ORDONANTA Nr. 58 din 22 august 2002
pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 642 din 30 august 2002
În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 1 pct. V.2
din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta.
ARTICOL UNIC
Legea voluntariatului nr. 195/2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 206 din 24 aprilie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 1
Prezenta lege reglementeaza promovarea si facilitarea participarii cetatenilor români si
straini, în spiritul solidaritatii civice, la actiuni de voluntariat organizate de persoane
juridice de drept public si de persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial,
precum si participarea tinerilor la programele internationale de voluntariat pentru tineri,
implementate de structuri descentralizate în strânsa legatura cu autoritatile nationale
responsabile pentru problemele tineretului."
2. Literele c) si d) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
"c) organizatia gazda este persoana juridica de drept public sau persoana juridica de
drept privat fara scop patrimonial care încheie, în conditiile prezentei legi, contract de
voluntariat;
d) contract de voluntariat este o conventie cu titlu gratuit, încheiata între o persoana
fizica, denumita voluntar, si o persoana juridica, denumita organizatie gazda, în temeiul
careia prima persoana se obliga fata de a doua sa presteze o activitate de interes public fara
a obtine o contraprestatie materiala;"
3. La articolul 2, dupa litera d) se introduc literele e) si f) cu urmatorul cuprins:
"e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizica sau juridica în folosul careia se
desfasoara activitatea de voluntariat. Organizatia gazda poate fi identica sau diferita de
beneficiarul voluntariatului;
f) îndrumatorul este persoana cu rol de coordonare si supraveghere a voluntarilor în
timpul actiunilor de voluntariat."
4. Dupa articolul 4 se introduce articolul 4^1 cu urmatorul cuprins:
"ART. 4^1
Autoritatile locale ofera sprijin în derularea stagiilor de voluntariat, acordând prioritate
activitatilor care se adreseaza tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate."
5. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
"(3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule
alternative care înlocuiesc serviciul militar si nu poate reprezenta un echivalent pentru un
loc de munca remunerat.
(4) Voluntarilor cetateni straini le este garantata rezidenta pe durata stagiului de
voluntariat."
6. Dupa articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu urmatorul cuprins:
"ART. 5^1

(1) În sensul programului de actiune comunitar <<Tineret>>, tânar voluntar este
persoana cu vârsta cuprinsa între 18 si 25 de ani care încheie, în conditiile legii, un
contract de voluntariat pentru o perioada limitata, urmarindu-se dezvoltarea aptitudinilor si
formarea experientei personale si interculturale, contribuind în acelasi timp la binele
comunitatii.
(2) Tânarul voluntar participa într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât cel
în care îsi are resedinta ori domiciliul, sau într-un stat tert la o activitate nelucrativa si
neremunerata, care prezinta importanta pentru comunitate si are o durata limitata de
maximum 12 luni, în cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv si de Comunitatea
Europeana.
(3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, în functie de durata prevazuta, se
diferentiaza în stagii pe termen lung, cu durata între 3 luni si un an, si stagii pe termen
scurt, cu durata între 3 saptamâni si 3 luni.
(4) Pentru programul de actiune comunitar <<Tineret>> organizatia gazda asigura
tânarului voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare si masa completa. Din
fonduri de la Comisia Europeana se asigura transportul extern si o indemnizatie de
deplasare neimpozabila, sub forma de bani de buzunar, pe întreaga durata a stagiului de
voluntariat.
(5) La sfârsitul stagiului de voluntariat, în cadrul programului de actiune comunitar
<<Tineret>> se va elibera de catre Comisia Europeana un certificat nominal care sa
recunoasca prestarea activitatii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile
dobândite."
7. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 6
(1) Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract încheiat în forma scrisa, sub
sanctiunea nulitatii absolute, între voluntar si organizatia gazda, în conditii de libertate
contractuala a partilor si cu respectarea dispozitiilor prezentei legi."
8. Literele c) - f) ale articolului 7 vor avea urmatorul cuprins:
"c) asigurarea de catre organizatia gazda a desfasurarii activitatilor sub coordonarea
unui îndrumator, în conditiile legale de protectie a muncii, în functie de natura si de
caracteristicile activitatii respective;
d) asigurarea de catre organizatia gazda, în conditiile prevazute de lege, împotriva
riscurilor de accident si de boala sau a altor riscuri ce decurg din natura activitatii; în lipsa
asigurarii costul prestatiilor medicale ca urmare a riscurilor ce decurg din desfasurarea
activitatii de voluntariat se suporta integral de organizatia gazda. Exceptie fac programele
de actiune comunitare <<Tineret>> pentru care costurile de asigurare sunt suportate de
Comisia Europeana, care încheie un contract cu o companie de asigurari;
e) eliberarea de catre organizatia gazda a unui certificat nominal care sa recunoasca
prestarea activitatii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobândite;
metodologia privind eliberarea certificatului nominal se aproba prin ordin comun al
ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului tineretului si sportului;
f) rambursarea de catre organizatia gazda, în conditiile convenite în contract, potrivit
legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitatii."
9. Literele a) si c) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:
"a) sa îndeplineasca sarcinile primite din partea organizatiei gazda;
...........................................................................
c) sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de organizatia
gazda."

10. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 14
Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din initiativa voluntarului
sau a organizatiei gazda, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii motivelor."
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul tineretului si sportului,
Georgiu Gingaras
p. Ministrul muncii
si solidaritatii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
---------------

