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L E G E 
 
 

pentru aprobarea contului general anual de execuţie 
a bugetului de stat, a contului anual de execuţie al 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, 
aferente anului 2003 

 
  Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
   
  Art.1.- (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a 
bugetului de stat aferent anului 2003, cuprinzând venituri în sumă 
de 252.447,3 miliarde lei, cheltuieli în sumă de 281.450,7 miliarde 
lei şi un deficit în sumă de 29.003,4 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 naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
aferent anului 2003, cuprinzând venituri în sumă de 55.126,5 
miliarde lei, cheltuieli în sumă de 62.282,5 miliarde lei care nu 
includ Fondul de rezervă în sumă de 1.057,8 miliarde lei şi un 
deficit în sumă de 8.213,8 miliarde lei. 



 2

  (2) Structura contului  anual de execuţie a bugetului  
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este 
prevăzută în anexa nr.8. 
 
  Art.3.- (1) Se aprobă contul general anual al datoriei 
publice a statului aferent anului 2003, care cuprinde: 
  a) datoria publică internă directă a statului în sumă de 
107.143,0 miliarde lei, potrivit anexei nr.9.I, garanţiile emise în 
numele şi contul statului pentru creditele interne contractate în lei, 
în sumă de 31,7 miliarde lei, potrivit anexei nr.10.I.1, garanţiile 
pentru credite interne contractate în valută, în sumă de 15,9 
milioane dolari S.U.A., potrivit anexei nr.10.I.2, şi garanţiile 
interne acordate în baza legilor speciale, în sumă de 7.407,7 
miliarde lei, potrivit anexei nr.10.I.3; 
  b) datoria publică externă directă a statului în sumă de 
8.138,2 milioane dolari S.U.A., echivalent 265.263,0 miliarde lei, 
potrivit anexei nr.9.II, şi garanţiile emise în numele şi contul 
statului pentru credite externe în sumă de 4.019,1 milioane dolari 
S.U.A.,  echivalent 131.004,1 miliarde lei, potrivit anexei nr.10.II. 
  (2) Structura contului  general anual al datoriei publice 
a statului este prevăzută în anexele nr.9 şi 10. 
 
  Art.4.- Anexele nr.1–8, 9.I, 9.II, 10.I.1, 10.I.2, 10.I.3 şi 
10.II  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. 
 
 

p.PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
Miron  Tudor  Mitrea 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

 
Nicolae  Văcăroiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 5 ianuarie 2006 
Nr. 6 


