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                   Bucureşti, 01.03.2022 

                   Nr. 4c-1/39 

                   E 4/2022 - COM(2021) 778 final 

                

                                  

 

                                         PROIECTUL 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” 

 

 

În conformitate cu art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul prevederilor 

Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE),  a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr. 2, 

anexate TUE, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în urma 

aprobării de Biroul permanent a Listei privind proiectele de acte legislative și proiectele de 

acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată cu examinarea în fond a 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”, trimisă cu adresa nr. 1/E din                      

10 februarie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/39 din 15 februarie 2022.   

Termenul pentru exprimarea punctului de vedere al Comisiei este 8 martie 2022. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a  dezbătut proiectul  de act 

normativ european, fără caracter legislativ, în şedinţa din data de 1 martie 2022, 

desfășurată atât la sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice 

pentru alți membri. 

Din totalul de 18 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare, au fost prezenţi la dezbateri 15 deputați. 

Pe perioada pandemiei de COVID-19, foarte multe entități din sectorul economiei 

sociale s-au aflat în prima linie în combaterea crizei. Anumite segmente din cadrul 



 

 3 

economiei sociale contribuie la dubla tranziție verde și digitală prin furnizarea de bunuri și 

de servicii durabile și prin reducerea decalajului digital. 
Mecanismul de redresare și reziliență oferă statelor membre oportunități 

semnificative de punere în aplicare a reformelor și a investițiilor prin intermediul 

antreprenoriatului social și incluziv. Pentru a optimiza potențialul economiei sociale în 

cadrul pieței unice, ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a reproduce experiențele de 

succes din statele membre și, acolo unde este posibil, pentru a ajuta întreprinderile sociale 

să crească de la nivel local la nivel european, inclusiv prin utilizarea instrumentelor digitale.  

Prezentul plan de acțiune urmărește să consolideze inovarea socială, să sprijine 

dezvoltarea economiei sociale, precum 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. 
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.  
Întreprinderile sociale sunt considerate ca făcând parte din economia socială. 

Acestea își desfășoară activitatea prin furnizarea de bunuri și de servicii pentru piață, în 

mod antreprenorial și inovator, activitatea lor comercială având obiective sociale și/sau de 

mediu. 
Dezvoltarea unor cadre coerente pentru economia socială presupune luarea în 

considerare a naturii și a nevoilor sale specifice în ceea ce privește numeroasele politici și 

dispoziții orizontale și sectoriale. Politicile publice sectoriale sunt relevante pentru 

entitățile din sectorul economiei sociale, deoarece acestea sunt parteneri importanți pentru 

autoritățile publice în furnizarea de servicii sociale, de sănătate și de îngrijire. Societățile de 

ajutor reciproc semnalează faptul că normele existente în considerare așa cum ar trebui 

caracterul non-profit al acestora. Fundațiile și asociațiile din cadrul economiei sociale 

precizează că le este greu să beneficieze pe deplin de avantajele pieței unice. 
Comisia va lansa un studiu care va oferi o analiză comparativă a regimurilor juridice 

și a peisajelor asociațiilor din UE. Începând cu anul 2011, mai multe state membre au 

instituit cadre juridice și politici specifice în ceea ce privește întreprinderile sociale și/sau 

economia socială, care, pe lângă contribuția la recunoașterea acestora, au dus la alte evoluții 

pozitive în unele cazuri, cum ar fi crearea unor unități ministeriale specifice și intensificarea 

dialogului dintre părțile interesate și autoritățile publice. 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, 
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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. Această 

recomandare:  

 va invita responsabilii cu elaborarea politicilor să adapteze mai bine cadrele juridice 

și de politică la nevoile entităților din sectorul economiei sociale;  

 va furniza recomandări în legătură cu anumite politici, cum ar fi politica privind 

ocuparea forței de muncă, ajutoarele de stat, achizițiile publice, fiscalitatea, 

cercetarea, educația, competențele și formarea, serviciile sociale și de îngrijire, 

furnizarea de sprijin financiar și nefinanciar adaptat la toate etapele ciclului de viață 

al întreprinderilor, precum și statistici; 

 va evidenția modul în care structurile instituționale și implicarea părților interesate 

pot facilita activitatea entităților din sectorul economiei sociale. 

