
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru aprobarea contului general anual de execuţie a
bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor
speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2001

1. EXECUŢIA BUGETULUI DE STAT

Execuţia bugetului de stat pe anul 2001 s-a desfăşurat în condiţiile
unei politici bugetare şi fiscale de stabilitate macroeconomică, cu accent pe
menţinerea unui deficit cât mai redus (3,1% din produsul intern brut) şi a unei
rate a inflaţiei cât mai reduse (30,3%).

Contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 2001 a
fost întocmit în conformitate cu prevederile art.42 şi 43 din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice, pe baza dărilor de seamă contabile prezentate de
ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a
bugetului de stat derulată prin trezoreria statului şi a execuţiei bugetelor
fondurilor speciale care, potrivit legii, sunt prezentate de ordonatorii principali
de credite care gestionează aceste fonduri.

Contul general anual de execuţie a bugetului de stat, precum şi
conturile anuale de execuţie a bugetelor speciale pe anul 2001 au fost întocmite
în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate prin Legea bugetului de
stat nr.216/2001 şi au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor
ordonatorilor principali de credite.

 Pe parcursul execuţiei, evoluţia indicatorilor macroeconomici a
determinat adaptarea structurii şi nivelului veniturilor şi cheltuielilor bugetare
la realitatea economică, prin elaborarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2001 cu
privire la rectificarea bugetului de stat şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare.

Execuţia bugetului de stat s-a asigurat pe structura bugetului
aprobat pe anul 2001, respectiv execuţia veniturilor pe surse şi a cheltuielilor pe
destinaţii.

Execuţia bugetului de stat pe anul 2001 este detaliată la venituri pe
capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, titluri şi
articole, precum şi alineate, după caz.
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In indicatori sintetici, execuţia  bugetului de stat pe anul 2001 se
prezintă astfel:

          - miliarde lei-

Indicatori
sintetici

Prevederi
bugetare
iniţiale

aprobate prin
Legea

nr.216/2001

Prevederi
bugetare
definitive

Realizări

%

faţă de
prevederile
definitive

(col.3/col.2)
0 1 2 3 4

VENITURI        153.092,4 149.123,8 148.209,2           99,3
CHELTUIELI       194.398,2 193.461,1  184.012,1           95,1

DEFICIT       (41.305,8) (44.337,3) (35.802,9)           80,7

A. EXECUŢIA VENITURILOR BUGETULUI DE STAT

Resursele financiare publice, constituite pe seama impozitelor,
taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale, încasate de la persoanele juridice
şi fizice, s-au realizat în cursul anului 2001 în sumă de 148.209, 2 miliarde lei,
cu 914,6 miliarde lei sub nivelul prevederilor definitive, respectiv 0,7%.
Această nerealizare a fost determinată, în principal, de neîncasarea accizelor la
nivelul evaluărilor bugetare definitive, respectiv cu –1.262,2 miliarde lei
(4,5%).

Încasările totale din anul 2001 comparativ cu anul 2000 prezintă o
creştere în valori absolute de 27.867,0 miliarde lei, respectiv 23,1%, aceasta
fiind în concordanţă cu volumul şi structura indicatorilor macroeconomici
realizaţi, a modificărilor legislative, precum şi cu măsurile luate de organele
fiscale de intensificare a colectării veniturilor.

I.Veniturile curente
Principalele surse de venituri:
a) veniturile fiscale
      din care:
1. Impozitul pe profit, în sumă de 21.991,0 miliarde lei, reprezintă

14,8% în totalul veniturilor încasate, fiind cu 1.515, 8 miliarde lei (3,6%) sub
evaluările bugetare anuale.

Comparativ cu anul 2000, impozitul pe profit prezintă o creştere
de 2.063,7 miliarde lei, ponderea în totalul încasărilor diminuându-se de la
16,5% la 14,8%, situaţie determinată de următorii factori:

-  scăderea sumelor încasate de la Banca Naţională a României şi
băncile comerciale de la 4.370, 0 miliarde lei în anul 2000 la 2.274,8 miliarde
în anul 2001;
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- creşterea cu numai 20,2% a depozitelor în lei ale populaţiei la
bănci, comparativ cu creşterea cu 80,5% a depozitelor populaţiei la trezoreria
statului;

- din luna septembrie 2001, pentru microîntreprinderi nu s-a mai
calculat impozitul pe profit conform Ordonanţei Guvernului nr.70/1994 privind
impozitul pe profit, cu modificările şi completările ulterioare, calculul făcându-
se conform Ordonanţei Guvernului nr.24/2001, prin aplicarea unei cote de
1,5% asupra sumei totale a veniturilor trimestriale obţinute din orice sursă.

2. Impozitul pe salarii, în sumă de 399,7 miliarde lei, reprezintă
0,3% din totalul veniturilor încasate.

În cursul anului 2001, la acest venit s-au încasat doar restanţele
înregistrate la data de 31 decembrie 1999 şi încasate în cursul anului 2001.

3. Impozitul pe venit, în sumă de 36.748,6 miliarde lei, reprezintă
24,8% din totalul veniturilor încasate la bugetul de stat, faţă de 20,2% în anul
2000.

Creşterea impozitului pe venit în cursul anului 2001 s-a datorat în
principal: modificării baremului de impozitare, actualizat în funcţie de inflaţie;
modificărilor legislative referitoare la veniturile din pensii, veniturile din
cedarea folosinţei bunurilor şi aplicarea globalizării veniturilor, precum şi
creşterea gradului de colectare.

