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Inregisfrat nr.AVIZ
Data

referitor la propunerea legislativa pentru modiHcarea si completarea articolului 1 

din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.56 din 25 noiembrie 2015 privind plata 

tratamentului in strainatate al persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata 

in urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs in clubul 

Colectiv din municipiul Bucuresti (b492/22.10.2019)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i func|ionarea Consiliului 
Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 lit. a) din 

Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic ?i Social a fost sesizat cu privire la 

avizareapropunerii legislative pentru modificarea p completarea articolului 1 din Ordonanja de urgenta 

a Guvemului nr.56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului in strainatate al persoanelor a 

caror stare de sanatate a fost afectata in urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs 

in clubul Colectiv din municipiul Bucuresti (b492/22.10.2019).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea Consiliului 

Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in §edinta dm data de 

5.11.2019, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarele observatii:

• se impune stabillrea unor criterii obiective in ceea ce prive§te alegerea tratamentelor ce urmeaza a fi 
efectuate in strainatate, precum si a unor criterii de eligibilitate a cheltuielilor angrenate;

• este necesara extinderea masurilor propose la toate categoriile de victime aflate in situatii similare.

Pre§edinte, 
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