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AL 
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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de lege pentru 
modificarea art.15 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de 
voluntariat în România, trimis spre dezbatere în fond Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, cu adresa nr. PL-x 108 din 29 martie 2016 şi înregistrat cu 
nr.4c-11/434 din 30 martie 2016.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Bogdan Liviu CIUCĂ 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                                                Bucureşti, 14.06.2016 

                                                     PL-x 108/2016 
          

RAPORT   
asupra proiectului de lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014  

privind reglementarea activităţii de voluntariat în România 
 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.15 din 
Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, trimis cu adresa nr. PL-x 108 din 29 martie 2016, 
înregistrat sub nr.4c-11/434 din 30 martie 2016. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 21 martie 2016. 
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă cu avizul nr. 1241 din 23 noiembrie 2015. 
Guvernul a transmis cu adresa nr. 799/21.04.2016 un punct de vedere negativ cu privire la acest proiect de lege. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ iniţiativa legislativă în şedinţa din 12 aprilie 2016. 
Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat nefavorabil iniţiativa legislativă în şedinţa din             

12 aprilie 2016. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.15 din Legea nr.78/2014, în sensul de a fi lăsată la 

latitudinea organizaţiilor non-guvernamentale, a instituţiilor şi a voluntarilor stabilirea de comun acord, dacă bugetul acestora 
poate sau nu susţine decontarea transportului, meselor şi a cazării celor care, într-adevăr, doresc să ofere ajutor comunităţilor 
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locale sau doresc să acumuleze experienţa necesară. 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, 

membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă în cadrul mai multor şedinţe.  
La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 14 iunie 2016 au fost prezenţi deputaţii conform listei 

de prezenţă.  

La dezbateri a participat din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice doamna 

Dorina Vicol, iar din partea Federaţiei Volum doamna Anca Năstase. 
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în 
România, cu amendamentele admise redate în Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
         
 
 
 
                                      PREŞEDINTE                                                        SECRETAR,                
                   
                               Bogdan Liviu CIUCĂ                                                Vasile VARGA 

  
                                                  

                              
 
 
 
     
Consilier parlamentar, 
Roxana David 
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   Anexă  
 
 

 
Nr. 
crt. 

Legea nr. 78/2014 privind 
reglementarea activităţii de 

voluntariat în România 

Text Senat Amendamente Motivare 

1.   LEGE pentru modificarea art.15 din 
Legea nr.78/2014 privind 
reglementarea activităţii de 
voluntariat în România  
 

Nemodificat  

2.   Articol unic. - Articolul 15 din Legea 
nr.78/2014 privind reglementarea 
activităţii de voluntariat în România, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.469 din 26 
iunie 2014, se modifică după cum 
urmează: 
 

Nemodificat  

3.   
 
 

(1) Contractul de voluntariat 
trebuie să conţină următoarele 
obligaţii ale organizaţiei-gazdă: 
a) obligaţia de a asigura 

1. La alineatul (1), literele b) şi 
c) vor avea următorul cuprins: 
 

1.Articolul 15 alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
(1) Contractul de voluntariat 
trebuie să cuprindă următoarele: 
a) obligaţia organizaţiei-gazdă de a 
asigura desfăşurarea activităţilor 

Pentru unitate de 
reglementare şi în 
acord cu 
amendamentele 
adoptate de 
Comisia juridică 
pentru art. 15 alin. 
(1) lit. b) şi c) care 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 78/2014 privind 
reglementarea activităţii de 

voluntariat în România 

Text Senat Amendamente Motivare 

desfăşurarea activităţilor sub 
conducerea unui coordonator de 
voluntari, cu respectarea 
condiţiilor legale privind 
securitatea şi sănătatea în muncă, 
în funcţie de natura şi de 
caracteristicile activităţii 
respective; 
 

 

sub conducerea unui coordonator 
de voluntari, cu respectarea 
condiţiilor legale privind 
securitatea şi sănătatea în muncă, în 
funcţie de natura şi de 
caracteristicile activităţii 
respective; 
Autor: Comisia juridică 
 
 

reglementează o 
facultate şi nu o 
obligaţie a 
organizaţiei gazdă. 

4.  b) obligaţia de a suporta 
cheltuielile de hrană, cazare şi 
transport pentru voluntar în 
desfăşurarea activităţii sale de 
voluntariat; 
 

,,b) organizaţia-gazdă poate suporta 
cheltuielile de hrană, cazare şi 
transport voluntar în desfăşurarea 
activităţii sale de voluntariat în limita 
sumelor alocate cu această 
destinaţie. Voluntarul poate 
renunţa la cheltuielile de hrană, 
cazare şi transport printr-o 
declaraţie pe propria răspundere, 
aprobată de conducerea 
organizaţiei-gazdă. 
 

b) posibilitatea organizaţiei-
gazdă de a suporta cheltuielile de 
hrană, cazare şi transport pentru 
voluntar în desfăşurarea activităţii 
sale de voluntariat în limita sumelor 
alocate cu această destinaţie. 
Voluntarul poate renunţa la 
cheltuielile de hrană, cazare şi 
transport printr-o declaraţie pe 
propria răspundere, aprobată de 
conducerea organizaţiei-gazdă. 
Autor: Ioan Cupşa 
 

 

5.  c) obligaţia de a suporta alte 
cheltuieli ocazionate de 
desfăşurarea activităţii de 
voluntariat, cu excepţia celor 
aferente muncii prestate de către 

c) organizaţia-gazdă poate suporta 
alte cheltuieli ocazionate de 
desfăşurarea activităţii de voluntariat, 
cu excepţia celor aferente muncii 
prestate de către voluntar în limita 

c) posibilitatea organizaţiei-gazdă 
de a suporta alte cheltuieli 
ocazionate de desfăşurarea 
activităţii de voluntariat, cu 
excepţia celor aferente muncii 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 78/2014 privind 
reglementarea activităţii de 

voluntariat în România 

Text Senat Amendamente Motivare 

voluntar. 
 

sumelor alocate cu această 
destinaţie. Voluntarul poate 
renunţa la cheltuielile mai sus-
menţionate printr-o declaraţie pe 
propria răspundere, aprobată de 
conducerea organizaţiei-gazdă.” 
 

prestate de către voluntar în limita 
sumelor alocate cu această 
destinaţie. Voluntarul poate renunţa 
la cheltuielile mai sus-menţionate 
printr-o declaraţie pe propria 
răspundere, aprobată de conducerea 
organizaţiei-gazdă.” 
Autor: Comisia juridică 
 

6.   
 
(2) La solicitarea voluntarului, 
organizaţia-gazdă poate încheia 
contract de asigurare împotriva 
riscurilor de accident şi de boală 
sau a altor riscuri ce decurg din 
natura activităţii, în funcţie de 
complexitatea activităţii la care 
participă acesta. 
 

2. Alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
„(2) La solicitarea voluntarului, 
organizaţia-gazdă poate încheia 
contract de asigurare împotriva 
riscurilor de accident şi de boală sau a 
altor riscuri ce decurg din natura 
activităţii, în funcţie de complexitatea 
activităţii la care participă acesta, în 
limita sumelor alocate cu această 
destinaţie.” 
 

2. Alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
„(2) La solicitarea voluntarului, 
organizaţia-gazdă poate încheia 
contract de asigurare împotriva 
riscurilor de accident şi de boală 
sau a altor riscuri ce decurg din 
natura activităţii, în funcţie de 
complexitatea activităţii la care 
participă acesta şi în limita sumelor 
alocate cu această destinaţie.” 
Autor: Comisia juridică 
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