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Senator lASZLO ATTILA
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In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, in §edin^a din 10 februarie 2020, plenul Senatului a hotarat 
trimiterea spre reexaminare a proiectului de lege privind aprobarea Ordonanpei de 

urgenpd a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanpei de urgenpa a 

Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribupii pentru finanparea unor 

cheltuieli in domeniul sanatapii (L23/2020-procedurd de urgenpa) in vederea intocmirii 
unui raport suplimentar.

In acest sens, va anexam extras din stenograma ^edin^ei Senatului din data 

de 10 februarie 2020.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Titus CoiTafean
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Extras din stenograma sedintei Senatului 
din 10 februarie 2020

Domnul Titus Corlatean:
Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiectul de lege privind 

aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr.85/2019... (Discutii.) Doar o 

secimda. Punctul 7. Scuzati-ma.
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului 

nr.85/2019 pentm completarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr.77/2011 

privind stabilirea unor contribu^ii pentm fman^area unor cheltuieli in domeniul 
sanata^ii. (L23/2020)

Procedura. Domnul lider de grup PNL, Fenechiu.

Va rog.

Domnul Catalin-Daniel Fenechiu:
Multumesc, domnule presedinte.
La solicitarea Guvemului va solicitam sa fiti de acord cu retrimiterea 

acestui proiect de lege la comisie. Au apamt niste modificari legate de taxa de 

clawback care ar trebui sa fie introdusa in aceasta lege si ar fi bine sa o facem in 

mod unitar.
Multumesc frumos.

Domnul Titus Corlatean:
Termen?

Domnul Catalin-Daniel Fenechiu:
Doua saptamani, as propune.

Domnul Titus Corlatean:
Exista... (Discutii.)

Deci mi se semnaleaza ca exista termenul... Domnule lider, domnule lider, 

domnule lider Fenechiu! Exista termen de adoptare tacita pe 17.
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Domnul Catalin-Daniel Fenechiu (din sala):
O saptamana.

Domnul Titus Corlatean:
O saptamana. Cu conditia sa facem toate diligentele ca peste o saptamana, 

ziua in care se adopta... este termenul de adoptare tacita, sa avem dezbaterea si 
votul.

■ <rriig -

Deci exista procedura... o solicitare de retrimitere la comisie. Termen - o
saptamana.

Supun votului aceasta propunere. Rog vot.
91 plus 4, 95, niciun vot impotriva, o abtinere. 
Propunerea este aprobata.