Sprijinul financiar public joacă un rol important în facilitarea înființării și dezvoltării 

actorilor economiei sociale. În cadrul revizuirii Regulamentului general de exceptare pe 

categorii, Comisia va analiza dacă dovezile disponibile justifică relaxarea normelor în ceea 

ce privește ajutoarele pentru accesul întreprinderilor sociale la finanțare și ajutoarele pentru 

încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizați sau extrem de defavorizați. Statele membre 

ar trebui să investească în continuare în formare și în consolidarea capacităților 

administrațiilor lor, în vederea creșterii nivelului lor de cunoștințe cu privire la normele 

privind ajutoarele de stat. 
Ca urmare a faptului că achizițiile publice reprezintă 14 % din PIB-ul european, 

acestea sunt recunoscute ca fiind un instrument politic esențial care sprijină dezvoltarea 

economiei sociale și a întreprinderilor sociale. Pentru consolidarea capacității entităților din 
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sectorul economiei sociale de a depune oferte pentru achiziții publice și a facilitării 

accesului actorilor din sectorul economiei sociale la achizițiile private, Comisia: 

 își va intensifica eforturile de sensibilizare, de promovare a schimbului de bune 

practici și de formare atât a responsabililor din domeniul achizițiilor publice, cât și a 

entităților din sectorul economiei sociale cu privire la modul de utilizare a 

procedurilor de achiziții publice și de concesiune în vederea atingerii obiectivelor 

de politică socială. În acest scop, vor fi organizate ateliere în statele membre; 

 va lansa, în 2022, o nouă inițiativă în cadrul Programului privind piața unică, care 

să sprijine crearea de parteneriate locale și regionale între entitățile din sectorul 

economiei sociale și întreprinderile tradiționale și care să permită o piață a 

„achizițiilor responsabile social” între întreprinderi;  

 va consolida, ori de câte ori este posibil, utilizarea clauzelor sociale în cadrul 

propriilor proceduri de achiziții publice. 

Comisia are ca obiectiv major promovarea economiei sociale la nivel local, regional și 

internațional. Prin urmare, Comisia va întreprinde următoarele acțiuni: 

 va sprijini statele membre și părțile interesate pentru stimularea economiei sociale și 

a inovării sociale în zonele rurale prin viitoarea rețea a UE pentru politica agricolă 

comună și integrarea în continuare a clusterelor de inovare socială și ecologică 

(CSEI)  în politica europeană privind clusterele industriale pentru a oferi orientări și 

pentru a sprijini cercetarea și dezvoltarea de noi capacități, schimbul de bune 

practici și crearea de rețele transfrontaliere; 

 va extinde rețeaua europeană a regiunilor economiei sociale pentru a consolida 

noile parteneriate regionale și locale, în special pentru a stimula dubla tranziție 

verde și digitală în teritorii; 

 va consolida colaborarea în rețea între întreprinderile rurale prin intermediul Rețelei 

întreprinderilor europene, precum și prin apeluri la cooperare interregională prin 

intermediul misiunilor europene privind economia socială. Viziunea pe termen lung 

pentru zonele rurale va pune un accent deosebit pe antreprenoriat și pe economia 

socială în zonele rurale; 

 va promova includerea economiei sociale și a antreprenoriatului social în 

programele din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare și al 

Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare 

internațională, de exemplu, prin colaborarea cu delegațiile UE și cu autoritățile 

publice din țările terțe, pentru a facilita elaborarea unor măsuri specifice pentru 

economia socială; 

 va îmbunătăți accesul la finanțare pentru antreprenorii sociali din Balcanii de Vest, 

din cadrul Parteneriatului estic și din vecinătatea sudică prin lansarea de acțiuni 

menite să stimuleze inițiativele de bază și să sprijine intermediarii în dezvoltarea de 

