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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea 

și completarea Legii fondului de susținere a populației nr. 827/2000 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege cu 

privire la modificarea și completarea Legii fondului de susținere a populației 

nr. 827/2000. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.            /2022 
 
 
 

AVIZ 

la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea 

Legii fondului de susținere a populației nr. 827/2000 

 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege cu privire la modificarea și 
completarea Legii fondului de susținere a populației nr. 827/2000, înaintat cu 
titlu de inițiativă legislativă (nr. 234 din 10 iunie 2022) de către doamna Marina 
Tauber, deputat în Parlament, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, prin proiect se propune efectuarea transferurilor 

lunare de către bănci, în mărime de 50 la sută din venitul net, în Fondul de 

susținere a populației. 

În conformitate cu art. 25 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative, elaborarea proiectului de lege necesită a fi precedată de 

efectuarea analizelor economice în scopul fundamentării necesității inițierii 

elaborării unui astfel de act normativ. 

Totodată, menționăm că proiectul conține unele carențe de tehnică 

legislativă și nu respectă rigorile legale cu privire la intrarea în vigoare a actului 

normativ. 

În subsidiar, ținând cont că proiectul de lege examinat are impact asupra 

activității de întreprinzător, urmează a fi efectuată analiza impactului de 

reglementare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2006 cu privire la 

principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător și cu cele ale 

Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor 

de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019. 

Întrucât în inițiativa respectivă autorul se referă la o sursă și cheltuieli 

improprii Fondului de susținere a populației, Guvernul este în imposibilitate de a 

o susține. 

Astfel, Guvernul nu susține proiectul de lege supus avizării. 
 

 


