
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE
VOLUNTARI PENTRU CRIZE UMANITARE

privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a persoanelor care participă la 
activităţi de voluntariat pentru crize umanitare şi/sau dezastre

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul 1. Scopul legii

Prezenta lege stabileşte regimul juridic al persoanelor fizice care participă la activităţi de 
voluntariat pentru crize umanitare desfăşurate în cadrul organizaţiilor neguvernamentale 
prestatoare, în folosul persoanelor afectate de crize umanitare şi/sau dezastre, conform 
definiţiei date de prezenta lege şi de art. 9 alin. (1) lit. a) din Leaea nr. 481/2004 privind 
protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

Articolul 2. Definiţii

(1) Voluntarii pentru crize umanitare sunt persoanele fizice care participă la activităţi de 
voluntariat desfăşurate în cadru! organizaţiilor prestatoare definite de prezenta lege. în baza 
unui contract de voluntariat încheiat în condiţiile Legii nr. 78 din 24 iunie 2014 privind 
reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările şi completările ulterioare, 
suspendându-şi temporar raporturile de muncă, şi care au domiciliul fiscal în România;

(2) Beneflciarii activităţilor de voluntariat pentru crize umanitare sunt persoanele fizice, 
cetăţeni români sau străini,direct afectate de apariţia unei crize umanitare şi/sau dezastru.

(3) Organizaţia prestatoare a activităţilor de voluntariat pentru crize umanitare se referă la 
oricare dintre persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ, stabilite prin hotărâre a 
Guvernului, adoptată în aplicarea prezentei legi;
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(4) Criza umanitară se referă la acel eveniment excepţional care, prin natura sa, comportă 
un grad ridicat de risc social şi care, în lipsa unui răspuns imediat, poate conduce la efecte 
negative sistemice, periclitând integritatea fizică şi/sau psihică a unui număr foarte mare de 
persoane sau cauzând strămutarea forţată a unui segment mare de populaţie, precum 
conflictele armate, dezastrele naturale de mare amploare de origine geologică sau 
meteorologică, accidentele chimice, biologice sau nucleare, avariile la construcţii 
hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă şi exploziile, foamete şi 
mainutriţie, accidentele majore la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de 
obiecte cosmice, accidentele majore şi avariile mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii, 
şi altele asemenea.

Articolul 3. Activarea legii

(1) în ipoteza unei crize umanitare ori dezastru, în cazul în care capacităţile de intervenţie 
ale autorităţilor sunt excedate, Guvernul poate activa mecanismul de susţinere a activităţilor 
de voluntariat pentru crize umanitare desfăşurate de organizaţiile prestatoare.

(2) Activarea mecanismului de susţinere a activităţilor de voluntariat menţionat la alin. (1) se 
face prin Hotărâre de Guvern, care va cuprinde anexa cu organizaţiile prestatoare, 
specializările necesare şi domeniile în care sunt prestate activităţile de voluntariat, precum şi 
aria geografică vizată.

Articolul 4. Cuantumul indemnizaţiei

(1) Pe perioada desfăşurării activităţilor de voluntariat în condiţiile prezentei legi, contractul 
de individual de muncă se suspendă temporar prin acordul părţilor, potrivit art. 49 alin. (1) 
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în situaţia descrisă la alin. (1), pe perioada suspendării contractului individual de muncă, 
salariaţii beneficiază de o indemnizaţie stabilită la 75% din salariul de bază corespunzător 
locului de muncă ocupat, care se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, fără a putea 
depăşi 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat.

(3) Acordarea şi decontarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) 
se realizează conform Normelor Metodologice la prezenta lege elaborate prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Articolul 5. Contractul de voluntariat

(1) Voluntariatul pentru crize umanitare şi/sau dezastre, reglementat de prezenta lege, se 
desfăşoară în baza unui contract încheiat în limba română, în formă scrisă, sub sancţiunea 
nulităţii absolute, între voluntar şi organizaţia prestatoare;

(2) Contractul de voluntariat se încheie în trei exemplare originale, dintre care unul se 
înmânează voluntarului, cel de-al doilea se păstrează în evidenţa organizaţiei prestatoare, 
iar cel de-al treilea se transmite angajatorului de către voluntar:

(3) Contractul de voluntariat se încheie pe o perioadă care nu poate depăşi perioada stabilită 
prin hotărâre de Guvern şi poate fi denunţat unilateral de oricare dintre părţi, cu o notificare 
prealabilă de minimum 24 de ore;
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(4) Activitatea de voluntariat desfăşurată în cadrul organizaţiei prestatoare, în cadrul 
perioadei menţionate la alin. (3), poate fi pentru maximum 5 zile lucrătoare dintr-o lună 
calendaristică, cu excepţia situaţiei în care se dispune altfel prin hotărârea de Guvern.

Articolul 6. Plata indemnizaţiilor

(1) Plata sumelor prevăzute la art. 4 alin. (2) se face de către stat în conturile deschise de 
angajatori la instituţiile de credit sau trezorerie, în maximum 30 de zile de la notificarea de 
către angajator a situaţiei descrise de prezenta lege.

Articolul 7. Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) Munca prestată în cadrul activităţilor de voluntariat pentru crize umanitare constituie 
vechime în muncă şi este considerată muncă prestată pe durata normală a timpului de 
muncă săptămânal, conform prevederilor contractului individual de muncă.

(2) Sumele necesare pentru tratarea accidentelor şi a bolilor survenite în timpul prestării 
activităţilor de voluntariat conform prevederilor art. 2 alin. (1) din prezenta lege, vor fi 
suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate reglementat prin Legea 
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, prin alocare 
integrală de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

(3) în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale împreună cu Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale 
elaborează normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţiior, Preşedintele Senatului

FLORIN CÎŢUlON-MARCEL CIOLACU
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