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referitor la propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea 

articolului 1 din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr.56 din 25 

noiembrie 2015 privind plata tratamentului in strain^tate 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

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea §i 
completarea articolului 1 din Ordonanta de urgenfa a Guvernului 

nr.56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului in 

strainatate al persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata 

m urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs 

in clubul Colectiv din municipiul Bucure^ti (b492/22.10.2019) 

transmisa de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/6051/29.10.2019 §i inregistrata la Consiliul Legislativ cu 

nr.D959/29.10.2019,
CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul arL2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, rq)ublicata §i al ait46(2) 

din Regulamentul de organizare §i fiinclionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observa|ii si propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare 

modificarea §i completarea art. 1 al Ordonanfei 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.

In fapt, intervenfia legislativa vizeaza extinderea perioadei pentru 

care se suporta plata tratamentelor medicate §i a cheltuielilor aferente 

tratamentului in strainatate pentru persoanele 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, actualmente 

reglementata pentru anii 2015-2020, la o perioada nelimitata.



2. Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor ordinare, iar in aplicarea dispozi^iilor art.75 alin.(l) 

din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este 

Senatul.
Men|;ionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunta asupra oportunita|ii solutiilor legislative 

preconizate.
3. Intrucat, prin masurile propuse, propunerea legislativa are 

implicatii asupra bugetului de stat, este obligatorie solicitarea unei 

informari din partea Guvernului, in conformitate cu dispozi^iile art. Ill 

alin.(l) teza a doua din Constitutia Romaniei, republicata.
In considerarea dispozi|iilor art. 15 din Legea responsabilitatii 

fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata, fiind vorba de o initiativa a 

carei adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, ini^iatorii trebuie 

sa prezinte fi§a financiara prevazuta la art. 15 din Legea nr.500/2002 

privind finan|ele publice, cu modificarile §i completarile ulterioare.
Precizam ca prin Decizia nr.331/2019, Curtea Constitutionals, a 

refinut ca, „lipsind fi§a financiarS (initials §i reactualizata) nu se poate 

trage decat concluzia ca la adoptarea legii s-a avut in vedere o sursS de 

fmantare incertS, generals §i lipsita de un caracter obiectiv §i efectiv, 
nefiind a§adar realS”.

4. De asemenea, avand in vedere obiectul de reglementare, trebuie 

solicitat §i obtinut avizul Consiliului Economic §i Social, astfel cum se 

impune prin prevederile Legii nr.248/2013 privind organizarea §i 
functionarea Consiliului Economic §i Social, republicatS, cu 

modificSrile §i completarile ulterioare.
5. Pentru respectarea normelor de tehnicS legislativS, potrivit 

cSrora redarea elementului de structurS al actului normativ care va 

suporta evenimentul legislativ se face in forma abreviata §i pentru 

redarea in mod corect a actului normativ de bazS, titiul va fi reformulat, 
astfel;

„Lege
pentru modificarea §i completarea art. 1 din Ordonanta de urgentS 

a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului in strainState al 
persoanelor a caror stare de sSnatate a fost afectatS in urma tragicului 

eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs in clubul Colectiv din 

municipiul Bucuresti”.
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6. Pentm acelea§i motive, partea introductiva a articoiului unic 

va fi reformulata, astfel:
„Articol unic. - Articolul 1 din Ordonanfa de urgen^a a 

Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului in strainatate 

al persoanelor a caror stare de s^natate 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 Romaniei, Partea I, nr. 889 din 26 noiembrie 2015, 
aprobata prin Legea nr. 32/2016, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se modifica ^i se completeaza dupa cum urmeazS:”.
La textul propus se elimina marcarea elementului de structura ce 

urmeaza sa suporte evenimentul legislativ, „Art.r’, acesta fiind deja 

precizat in partea introductiva a articoiului unic.
La pct.l, partea dispozitiva va fi formulata, astfel:
„1. Alineatul (1) al articoiului 1 se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:”, in continuare fiind redat textul in forma propusa.
La pct.2 partea dispozitiva va ft formulata, astfel:
”2. Dupa alineatul (1) al articoiului 1 se introduce un nou 

alineat, alin.(li), cu urmatorul cuprins:”, in continuare fiind redat 

textul propus.
7. Analizand reglementarile din prezenta propunere, observam ca 

alin.(l) prevede ca „se aproba plata din bugetul Ministerului Sanatatii 

a cheltuielilor aferente oricaror tratamente medicale necesare, pe 

perioada nelimitata,[...] pentru persoanele 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, denumite in 

