
NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

 Ordonanță de Urgență privind plata tratamentului în străinătate a 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 București 

 

SECŢIUNEA A 2-A 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV  

1. Descrierea situaţiei 

actuale        

În urma incendiului din data de 30.10.2015, de la Club 

”Colectiv” București, au rezultat un număr mare de victime, 

aflate în prezent în diferite stadii de tratament, atât în 

unitățile sanitare publice din România, cât și în statele 

membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic 

European, cât și în state terțe. 

La data de 10.11.2015, un număr de 76 pacienți sunt 

internaţi în unităţi sanitare publice din România: 14 pacienţi 

în stare critică, 10 pacienţi în stare  gravă şi 52 în stare 

stabilă. 

Având în vedere situația excepțională cauzată de numărul 

mare de victime, ce impun acordarea de îngrijiri medicale în 

aceeași specialitate, s-a impus necesitatea transferului în 

vederea tratamentului a unor răniți rezultați în urma 

incendiului în clinici din străinătate. 

 

Astfel, au fost transferaţi un număr de 33 pacienți  în alte 

state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic 

European, cât și în state terțe, din care 4 au decedat 

ulterior transferului. În funcție de evoluția stării de sănătate 

a pacienților poate crește numărul celor care pot fi 

transferați pentru efectuarea tratamentului medical în 

străinătate. 

 

2. Schimbări preconizate                
Prin prezentul proiect de Ordonanță de Urgență se aprobă 

plata din bugetul Ministerului Sănătăţii 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, care beneficiază de 

tratament medical în străinătate în perioada 2015-2016, în 

continuarea tratamentului acordat în regim de spitalizare în 

unităţi sanitare publice din România.  

Prin proiectul de Ordonanță de Urgență se exceptează de 

la plată cheltuielile care se decontează din Fondul Național 

de Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și/sau din alte 



surse. 

 

 

Plata cheltuielilor reprezentând contravaloarea 

tratamentelor medicale, inclusiv contribuţia personală a 

rănitului stabilită în conformitate cu legislaţia naţională a 

statelor în care se acordă tratament medical de către 

unităţile sanitare din străinătate, se realizează la solicitarea 

rănitului/însoţitorului. 

 

Prin însoțitor se înțelege un membru al familiei rănitului, 

rudă a acestuia, indiferent de gradul de rudenie sau orice 

altă persoană care îşi asumă responsabilităţile conform 

unei declaraţii pe proprie răspundere. 

Prin proiectul de Ordonanță de Urgență se reglementează 

modalitatea de stabilire a persoanelor pentru care se vor 

susține cheltuielile aferente tratamentului în străinătate, lista 

unităţilor sanitare în care se acordă tratament medical în 

străinătate, precum și documentele necesare pentru 

decontarea cheltuielilor aferente tratamentului în 

străinătate. 

 

Metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor 

pe proprie răspundere prevăzute în proiectul de ordonanţă 

de urgenţă se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. 

 

3. Alte informaţii (**)            
 

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV  

                        

1. Impactul 

macroeconomic     

Nu este cazul 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Nu este cazul 

3. Impactul social                      Nu este cazul   

4. Impactul asupra 

mediului (***)       

Nu este cazul 

5. Alte informaţii                       

SECŢIUNEA A 4-A 

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE 



TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

                                                                                                            - mil lei -   

                         

Indicatori Anul curent Urmatorii 4 ani Media 

pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

  (i) contribuţii de asigurări           

      

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) venituri proprii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii                

      

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

      

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

      



cheltuielilor bugetare  

- disponibilităţi din venituri 

proprii ale anului 

precedent                

 

 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare                   

      

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare                               

      

7. Alte informaţii                        Costul mediu estimat pentru fiecare rănit până la finele 

anului 2015 este de aproximativ 500 mii euro. Faţă de 

această estimare pot exista variaţii substanţiale, având în 

vedere complexitatea cazurilor din punct de vedere medical 

şi a procedurilor terapeutice aplicate, a costurilor şi 

nivelurilor de coplată diferite din sistemele de sănătate ale 

statelor în care sunt sau urmează să fie transferaţi răniţii. 

De menţionat, că în prezent sunt internaţi în clinici din 

străinătate un număr de 29 de răniţi, dar în funcție de 

evoluția stării de sănătate a pacienților internaţi în unităţile 

sanitare din România, pot fi transferați pentru efectuarea 

tratamentului medical în străinătate un număr de circa 20 

de răniţi. 