produse financiare adaptate la nevoile entităților din sectorul economiei sociale.  
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Majoritatea entităților din sectorul economiei sociale au o puternică dimensiune 

antreprenorială și o contribuție considerabilă la creșterea economică durabilă și la crearea 

de locuri de muncă. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește prezentul 

plan de acțiune  oferă o imagine de ansamblu a programelor și a finanțărilor relevante din 

partea UE pentru perioada 2021-2027. Finanțarea din partea UE, cum ar fi fondurile 

politicii europene de coeziune, este pusă în aplicare la nivel național și regional. Alte surse 

de finanțare sunt disponibile la nivel național, regional și local, precum și din partea 

actorilor din sectorul privat. Navigarea în cadrul acestui peisaj poate fi dificilă, în special 

pentru entitățile de mici dimensiuni.  
Comisia: 

 în cadrul Pactului privind competențele, va facilita instituirea unui parteneriat în 

materie de competențe pentru ecosistemul industrial „Proximitate și economie 

socială”, în contextul Agendei pentru competențe și al Strategiei industriale pentru 

Europa actualizate. Începând din 2022, vor fi instituite centre specializate pentru 

crearea de rețele, cunoștințe, orientări și resurse pentru a-i sprijini pe semnatarii 

pactului în eforturile lor de a oferi oportunități de perfecționare și de recalificare 

pentru persoanele în vârstă de muncă; 

 va stimula extinderea economiei sociale și va promova internaționalizarea acesteia 

prin mobilizarea rețelelor de sprijinire a întreprinderilor și a platformelor de 

parteneriat de la nivel european, cum ar fi Rețeaua întreprinderilor europene  și 

platforma de cooperare a clusterelor europene ; 

 va lansa, în 2023, un nou portal unic al UE privind economia socială pentru a oferi 

un punct clar de acces pentru părțile interesate din cadrul economiei sociale, alți 

actori relevanți și persoane fizice care caută informații cu privire la finanțarea, 

politicile, rețelele/platformele și inițiativele relevante ale UE. Portalul va simplifica 

accesul la sprijinul existent și va spori gradul de conștientizare cu privire la 

acțiunile UE în acest domeniu. În plus, portalul va facilita accesul la inițiativele 

relevante de consolidare a capacităților și va oferi orientări specifice privind 

oportunitățile de finanțare din partea UE (cursuri de formare, ateliere, seminare 

online, ghiduri și instrumente practice). 

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. Creșterea atractivității antreprenoriatului în rândul tinerilor, al persoanelor cu 

handicap, al persoanelor care provin din contexte de migrație, al femeilor și al altor 

categorii de antreprenori subreprezentate este o prioritate a Comisiei. Astfel, Comisia: 

 va lansa în 2022 un nou proiect intitulat „Youth Entrepreneurship Policy Academy” 

(academie de politici în domeniul antreprenoriatului pentru tineri) în cadrul FSE+. 

Acesta va promova antreprenoriatul în rândul tinerilor, inclusiv pentru antreprenorii 
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femei și pentru antreprenorii sociali, prin colaborarea cu decidenții politici de la 

nivel național și cu rețelele de antreprenoriat pentru tineri; 

 va stimula învățarea reciprocă între antreprenorii din cadrul economiei sociale 

printr-o mai bună promovare a programului Erasmus pentru tineri antreprenori  în 

rândul părților interesate din cadrul economiei sociale. 

