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Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

privind compensarea tarifelor la energia electrică  

utilizată de consumatorii casnici 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

privind compensarea tarifelor la energia electrică utilizată de consumatorii casnici. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.             /2022  

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege privind compensarea tarifelor la energia  

electrică utilizată de consumatorii casnici  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege privind compensarea tarifelor la 

energia electrică utilizată de consumatorii casnici, înaintat cu titlu de inițiativă 

legislativă (nr. 132 din 11 aprilie 2022) de către doamna Marina Tauber, deputată 

în Parlament, și comunică următoarele. 

Autorul a prezentat inițiativa legislativă fără a ține cont de prevederile Legii 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative în partea ce se referă la fundamentarea 

economico-financiară a proiectului. Astfel, nota informativă nu conține informația 

privind cheltuielile ce țin de implementarea prevederilor proiectului nominalizat 

și impactul financiar asupra bugetului public național pe termen scurt și mediu, iar 

conform prevederilor articolului 131 alineatul (6) din Constituția Republicii 

Moldova, nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 

finanțare. 

Prevederi similare sunt stabilite și la articolul 47 alineatul (6) din  

Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996, potrivit cărora în 

cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale 

și de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. 

Totodată, conform articolului 17 alineatul (2) din Legea finanțelor publice 

și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, pe parcursul anului bugetar în 

curs nu pot fi puse în aplicare decizii care conduc la reducerea veniturilor și/sau 

majorarea cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al acestora nu este 

prevăzut în buget.  

Suplimentar, proiectul și nota informativă nu oferă claritate și previzibilitate 

referitor la cuantumul compensațiilor, mecanismul, condițiile și perioada de 

calculare a acestora, organele abilitate cu dreptul de calculare și plată a 

compensațiilor preconizate. 

Astfel, pornind de la cele expuse supra și ținând cont de angajamentele deja 

asumate de către Guvern, proiectul de lege privind compensarea tarifelor la 

energia electrică utilizată de consumatorii casnici nu se susține. 

 

 