SECŢIUNEA A 5-A 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE 

 

1. Proiecte de acte 

normative suplimentare                      

Nu este cazul   

2. Compatibilitatea 

proiectului de act 

normativ cu legislaţia 

comunitară în materie             

Nu este cazul 

3. Decizii ale Curţii 

Europene de Justiţie şi 

alte documente        

Nu este cazul 

4. Evaluarea conformităţii:          Nu este cazul 

Denumirea actului sau 

documentului comunitar, 

Gradul de conformitate (se 

conformează/nu se conformează) 

Comentarii 



numărul, data adoptării si 

data publicării 

5. Alte acte normative 

şi/sau documente 

internaţionale din care 

decurg angajamente           

Nu este cazul 

6. Alte informaţii                    

SECŢIUNEA A 6-A 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT 

NORMATIV      

 

1. Informaţii privind 

procesul de consultare cu 

organizaţii 

neguvernamentale, 

institute de cercetare şi 

alte organisme implicate                         

Nu este cazul 

 

2. Fundamentarea 

alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc 

consultarea, precum şi a 

modului în care 

activitatea acestor 

organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act 

normativ                          

Nu este cazul 

 

3. Consultările organizate 

cu autorităţile 

administraţiei publice 

locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ 

are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de 

consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice 

locale la elaborarea 

proiectelor de acte 

normative     

Nu este cazul 

 



4. Consultările 

desfăşurate în cadrul 

consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu 

prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea 

consiliilor interministeriale 

permanente      

Nu este cazul 

 

5. Informaţii privind 

avizarea de către: 

 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi 

Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi             

Nu este cazul 

 

6. Alte informaţii                   Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 7-A 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV        

                                 

1. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

necesitatea elaborării 

proiectului de act 

normativ       

Prezentul act normativ a respectat prevederile Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, respectiv excepția prevăzuta la art. 7 alin. (13) 

având în vedere caracterul urgent al proiectului de act 

normativ şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

2. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

eventualul impact asupra 

mediului în urma 

implementării proiectului 

de act normativ, precum 

şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice                         

Nu este cazul 

 

3. Alte informaţii                   Nu este cazul 



 

SECŢIUNEA A 8-A 

MĂSURI DE IMPLEMENTARE      

                                    

1. Măsurile de punere în 

aplicare a proiectului de 

act normativ de către 

autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau 

locale - înfiinţarea unor 

noi organisme sau 

extinderea competenţelor 

instituţiilor existente           

Nu este cazul 

2. Alte informaţii                    

 

 

Faţă de cele menţionate s-a elaborat prezentul proiect de Ordonanță de Urgență 

privind plata tratamentului în străinătate a 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 București, pe care îl supunem Guvernului spre 

aprobare.  

 

Ministrul Sănătății 

 

Patriciu-Andrei Achimas-Cadariu 

 

Avizăm Favorabil 

 

Ministrul afacerilor interne 

Petre Toba 

 

Ministrul Finanțelor Publice 

              Anca Dana Dragu  

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

Vasile Ciurchea 

 

Ministrul Justiţiei 

http://stirileprotv.ro/stiri/politic/patriciu-achimas-cadariu-nominalizat-in-locului-lui-andrei-baciu-la-ministerul-sanatatii-in-guvernul-ciolos.html
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/anca-paliu-dragu-analist-economic-la-comisia-europeana-propusa-pentru-postul-de-ministru-al-finantelor.html


Raluca Alexandra Prună 

 

 

 

 

 

Direcții inițiatoare: 

 

Serviciul medicina de urgența, șef serviciu Petru Melinte 

 
Data ..................................         Semnătura............................ 
 
 

Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică, director general adjunct 

Amalia Șerban  

 
Data ..................................         Semnătura............................ 

 

 

 

Direcții avizatoare: 

 

 

Direcția generală buget și contabilitate, director general Georgeta Bumbac 

 

Data ..................................         Semnătura............................ 
 
        
Direcţia relaţii cu presa afaceri europene şi relaţii internaţionale, director Oana Grigore 
 
Data ..................................         Semnătura............................ 
 
 
 
Direcţia generală resurse umane, juridic și contencios  
 
   
director general Ionuț Sebastian Iavor   Data.................. Semnătura..................... 
    
 
Secretar de stat Francisk Iulian Chiriac  
 
Data...............................                               Semnătura.......................... 
 
Secretar de stat Dorel Săndesc 
 
Data...............................                               Semnătura.......................... 
 
Secretar general, Gabriel Florin Pușcău  
 
Data...............................                               Semnătura.......................... 



 

 

 


