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Parlamentul  României 

 
 

 

 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 

 

 

 

București, 28 octombrie 2020       

Nr. 4c-2/ 1086 

PROCES VERBAL  

 

al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 14 octombrie 2020  

 

 

Ședința online a comisiei, a avut următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de 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 (PLx 11/2020) – raport comun cu Comisia pentru 

sănătate și familie 

 

La ședința online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, desfășurată prin 

aplicația Cisco Webex, și-au înregistrat prezența prin aplicația Whatsapp, 26 de 

deputați din totalul de 27 de membrii. S-a stabilit ca votul să se facă în scris, tot prin 

aplicația Whatsapp, pentru o mai mare acuratețe. Astfel, s-a supus votului online 

ordinea de zi și aceasta a fost adoptată cu majoritate de voturi, trecându-se la 

dezbateri. 

 

1. PLx 11/2020 – Proiect de 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 
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 Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

extinderea perioadei pentru care se suportă plata tratamentelor medicale și 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 municipiul București, actualmente reglementată pentru anii 2015-2020, la o 

perioadă nelimitată. 

 

 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, un raport 

comun de adoptare a proiectului de 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, în forma 

adoptată de Comisia pentru sănătate și familie . 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

George -  Gabriel VIȘAN 

 

 

 

 

 

Şef serviciu, 
 Giorgiana Ene     

                                                                
Consilier,  

Simina Alexandra Mocanu                                                