În 2022, Comisia va lansa noi produse financiare în cadrul programului InvestEU, 

menite să mobilizeze finanțare privată orientată către nevoile întreprinderilor sociale aflate 

în diferite stadii de dezvoltare. Aceste produse vor include garanții care să permită accesul 

la credite pentru întreprinderile sociale și microîntreprinderi, investiții de capital și 

cvasicapital în întreprinderi sociale și întreprinderi orientate către impact, precum și 

investiții de capital în intermediari financiari . Platforma de consiliere InvestEU va oferi 

sprijin intermediarilor financiari. Platforma de consiliere InvestEU poate sprijini crearea 

unor platforme de investiții transfrontaliere care să reunească parteneri interesați de 

investiții în economia socială. Mai mult decât atât, Comisia: 
 în cooperare cu partenerii care se ocupă de implementarea InvestEU, va asigura 

identificarea ușoară de către potențialii beneficiari a intermediarilor financiari ai 

InvestEU care oferă finanțare întreprinderilor sociale, inclusiv prin intermediul 

portalului InvestEU și al portalului pentru economia socială; 

 va completa instrumentele financiare cu sprijin sub formă de granturi pentru crearea 

de piețe de finanțare pentru întreprinderile sociale în Europa prin sprijinirea creării 

de noi instrumente financiare și de programe de pregătire pentru investiții; 

 va completa instrumentele de investiții de capital cu sprijin sub formă de granturi 

menite să diminueze costurile de tranzacție pentru investițiile de capital de risc în 

întreprinderile sociale; 

 va sprijini rețelele UE active în domeniul microfinanțării și al finanțării 

întreprinderilor sociale, cu scopul de a îmbunătăți gradul de conștientizare în ceea 

ce privește finanțarea din partea UE și direcționarea către aceasta, de a ameliora 

capacitatea organizațiilor membre și de a furniza studii de cercetare și date. 

Uniunea Europeană aspiră să devină primul continent neutru din punct de vedere 

climatic până în 2050, fără a lăsa pe nimeni în urmă. Economia socială contribuie la 

tranziția verde prin dezvoltarea de practici, bunuri și servicii sustenabile pentru dezvoltarea 

industrială, de exemplu, în domeniul economiei circulare, al agriculturii ecologice, al 

energiei din surse regenerabile, al locuințelor și al mobilității. Economia socială este, de 

asemenea, un susținător important al unei tranziții digitale echitabile și incluzive. De 

exemplu, actorii din sectorul economiei sociale care lucrează la programul „Tech4good” 

implementează tehnologii digitale (de exemplu, tehnologia registrelor distribuite, volume 

mari de date, inteligența artificială, tehnologia asistivă) pentru a obține un impact asupra 

mediului sau asupra societății. 
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Comisia:  

 va lansa un parcurs de tranziție pentru ecosistemul industrial „Proximitate și 

economie socială” în vederea continuării colaborării cu autoritățile publice și cu 

părțile interesate pentru crearea unui ecosistem al economiei sociale consolidat și 

mai rezilient pe parcursul dublei tranziții verzi și digitale. Parcursul de tranziție va 

contribui totodată la punerea în aplicare a planului de acțiune în acest domeniu ;  

 va sprijini cooperarea transnațională pentru a stimula capacitatea economiei sociale 

de a adopta și de a dezvolta practici, produse și servicii mai ecologice și pentru a 

îmbunătăți capacitățile digitale ale acestora;  

 va lansa o acțiune privind finanțarea inovatoare în cadrul laboratorului noului 

Bauhaus european, cu scopul de a crea un proiect-pilot pentru mobilizarea 

contribuțiilor filantropice; 

 va elabora un cod de conduită privind utilizarea și gestionarea datelor în sectorul 

economiei sociale, în cooperare cu părțile interesate, pentru a încuraja utilizarea 

datelor și a tehnologiei; 

 va colabora cu orașele pentru a elabora pacte verzi locale sau acțiuni cetățenești 

ecologice, prin consolidarea implicării actorilor din sectorul economiei sociale și a 

comunităților în Convenția primarilor din UE, în Inițiativa europeană privind 

dezvoltarea urbană, în inițiativa privind orașele inteligente (Intelligent Cities 

Challenge) și în inițiativa privind promovarea economiei circulare în orașe și 

regiuni, în Platforma pentru o tranziție justă, în noul Bauhaus european și în Pactul 

climatic european; 

 va publica orientări privind modul de sprijinire a adoptării economiei circulare și a 

parteneriatelor pentru economia circulară între întreprinderile sociale și alți actori, 

inclusiv întreprinderile tradiționale, precum și a creșterii gradului de conștientizare 

cu privire la economia socială în contextul Platformei europene a părților interesate 

privind economia circulară, al Rețelei întreprinderilor europene și al altor rețele. 

