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A V I Z 
asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii 
de voluntariat în România, precum şi a Legii nr.176/2018 privind internshipul 

 
              În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Proiectul de lege pentru modificarea Legii 
nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi a Legii 
nr.176/2018 privind internshipul, trimis cu adresa nr. PLx. 245 din 13 mai 2019, înregistrat 
la Comisia juridică sub nr. 4c-13/443/2019.  
             Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile 
art. 75 din  Constituţia  României,  republicată  şi  ale  art.  92  alin. (9) pct. 2 din  
Regulamentul  Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 25 martie 2019.  
             Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.78/2014, 
precum şi a Legii nr.176/2018, urmărindu-se prevederea posibilităţii pentru birourile 
parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor de a beneficia de activitatea voluntarilor sau a 
internilor, în condiţiile legilor menţionate, în calitate de organizaţii-gazdă, pe durata 
mandatului parlamentar. 

  În şedinţa din data de 28 mai 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 
legislativă supusă avizării şi au avut în vedere punctul de vedere al Guvernului transmis cu 
adresa nr. 226 din 22.02.2019 şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1209 din 
19.12.2018. 
            În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 
            În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
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