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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea completarea art.l din Ordonanta de urgenfa a 

Guvernului nr.56/2015 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 Bucure^ti

Senatui adopta prezentul proiect de lege

Articol unic.- Articolul 1 din Ordonanja de urgen^a a Guvernului nr.56/2015 

privind plata tratamentului in strainatate al persoanelor a c^or stare de sanatate a 

fost afectata in urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs in 

clubul Colectiv din municipiul Bucure§ti, publicata in Monitorul Oficial al 
Rom^iei, Partea I, nr.889 din 26 noiembrie 2015, aprobata prin Legea nr.32/2016, 
cu modific&*ile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum 

urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.l.- (1) Se aproba plata din bugetul Ministerului Sanata^ii a 

cheltuielilor aferente oricaror tratamente medicale necesare, pe perioada nelimitata, 
in ^ara §i in strainatate, in unita^ile sanitare din sistemul de stat §i in cele din 

sistemul privat, precum §i la medici §i terapeu^i independent!, in regim 

ambulatoriu, cu intemare §i in orice alta forma, pentru persoanele a caror stare de 

s^atate a fost afectata in urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 

2015, produs in clubul Colectiv din municipiul Bucure§ti, denumite in continuare 

victime.”
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2. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(l^), 
cu urmatorul cuprins;

„(1^) Victimele beneficiaza de tratamentele medicale prev^te la alin.(l), 
pe durata vie^ii, daca acestea sunt in legatura directa de cauzalitate cu evenimentul 
din 30 octombrie 2015, §i indiferent daca sunt realizate in tara sau in strainatate, in 

unita^i sanitare din sistemul de stat §i in cele din sistemul privat, precum §i la 

medici §i terapeu^i independent!, in regim ambulatoriu, cu intemare §i in orice alta 

forma necesara desfa§urarii optime a tratamentelor medicale.”



Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in ^edinfa din 

3 februarie 2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constitu^ia Romaniei, republicata.

E§EDINTELE SENAT^UIp. PR

Titus Corlate;
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