Extinderea inovațiilor sociale rămâne o provocare, inclusiv adoptarea cu succes a 

acestora de către responsabilii cu elaborarea politicilor, găsirea de parteneri în alte teritorii, 

fie la nivel național, fie în străinătate, precum și adaptarea soluțiilor dezvoltate în alte părți 

la condițiile locale. În acest sens, Comisia: 

 va stimula inovarea socială printr-o nouă abordare a cooperării transnaționale în 

cadrul FSE+. În 2022, va fi înființat un nou „centru european de competențe 

pentru inovare socială”. Acesta va organiza procesul de învățare reciprocă și de 

consolidare a capacităților pentru autoritățile și structurile de sprijin relevante. În 

plus, se va institui un nou sistem de granturi care să faciliteze transferul și/sau 

extinderea inovării sociale; 

 va propune în 2022 un fond european care să servească drept catalizator pentru 

inovarea socială în cadrul programului Orizont Europa și care să implice cetățenii, 

mediul academic, antreprenorii, filantropii, investitorii și administratorii publici cu 
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impact, cu scopul de a sprijini reproducerea și extinderea inovațiilor sociale de 

succes pentru a promova obiectivele celor cinci misiuni ale UE. 

Comisia va oferi asistență statelor membre în ceea ce privește definirea strategiilor și 

a măsurilor lor privind economia socială și va sprijini activitatea coordonatorilor din 

domeniul economiei sociale în vederea punerii în aplicare și a monitorizării prezentului plan 

de acțiune. 

Comisia va colabora strâns și cu alte instituții și organisme ale UE, și anume Parlamentul 

European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European, precum și cu 

Grupul Băncii Europene de Investiții.  

Comisia invită părțile interesate din cadrul economiei sociale, instituțiile și 

organismele UE să aprobe prezentul plan de acțiune și să contribuie activ la punerea sa în 

aplicare, cu implicarea directă a părților interesate din cadrul economiei sociale. Comisia va 

colabora cu grupul său de experți privind economia socială și întreprinderile sociale, al 

cărui mandat va fi reînnoit la finalul actualului mandat.  

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.  
În cadrul Notei 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”, 

elaborată de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE), este precizat faptul că 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. 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 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. 

În cadrul Fișei de informare 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”, elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană, este precizat faptul că, în 

cazul României, cadrul legal este reprezentat de Legea nr. 219/2015 privind economia 

socială (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015) și de 

Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul oficial al 

României, Partea I, nr. 660 din  29 august 2016. Principala sursă de finanțare pentru 
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entitățile economiei sociale este Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman gestionat de Ministerul Fondurilor Europene . În mai 2021, a fost întocmit un 

raport de cercetare privind economia socială – Barometrul economiei sociale din România, 

mai 2021, elaborat în cadrul proiectului „Acceleratorul de întreprinderi sociale”, confinanțat 

din Fondul Social European. 
Camera Deputaților a avut în dezbatere și și-a exprimat opinia cu privire la diferite 

aspecte cuprinse în planul de acțiune; putând fi menționate, printre altele: 

 Opinia referitoare la conturarea viitorului digital al Europei;  

 Opinia referitoare la Planul de acțiune privind Pilonul European al drepturilor 

sociale; 

 Opinia referitoare la Actualizarea noii strategii industriale 2020; 

 Opinia referitoare la Planul de acțiune pentru educația digitală. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, prin intermediul mijloacelor 

electronice, doamna Janina Sitaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea unui proiect de opinie 

favorabil 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”, ce 

urmează a fi înaintat Comisiei pentru afaceri europene. 

                                          

   

 

PREŞEDINTE 

 

                                              Costel Neculai DUNAVA   

 

 

 

 

 

 
                                Consultant, 

                                        Cristian ISTRATE 


