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Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea 
art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui 
ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în 
practicarea sportului de performanţă, trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
și Comisiei pentru tineret și sport , spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență , 
prin adresa nr. PLx.16 din data de 1 februarie 2021. 
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   Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                                              Rareş – Tudor POP 
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RAPORT COMUN 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de  
urgenţă a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor  
financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea  

copiilor în practicarea sportului de performanţă 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru tineret și sport  au fost sesizate, prin adresa 
nr. PLx.16 din data de 1 februarie 2021, spre dezbatere pe fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru 
încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de 
Lege, în şedinţa din data de 28 decembrie 2020.   

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Legislativ, Comisiei  pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi și punctul de vedere favorabil al 
Ministerului Tineretului și Sportului. 
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Proiectul de Lege supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare 
armonizarea dispozițiilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru 
încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă, cu 
dispozițiile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
Totodată, este vizată eliminarea înscrierii de către emitent, a codului numeric 
personal al beneficiarului, pe voucher. 

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile sesizate 
în fond au examinat proiectul de Lege, în ședințe separate. 

Comisia pentru tineret şi sport a examinat proiectul de Lege în ședința cu 
prezenţă fizică și online, din data de 16 martie 2021. La ședința Comisiei au 
participat 11 deputaţi, din cei 12 membri. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a examinat proiectul de Lege în 
ședința cu prezenţă fizică și online, din data de 7 aprilie 2021. La lucrările Comisiei, 
deputaţii membrii ai acesteia și-au înregistrat prezența conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor 
financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în 
practicarea sportului de performanţă, în forma adoptată de Senat. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
  PREŞEDINTE,                                                      PREŞEDINTE,    

 
   Bogdan – Iulian HUŢUCĂ                                             Rareş – Tudor POP 
 

              SECRETAR,                                                                

   Iulius – Marian FIRCZAK             
                          
 
Şef serviciu,                                                                                                                      Consilier parlamentar , 

Giorgiana Ene                                                                                                                           Dr. Florin Danciu 

Consilier,                                                                                                                                 

Simina Alexandra Mocanu                 
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