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AVIZ 
Asupra 

Proiectului de Lege  pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea 
activităţii de voluntariat în România 

    În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare,  cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind 
reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu adresa nr. PLx 83, 
înregistrat cu nr. 4c-13/146 din data 2 martie 2022. 

    Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat proiectul de lege, în 
ședința din 28 februarie 2022, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art. 115 alin (5) din Constitu ția României republicată. 

   Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  Cameră decizională. 
   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 desfăşură şi în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie.    
    Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în 
şedinţa din 15 martie 2022. 
   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul nefavorabil al 
Consiliului Economic și Social, punctul de vedere favorabil al Consiliului 
Concurenței și punctul de vedere favorabil al Guvernului, transmis în 24 februarie 
2022. 
   În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 
   Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
                    PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
                Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ                              Olivia-Diana MORAR 
              
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Andrada Armencea 
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