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PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa 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 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic. — Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror 

stare de sănătate a fost afectată în ui iia tragicului eveniment din data de 

30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, 

aprobată prin Legea nr. 32/2016, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 889 din 26 noiembrie 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, Sc modifică şi Sc completează după cum urmează: 
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1. Alineâtul (1) se modiücă şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. — (1) Se aprobă plata din bugetul Ministerului Sănătăţii 

a cheltuielilor aferente oricăror tratamente medicale necesare, efectuate în 

ţară şi 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 municipiul Bucureşti, denumite în 

continuare victime." 

2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, aim . (11), 

cu următorul cuprins: 

„(1') Victimele beneficiază de tratamentele medicale prevăzute 

la aim . (1), pe durata vieţii, dacă acestea sunt în legătură directă de 

cauzalitate cu evenimentul din 30 octombrie 2015, şi indiferent dacă sunt 

realizate în ţară sau în străinătate, în unităţi sanitare din sistemul de stat şi 

în cele din sistemul privat, precum şi la medici şi terapeuţi independenţi, 

în regim ambulatoriu, Cu internare şi în once altă formă necesară 

desfăşurării optime a tratamentelor medicale." 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, 

cu respectarea prevederilor art. 75 ,şi ale art. 76 aim . (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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