continuare victime''
Or, la textul propus pentru alin.(l^) se precizeaza ca „victimele 

beneficiaza de tratamentele medicale prevazute la alin. (1) pe durata 

vie^ii, daca acestea sunt in legatura directa de cauzalitate cu 

evenimentul din 30 octombrie 2015 [...]”.
Pentru respectarea normelor de tehnica legislativa, sugerSm sa se 

analizeze daca mai este cazul sa fie introduse dispozifiile propuse 

pentru alin.(l ^), acestea fiind redundante, in raport de cele de la alin.( 1), 
intrucat perioada in care victimele ar beneficia de drepturile prevazute 

in actul normativ este aceea§i, „perioada nelimitatd” echivaland cu 

,,durata viefii”.
In acela^i context, formularea „beneficiaza de tratamentele 

medicale prevazute la alin.(l) [...] daca acestea sunt in legatura 

directd de cauzalitate cu evenimentul din 30 octombrie 2015 [...]” ar
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trebui reanalizata mtrucat nu tratamentele medicale ar putea fi in 

legatura directa de cauzalitate cu evenimentul din 30 octombrie 2015 ci 
ranile pentru a caror vindecare victimele au nevoie de aceste tratamente 

medicale.
8. in situafia in care se renunta la introducerea textului cuprins la 

alin.(l ^), din titiul actului se va elimina expresia „si completarea”. De 

asemenea, din partea introductiva a articolului unic se va elimina 

expresia „§i se completeaza”.
Astfel, partea introductiva a articolului unic ar deveni parte 

dispozitiva, formulata astfel:
„Articol unic. - Alineatul (1) ai articolul 1 din Ordonan^a de 

urgen^a 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 Bucuresti, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 889 din 26 noiembrie 2015, 
aprobata prin Legea nr. 32/2016, cu modificarile ^i completarile 

ulterioare, se modifica §i va avea urmatorul cuprins:”.
Textul propus la fi marcat cu „(!)”.

dr. Drago§

Bucure§ti
//■Nr.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui

O.U.G. nr. 56/2015
Ordonanla de urgenla privind plata tratamentului ?n strainatate al persoanelor a caror stare de 
sanatate a fast afectata in urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs in 
clubul Colectiv din municipiul Bucure§ti 

aprobata prin

M. Of. nr. 88'9/26 nov. 2015

L. nr. 32/2016 M. Of. nr. 208/21 mar. 2016

1 aprobata prin L. nr. 32/2016 M.Of. nr. 208/21 mar. 2016
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentS a Guvemului 
nr. 56/2015 privind plata tratamentului Tn strainState al 
persoanelor a cSror stare de sanatate a tost afectatS tn urma 
tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs Tn 
clubul Colectiv din municipiul Bucure§ti

2 modificiri prin : O.U.G. nr. 74/2016 M. Of. nr. 878/2 nov. 2016
Ordonanta de urgenta pentru modificarea $i completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 56/2015 privind plata 
tratamentului Tn strainatate al persoanelor a caror stare de 
sanatate a fost afectata Tn urma tragicului eveniment din data 
de 30 octombrie 2015 produs Tn clubul Colectiv din municipiul 
Bucure?ti

aprobata prin L. nr. 59/2017

modified art. 1, art. 2 alin. (3) lit. b) fi d), 
art. 3 alin. (1);
introduce alin. (2_1), lit. f) §i g) la art. 2 

alin. (3)

M.Of. nr. 266/14 apr. 2017

3 modificari prin L. nr. 59/2017 M.Of. nr. 266/14 apr. 2017
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului 
nr. 74/2016 pentru modificarea §i completarea Ordonantei de 
urgenta a Guvemului nr. 56/2015 privind plata tratamentului Tn 
strainatate al persoanelor a caror stare de sanatate a fost 
afectata Tn urma tragicului eveniment din data de 30 
octombrie 2015 produs Tn clubul Colectiv din municipiul 
Bucurefti

aprobd O.U.G. nr. 74/2016

4 modific&ri prin O.U.G. nr. 8/2018 M.Of. nr. 190/1 mar. 2018
Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri Tn 
domeniul sanatatli

modified art. 1 alin. (1)
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