
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 

 

 
 

L I S T A 

 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 a Curţii Constituţionale 
 

 

 

 

 

1. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea 

participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate (PLx.325/2016)                                          - procedură de urgență - 

 

2. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei  (PLx.450/2016)                               - procedură de urgență - 

 

3. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2017 

privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a 

creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 (PLx.145/2017) 

                   - procedură de urgență - 

   

4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.31/2016 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă  (PLx.417/2016) 

                   - procedură de urgență - 

 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.67/2016 pentru modificarea art.51 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 

privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu 

energie termică a populaţiei (PLx.22/2017) 

                                                                            - procedură de urgență - 
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6.  Legea pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.490/2004 

privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare  

(PLx.461/2016)                                                      - procedură de drept comun - 

 

7. Legea pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care 

se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei (PLx.522/2015) 

                                                                    - procedură de drept comun - 
 

 

 

 

   

 
      *)  Termenul pentru sesizare este de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă 

şi de 5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii (astăzi, 

3 aprilie 2017) 

 

      **) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi,                   

3 aprilie 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 aprilie 2017 

 


