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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 10 mai 2022 

Nr. 4c-9/173 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de 
voluntariat în România, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
în procedură obişnuită, cu adresa nr.PLx 83/2022 din 2 martie 2022, 
pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 10 mai 2022 

Nr. 4c-9/173 
  

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 

privind reglementarea activităţii de voluntariat în România 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr.PLx 83/2022 din 2 martie 
2022, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege 
pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de 
voluntariat în România. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.78/2014, astfel încât persoanele care aleg să participe la activităţile de 
voluntariat să le poată desfăşura şi în cadrul întreprinderilor sociale de 
inserţie. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.961/06.12.20121) 
 avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.7762/16.11.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/127/09.03.2022) 
 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/71/08.03.2022) 
 punctul de vedere al Consiliului Concurenței (nr.13851/20.12.2021) 
 punctul de vedere, favorabil, al Guvernului (nr.536/24.02.2022). 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 28.02.2022, potrivit art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituția României, republicată. 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 4 mai 2022 a 
participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
domnul Cătălin Boboc – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale. 

 
La lucrările comisiei au participat membrii comisiei conform listei de 

prezență.  
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (șase 

abţineri). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii 

comisiei au hotărât transmiterea către plenul Camerei Deputaţilor a 
prezentului raport, de adoptare a proiectului de lege cu 
amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din raport. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
       Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco  
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

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

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.78/2014 Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

1.   
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea Legii 
nr.78/2014 privind 

reglementarea activităţii de 
voluntariat în România 

 

 
 
 

Lege pentru modificarea Legii 
nr.78/2014 privind 

reglementarea activităţii de 
voluntariat în România, precum 
şi pentru completarea Legii 

nr.219/2015 privind 
economia socială 

 
Autori: membrii comisiei  

 
 
 
Corelare cu modificările 
propuse 

2.   
__ 

 
Articol unic: 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

 
Art.I. - 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, cu modificările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă.  
Preluarea observaţiilor 
din avizul Consiliului 
Legislativ. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.78/2014 Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

 
Autori: membrii comisiei  
 

3.   
 
Art. 1 
 
(1) Prezenta lege reglementează 
participarea persoanelor fizice la 
activităţile de voluntariat 
desfăşurate în folosul altor 
persoane sau al societăţii, 
organizate de persoane juridice 
de drept public sau de drept 
privat fără scop lucrativ. 

 
1. La articolul 1, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(1) Prezenta lege 
reglementează participarea 
persoanelor fizice la activităţile 
de voluntariat desfăşurate în 
folosul altor persoane sau al 
societăţii, organizate de 
persoane juridice de drept public 
sau de drept privat fară scop 
lucrativ, precum şi cele 
organizate de întreprinderile 
sociale de inserţie.” 

 
1. La articolul 1, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(1) Prezenta lege 
reglementează participarea 
persoanelor fizice la activităţile 
de voluntariat desfăşurate în 
folosul altor persoane sau al 
societăţii, organizate de 
persoane juridice de drept public 
sau de drept privat fără scop 
lucrativ, precum şi la cele 
organizate de întreprinderi 
sociale sau întreprinderi sociale 
de inserţie.” 
 
Autori: membrii comisiei  
 

Pentru o exprimare corectă 
din punct de vedere 
gramatical, întrucât textul 
adoptat de Senat poate 
conduce la interpretarea că 
toate întreprinderile sociale 
de inserţie lucrează cu 
voluntari.  
 
Se propune completarea 
iniţiativei legislative prin 
introducerea 
întreprinderilor sociale în 
această categorie, ca 
organizaţii gazdă a 
activităţilor de voluntariat. 
 
Preluarea observaţiilor din 
avizul Consiliului Legislativ. 

4.   
 
Art.3 
 
c) organizaţia-gazdă este 
persoana juridică de drept public 
sau de drept privat, fără scop 
lucrativ, care organizează şi 
administrează activităţi de 

 
2. La articolul 3, litera (c) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„c) organizaţia-gazdă este 
persoana juridică de drept public 
sau de drept privat, fară scop 
lucrativ, sau întreprinderea 
socială de inserţie, care 

 
2. La articolul 3, litera c) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„c) organizaţia-gazdă este 
persoana juridică de drept public 
sau de drept privat, fără scop 
lucrativ, ori întreprinderea 
socială sau întreprinderea 

Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă.  
 
Corelare cu modificările 
anterioare. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.78/2014 Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

voluntariat; organizează şi administrează 
activităţi de voluntariat;” 

socială de inserţie, care 
organizează şi administrează 
activităţi de voluntariat;” 
 
Autori: membrii comisiei  
 

5.   
__ 

 
__ 

 
Art.II. – După articolul 28 
din 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, se introduce un 
nou articol, art.281, cu 
următorul cuprins: 
„Art.281. - Întreprinderile sociale 
şi întreprinderile sociale de 
inserţie au obligația de a 
transmite la agenţia de ocupare 
şi o copie după registrul de 
evidență a voluntarilor odată cu 
depunerea raportului de 
activitate anual prevăzut de 
prezenta lege.” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Se impune introducerea 
unei obligaţii pentru aceste 
întreprinderi de a depune 
odată cu Raportul anual de 
activitate şi a unei copii 
după registrul de evidenţă 
a voluntarilor pentru a se 
institui un mecanism de 
control asupra acestei 
forme de colaborare, 
evitându-se un abuz din 
partea acestora. 
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