fac 
parte din categoria structurilor care pot emite ancheta sociala stabilita de 
lege. Acest document este unul prin care se stabileste apartenenta unei 
persoane la grupul vulnerabil. Desi formularea generala a legii nu exclude



posibilitatea ca formele independente de exercitare a profesiei de asistent 
social sa elibereze aceste anchete, normele de punere in aplicare 
restrictioneaza eliberarea lor si o atribuie m responsabilitatea exclusiva a

Asistenta
Deoarece in anumite situatii de vulnerabilitate opinia asistentului social 

este definitorie, restrangerea structurilor care decid cu privire la apartenenta 
unei persoane la grupul vulnerabil strict la structurile de stat poate duce la o 
viziune destul restransa a fenomenului si emiterea unor opinii care nu sunt 
mtotdeauna in concordanta cu viziunea integrate asupra domeniului.

Sociala.Serviciului Public de

2.
Prin extinderea conceptului de „grup vulnerabil” din cadrul caruia provin 

persoanele pe care intreprinderile sociale le vizeaza spre angajare, vor avea 
acces la piata muncii mai multe persoane care sunt considerate ca facand 
parte dintr-o categorie dezavantajata din punct de vedere al ocuparii in 
diferite strategii nationale sau in legislatia nationals.

Masura care vizeaza extinderea structurilor care stabilesc daca o persoana 
face sau nu parte dintr-un grup vulnerabil va oferi posibilitatea structurilor 
independente ale asistentilor social!, cum ar fi Cabinetele Individual de 
Asistenta Sociala, Cabinete Asociate de Asistenta Sociala, Societati Civile 
Profesionale de Asistenta Sociala, sa emita ancheta sociala. Acest lucru va 
accelera procesul de stabilire a apartenentei la grupul vulnerabil. De 
asemenea, o data cu adoptarea masurii, vor putea fi schimbate anumite 
paradigme de gandire si exprimarea unor opinii independente in evaluarea

vulnerabilitate.

Schimbari preconizate

situatiilor
De asemenea, aceasta masura mcurajeaza mfiintarea si functionarea 

mtreprinderilor sociale de insertie si va avea ca rezultat scaderea rate! 
somajului si va contribui la reducerea numarului de persoane aflate in rise de 
saracie si marginalizare sociala. Imbunatatirea accesului pe piata muncii si 
cresterea ocuparii fortei de munca a persoanelor marginalizate vor avea 
efecte si de natura socio-economica prin reducerea saraciei, cresterea 
nivelului de trai si imbunatatirea starii de sanatate a acestor persoane. Toate 
aceste efecte due, mai departe, la scMerea cheltuielilor bugetare cu aceste 
persoane, in special cele de ordin social: sanatate, somaj, justitie etc.

Estimam o crestere a numarului de noi intreprinderi sociale de insertie, cu 
conditia adoptarii intregului set de propuneri legislative privitoare la 
intreprinderile sociale de insertie propuse de initiator!, celelalte propuneri 
legislative avand ca obiect modificarea Legii voluntariatului, Codului 
administrativ §i a Codului fiscal.

de

Nu este cazul3.
Alte informatii

3. Impactul socio-economic al actului normativ



1. Impactul 
macroeconomic

a. Impactul asupra 
mediului concurential si 
domeniului ajutoarelor de

Nu este cazul

stat

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Nu este cazul

a. Impactul asupra 
sarcinilor administrative

Nu este cazul

b. Impactul asupra 
intreprinderilor mici si 
mijlocii

Nu este cazul

Prin cresterea numarului de mtreprinderi sociale de insertie (cu conditia 
adoptarii mtregului set de propuneri legislative privitoare la mtreprinderile 
sociale de insertie propuse de initiatori), vor fi create noi locuri de munca, 
din care cel putin 30% vor fi destinate persoanelor vulnerabile. Rata 
somajului printre persoanele vulnerabile va fi redusa prin adoptarea acestor 
masuri. De asemenea, preconizam reducerea saraciei, cresterea nivelului de 
trai si imbunatatirea starii de sanatate a acestor persoane.

3. Impactul social

Nu este cazul4. Impactul asupra 
mediului

4. Impactul Hnanciar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul 
curent, cat si pe termen lung (5 ani)

mii lei -

Urmatorii 4 ani Media 5 aniIndicatori Anul curent

2022 2023 2024 20252021

1. Modificari ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:



a. Buget de stat Nu este cazul

b. Bugete locale Nu este cazul

c. Bugetul asigurarilor 
sociale de stat

Nu este cazul

2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care;

Nu este cazula. Buget de stat

b. Bugete locale Nu este cazul

c. Bugetul asigurarilor 
sociale de stat

Nu este cazul

3. Impact financiar, plus/minus, din care:

Nu este cazula. Buget de stat

b. Bugete locale Nu este cazul

c. Bugetul asigurarilor 
sociale de stat

Nu este cazul

4. Propuneri pentru acoperirea cre^terii cheltuielilor bugetare: Nu este cazul

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare: Nu este cazul

5. Efectele actului normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ:

a. Acte normative m vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii m vigoare a proiectului 
de act normativ:

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala din 
10.08.2016



b. Acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozitii: 
- Nu este cazul

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia in domeniul achizitiilor publice: 
- Nu este cazul

3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara, m cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare:

- Nu este cazul

4. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare: 
- Nu este cazul

5. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene: 
- Nu este cazul

6. Alte acte normative si/sau documente internationale din care decurg angajamente: Nu este cazul

7. Alte informatii Nu este cazul

6. Consultarile efectuate in vederea elaborarii actului normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu ONG, institute de cercetare sau alte organisme implicate:
Fundatia Ruhama, RISE Romania - Reteaua Romana a Intreprinderilor Sociale de Insertie, Fundatia 

„Alaturi de Voi” Romania (ADV)

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea, precum si a modului m care 
activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act normativ: experienta m domeniu, 
sunt direct afectati de modificarile legislative.

7, Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act 
normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ: 
Conferinta de presa pe tema proiectelor, comunicare in social media.

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii si securitatii cetatenilor sau biodiversitatii 
biologice

Nu este cazul

8. Masuri de implementare



1. Masuri de punere in aplicare a proiectului de act normativ de cMre autoritatile administratiei publice 
centrale si/sau locale - mfiintarea unor organisme sau extinderea competentelor existente 

Nu este cazul

Nu este cazul2. Alte informatii
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