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AL 
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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului 
în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului 
eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul 
Bucureşti, cu care Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. Pl-x 
889 din 21 decembrie 2015, înregistrată la Comisia pentru sănătate şi familie sub nr. 4c-
8/25 şi sub nr. 4c-2/1129/2015 la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
 

                  PREŞEDINTE                                                         PREŞEDINTE                         
 
            Conf.Dr. Florin BUICU                                               Viorel ŞTEFAN                         
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
     Comisia pentru sănătate şi familie 
      Nr. 4c- 8/25/2016                                              
 

  Comisia pentru buget, 
                        finanţe şi bănci                     
                    Nr. 4c-2/1129/2015 

                                                                                                        Nr. Pl-x 889/2015 
 
                                                                                                        Bucureşti, 09.02.2016 

 
                                              RAPORT COMUN 
                                                         asupra  

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de 
sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 

produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie, şi Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 
privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost 
afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul 
Colectiv din municipiul Bucureşti, transmis cu adresa nr. Pl-x 889 din 21 decembrie 
2015, înregistrat la Comisia pentru sănătate şi familie sub nr. 4c-8/25 şi sub nr. 4c-
2/1129/2015 la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale               

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,              
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

şedinţa din 14 decembrie 2015.   
 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1251 din 25 noiembrie 2015, a avizat 

favorabil proiectul de Lege. 
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de 

Lege, conform avizului nr. 4c-11/1615 din 25 ianuarie 2016.  
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea 

cadrului legislativ privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de 
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sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 
produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de Lege în 
şedinţe separte, respectiv Comisia pentru sănătate şi familie în data de 2 februarie 2016 
şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în data de 9 februarie 2016.  

 
Din totalul de 19 de membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie au fost 

prezenţi la dezbateri 18 deputaţii, iar din numărul totalul de 33 de membri ai Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa la dezbateri 31 deputaţi. 

 
Potrivit reglementărilor art. 56 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege, au participat, în calitate de 
invitaţi, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Attila Gyorgy 
iar din partea Ministerului Sănătăţii , domnul subsecretar de stat Răzvan Vulcănescu. 

 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la 

lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere şi adoptare plenului 
Camerei Deputaţilor proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a 
fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul 
Colectiv din municipiul Bucureşti, în forma adoptată de Senat. 

 
 In cursul dezbaterii s-au dezbătut două amendamente care, urmare 

supunerii la vot, au fost respinse. 
 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  
 
 
 

             PREŞEDINTE                                                                        PREŞEDINTE                         
 
            Conf.Dr. Florin Buicu                                                            Viorel ŞTEFAN                         
                               
  
              SECRETAR,                                  SECRETAR 
  
   Conf.Dr. Camelia Gogdănici                                                     Maria-Andreea PAUL
 
 

                      



 ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. crt. Text  Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2015 privind plata tratamentului 

în străinătate al persoanelor a căror 
stare de sănătate a fost afectată în 

urma tragicului eveniment din data de 
30 octombrie 2015 produs în clubul 
Colectiv din municipiul Bucureşti 

Amendamente propuse Motivaţia 
1. Admiterii 

2. Respingerii 

Camera Decizională 

1. Art.1, alin. (1) - Se aprobă plata din 
bugetul Ministerului Sănătăţii a 
cheltuielilor aferente tratamentului în 
străinătate pentru persoanele a căror 
stare de sănătate a fost afectată în 
urma tragicului eveniment din data de 
30 octombrie 2015 produs în Clubul 
Colectiv din Bucureşti, denumite în 
continuare victime, care beneficiază 
de tratament medical în străinătate în 
perioada 2015-2016, în continuarea 
tratamentului acordat în regim de 
spritalizare în unităţi sanitare publice 
din România. 

Art. alin.(1) se modifică 
astfel: 
Art.1 - (1) - Se aprobă plata 
integrală a cheltuielilor 
aferente tratamentului în 
străinătate stabilite în 
conformitate cu legislaţia 
naţională a statelor în care 
se acordă tratament 
medical, inclusiv a 
transportului medical 
specializat, pentru persoanele 
a căror stare de sănătate a fost 
afectată în urma tragicului 
eveniment din data de 30 
octombrie 2015 produs în 
Clubul Colectiv din Bucureşti, 
denumite în continuare 
victime, care beneficiază de 
tratament medical în 
străinătate în perioada 2015-
2016, din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, în 
continuarea tratamentului 
acordat în regim de 
spritalizare în unităţi sanitare 
publice din România. 
 
Autor: deputati Vasile Horga, Anton 
Doboş + PNL 

2.In forma actuală, Ordonanţa 
de urgenţă acoperă plata 
integrală a cheltuielilor, 
reprezentanţii Ministerului 
Sănătăţii informând faptul că 
au efectuat decontări şi nu au 
înregistrat dificultăţi în 
efectuarea plăţilor. 

Camera Deputaţilor 
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2. Art. 2, alin. (1) - Plata cheltuielilor 
reprezentând contravaloarea 
tratamentelor medicale, inclusiv 
contribuţia personală a victimei, 
stabilită în conformitate cu legislaţia 
naţională a statelor în care se acordă 
tratament medical de către unităţile 
sanitare din străinătate, precum şi a 
transportului medical specializat, se 
realizează la solicitarea 
victimei/însoţitorului. 

Art. 2, alin.(1) se modifică astfel: 
(1) - Plata cheltuielilor prevăzute la 
art. 1 alin. (1), se face la solicitarea 
victimei/însoţitorului. 
 
Autor: deputati Vasile Horga, Anton 
Doboş + PNL 
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