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  Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
 
  Art.1. - (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a 
bugetului de stat aferent anului 2002, cuprinzând venituri în sumă de 
179.205,5 miliarde lei, cheltuieli în sumă de 226.823,6 miliarde lei şi 
un deficit în sumă de 47.618,1 miliarde lei. 
  (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului 
de stat este prevăzută în anexele nr.1-7. 
 
  Art.2. - (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului 
Fondului de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2002, 
cuprinzând venituri în sumă de 54.800,9 miliarde lei, cheltuieli în 
sumă de 48.349,5 miliarde lei care nu includ Fondul de rezervă în 
sumă de 632,4 miliarde lei şi un excedent în sumă de 5.819,0 miliarde 
lei. 
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  (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului de asigurări sociale de sănătate este prevăzută în anexa nr.8. 
 
  Art.3. - (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului 
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2002, 
cuprinzând venituri în sumă de 4.785,3 miliarde lei, cheltuieli în sumă 
de 4.482,5 miliarde lei şi un excedent în sumă de 302,8 miliarde lei. 
  (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic este 
prevăzută în anexa nr.9. 
 
  Art.4. - (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului 
Fondului special al drumurilor publice pe anul 2002, cuprinzând 
venituri în sumă de 6.659,1 miliarde lei, cheltuieli în sumă de 5.634,0 
miliarde lei şi un excedent în sumă de 1.025,1 miliarde lei. 
  (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului special al drumurilor publice este prevăzută în anexa nr.10. 
   
  Art.5. - (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului 
Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 2002, 
cuprinzând venituri în sumă de 293,3 miliarde lei şi un excedent în 
sumă de 293,3 miliarde lei. 
  (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului special pentru protejarea asiguraţilor este prevăzută în anexa 
nr.11. 
 
  Art.6. – (1) Se aprobă contul general anual al datoriei 
publice a statului aferent anului 2002 care cuprinde: 
  a) datoria publică internă directă a statului în sumă de 
107.975,8 miliarde lei, potrivit anexei nr.12.I, garanţiile emise în 
numele şi contul statului pentru  creditele interne contractate în lei în 
sumă de 32,0 miliarde lei, potrivit anexei 13.I.1, garanţiile pentru 
creditele interne contractate în valută în sumă de 16,8 milioane dolari 
S.U.A (564,5 miliarde lei),  potrivit anexei 13.I.2, şi garanţiile interne 
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acordate în baza legilor speciale în sumă de 9.039,1 miliarde lei, 
potrivit anexei 13.I.3. 
  b)  datoria publică externă directă a statului în valoare de 
6.291,3 milioane USD (210.757,6 miliarde lei), potrivit anexei 12.II, şi 
garanţiile emise în numele  şi contul statului pentru creditele externe în 
sumă de 3.270,7 milioane USD (109.568,1 miliarde lei). 
  (2) Structura contului general anual al datoriei publice este 
prevăzută în anexele nr.12 şi 13. 
 
  Art.7. – Ordonatorii de credite cărora Curtea de Conturi a 
României nu le-a acordat descărcarea de gestiune au obligaţia ca, în 
termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi, să prezinte 
Curţii de Conturi a României măsurile pe care le-au luat pentru 
lichidarea lipsurilor şi abaterilor constatate şi să solicite această 
descărcare, iar împotriva celor ce s-au făcut vinovaţi să comunice ce 
sancţiuni disciplinare, materiale sau penale au fost luate. 
 

Art.8.-  Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta 
lege. 
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  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 65 alineatul (2) şi ale articolului 76 
alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
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