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√ Legea nr. 210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940
până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicat in Monitorul Oficial 698/12.07.2022
→ La articolul 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 litera b) a alineatului (2) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori,
fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea
armistiţiului, indiferent de locul reţinerii."
→Alineatul (1) al articolului II din Legea nr. 154/2021 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999, se abrogă.
→Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 se acordă
şi se plătesc după cum urmează:
a)începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, drepturile stabilite
pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit.
a), b), d) şi e) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
b)începând cu data de 1 ianuarie 2023, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care sau aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi g), precum şi pentru copiii
prevăzuţi la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

√ Legea 211/2022 pentru modificarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea
activităţii de voluntariat în România, precum şi pentru completarea Legii nr. 219/2015
privind economia socială, publicată in Monitorul Oficial 698/12.07.2022
→Legea nr. 78/2014 se modifică după cum urmează:
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1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezenta lege reglementează participarea persoanelor fizice la activităţile de voluntariat
desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de persoane juridice de drept
public sau de drept privat fără scop lucrativ, precum şi la cele organizate de întreprinderi
sociale sau întreprinderi sociale de inserţie."
2.La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) organizaţia-gazdă este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop
lucrativ, ori întreprinderea socială sau întreprinderea socială de inserţie, care organizează şi
administrează activităţi de voluntariat;"
→ După articolul 28 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, se introduce un nou
articol, articolul 281, cu următorul cuprins:
"Art. 281
Întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie au obligaţia de a transmite la
agenţia de ocupare şi o copie după registrul de evidenţă a voluntarilor odată cu depunerea
raportului de activitate anual prevăzut de prezenta lege."
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