
ORDIN nr. 1.266 din 2 octombrie 2018 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din 

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea 

atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul 

Sănătăţii în temeiul Ordonanţei 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  

EMITENT: Ministerul Sănătăţii  

PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 855 din 9 octombrie 2018 

 
 
    Văzând Referatul de aprobare nr. SP 11.335 din 1.10.2018 al Direcţiei generale de asistenţă 
medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, 
    având în vedere prevederile Ordonanţei 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, aprobată 
prin Legea nr. 32/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 
    având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de 
decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru 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, cu modificările 
ulterioare, 
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 
    ART. I 
    La articolul 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor 
Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 
14 aprilie 2016, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 1 
    (1) La nivelul Ministerului Sănătăţii se constituie Comisia de analiză şi aprobare a solicitărilor 
depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei 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, aprobată 
prin Legea nr. 32/2016, cu modificările şi completările ulterioare, formată din: 
    preşedinte: Cristian Vasile Grasu, secretar de stat 
    preşedinte supleant: Tiberius-Marius Brădăţan, subsecretar de stat 
    membri: 
    Costin Iliuţă, Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică 
    Simona Hîrţea, Direcţia generală buget şi contabilitate 
    membru supleant: 
    Amalia Şerban, Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică" 
 
 
    ART. II 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
                    Ministrul sănătăţii, 
                    Sorina Pintea 
 
    Bucureşti, 2 octombrie 2018. 
    Nr. 1.266. 
 

http://www.monitoruljuridic.ro/monitorul-oficial/855/2018-10-09/

