
 LEGE nr. 175 din 7 octombrie 2016
pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea
activităţii de voluntariat în România

 EMITENT: PARLAMENTUL
 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Articolul 15 din 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, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Contractul de voluntariat trebuie să cuprindă următoarele:
    a) obligaţia organizaţiei-gazdă de a asigura desfăşurarea activităţilor
sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor
legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de
caracteristicile activităţii respective;
    b) posibilitatea organizaţiei-gazdă de a suporta cheltuielile de hrană,
cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de
voluntariat, în limita sumelor alocate cu această destinaţie. Voluntarul
poate renunţa la cheltuielile de hrană, cazare şi transport printr-o
declaraţie pe propria răspundere, aprobată de conducerea organizaţiei-gazdă;
    c) posibilitatea organizaţiei-gazdă de a suporta alte cheltuieli
ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor
aferente muncii prestate de către voluntar în limita sumelor alocate cu
această destinaţie. Voluntarul poate renunţa la cheltuielile mai sus
menţionate printr-o declaraţie pe propria răspundere, aprobată de conducerea
organizaţiei-gazdă.
    (2) La solicitarea voluntarului, organizaţia-gazdă poate încheia contract
de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri
ce decurg din natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la
care participă acesta şi în limita sumelor alocate cu această destinaţie.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României,
republicată.
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