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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii 

de voluntariat în România

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în 
România (b513/3.11.2021), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/5457/08.11.2021 şi înregistrată la 
Consiliul Legislativ cu nr.D 1004/9.11.2021

CONSILIUL LEGISLATIV
A.

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 
alin.(2) din Regulamentul de organizare şi âincţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri:

1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii 
nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în 

România, cu modificările ulterioare, în sensul ca persoanele care aleg 

să participe la activităţile de voluntariat să le poată desfăşură şi în 
cadrul întreprinderilor sociale de inserţie.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 
prima Cameră sesizată fiind Senatul, în conformitate cu dispoziţiile 
art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată.

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 
-nu se pronunţă asupra soluţiilor legislative preconizate.

3. La titlu, din considerente de ordin ortografic, este necesară 
scrierea cuvântului „Pentru” cu iniţială mică.



Observaţia este valabilă şi referitor la cuvântul „Lege” din 

finalul formulei introductive.
4. La articolul unic partea introductivă, având în vedere că 

Legii nr.78/2014 nu i-au fost aduse completări, propunem înlocuirea 

sintagmei „cu modificările şi completările ulterioare” prin expresia
„cu modificările ulterioare”,

5. La pct.l partea dispozitivă, în scopul evitării repetării în 

raport cu partea introductivă a articolului unic, propunem eliminarea 

sintagmei „se modifică şi”.
Reiterăm observaţia şi pentru pct.2 partea dispozitivă.
La textul propus pentru art.l alin.(l), pentru o exprimare 

corectă din punct de vedere gramatical, propunem înlocuirea 

sintagmei „precum şi cele organizate de întreprinderile sociale de 

inserţie” cu sintagma „precum şi la cele organizate de întreprinderi 

sociale de inserţie”. Menţionăm că observaţia are în vedere inclusiv 

faptul că, în redactarea propusă de iniţiatori, textul poate conduce la 

interpretarea că toate întreprinderile sociale de inserţie lucrează cu 

voluntari.
6. La pct,2 referitor la textul propus pentru art.3 lit.c), pentru 

evitarea repetării conjuncţiei „sau”, propunem ca sintagma „sau 

întreprinderea socială de inserţie” să fie redată sub forma „ori 
întreprinderea socială de inserţie”.
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tlDOif-EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 469/26 iun. 2014L. nr. 78/2014
Lege privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

promulgată prin D. nr. 456/20141 M. Of. nr. 469/26 iun. 2014 
Decret pentru promulgarea Legii privind reglementarea 
activităţii de voluntariat în România

2 modificări prin L.nr. 175/2016 M. Of. nr. 812/14 oct. 2016 modifică an. 15
Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind 
reglementarea activităţii de voluntariat în România
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