În cadrul acestor venituri,  impozitul pe venituri din salarii, în
sumă de 32.159,5 miliarde lei,  reprezintă 87,5%. De asemenea, au fost
defalcate cote şi sume pentru echilibrarea bugetelor locale, în valoare de
29.059,1 miliarde lei, respectiv 79,1% din totalul  impozitului  pe venit.

4. Taxa pe valoarea adăugată, în sumă de 51.793,2 miliarde lei,
reprezintă 34,9% din totalul veniturilor încasate, constituind cea mai importantă
sursă de venit a bugetului de stat.

În cursul anului 2001, au fost defalcate sume din taxa pe valoarea
adăugată pentru bugetele locale, în sumă de 21.810,8 miliarde lei, respectiv
42,1% din totalul taxei pe valoarea adăugată.

Incluzând şi sumele defalcate, taxa pe valoarea adăugată s-a
realizat în sumă de 73,604,0 miliarde lei, evidenţiind o creştere semnificativă
faţă de anul 2000, cu 23.165,3 miliarde lei (45,9%), datorită lărgirii bazei
impozabile,  prin renunţarea de la 1 aprilie 2000 la scutirile cu drept de
deducere pentru unele produse şi servicii aferente consumului casnic, cum ar fi:
energia electrică şi termică, combustibilul, lemnul de foc, cărbunele, gazele
naturale, apa şi canalizarea;  creşterea valorii adăugate brute, producţia
industrială ca principal generator de valoare adăugată crescând cu aproximativ
8,2%;  creşterea ratei inflaţiei la 34,5% (media/ 12 luni), comparativ cu 33,8%
cât s-a avut în vedere la programul rectificat. 
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Creşterea de 45,9% s-a realizat în condiţiile în care ponderea
rambursărilor din T.V.A. a scăzut la 22,1%, comparativ cu 24,9% cât a
reprezentat în anul 2000.

5. Accizele,  în sumă de 27.292, 6 miliarde lei, reprezintă 18,4%
din totalul încasărilor realizate, fiind cu 4,5% sub prevederile anuale definitive. 

Totuşi, comparativ cu anul 2000, se constată o creştere a
încasărilor din accize de 45,9%,  determinată de:

- mărirea cursului EURO în anul 2001 faţă de anul 2000, cu
30,4%; creşterea producţiei industriale în ramura industriei alimentare şi a
băuturilor, cu aproximativ 18,5%, precum şi creşterea producţiei industriale în
ramura prelucrării tutunului, cu aproximativ 23,2%;

6. Taxele vamale s-au încasat în sumă totală de 9.038,2 miliarde
lei, depăşind prevederile anuale definitive cu 3,9% şi reprezentând 6,1% din
totalul veniturilor încasate. În cadrul taxelor vamale, 95,0% reprezintă taxele
vamale de la persoane juridice.

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea este
nesemnificativă, situaţie determinată de reducerea cotelor de taxe vamale
conform calendarelor cuprinse în Acordurile încheiate în acest sens (cota medie
realizată pentru importul din Uniunea Europeană a fost de 1,2% , comparativ cu
2,4% cota medie realizată pentru importul din restul ţărilor), concomitent cu
creşterea mai accentuată a ponderii volumului importului CIF din Uniunea
Europeană (120,7%), comparativ cu creşterea importului total (119,1%); în
anul 2001 s-a eliminat şi suprataxa vamală, care a fost pe anul 2000 de 1.068,6
miliarde lei.

b) Veniturile nefiscale s-au încasat în sumă de 9.574,4 miliarde
lei, reprezentând 6,5% în totalul veniturilor şi sunt formate din: vărsăminte din
profitul net al regiilor autonome, în sumă de 1.726, 9 miliarde lei (18,0%) şi
vărsăminte de la instituţiile publice în sumă de 1.556,9 miliarde lei (16,3%). În
cadrul acestora din urmă, cu pondere mai importantă sunt: taxele consulare în
sumă de 421,4 miliarde lei, diverse venituri în sumă de 6.290,6 miliarde lei
(65,7%), care cuprind: venituri din amenzi şi alte sancţiuni, aplicate potrivit
dispoziţiilor legale (1.060,7 miliarde lei), venituri din concesiuni (3.830,2
miliarde lei), încasări din alte surse (497,7 miliarde lei), vărsăminte de la
persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate (137,9 miliarde lei),
încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume
constatate odată cu confiscarea,  potrivit legii, (157,9 miliarde lei).

II. Veniturile din capital, în sumă de 85,8 miliarde lei, sunt
formate din venituri din valorificarea unor bunuri ale statului, în proporţie de
96,6%.
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III. Donaţii şi sponsorizări.
În cursul anului 2001, încasările realizate din donaţii şi

sponsorizări au fost în sumă de 6,5 miliarde lei, cu 13,5 miliarde lei sub nivelul
prevederilor definitive.

IV. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, în
sumă de 1.265,4 miliarde lei, reprezintă 0,8% din totalul veniturilor încasate. In
cadrul acestora, încasările din rambursarea împrumuturilor acordate pentru
finanţarea lucrărilor agricole sunt în sumă de 1.159,7 miliarde lei şi reprezintă
91,6%.

B. EXECUŢIA CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT

Execuţia cheltuielilor bugetului de stat s-a desfăşurat în condiţiile
unei politici bugetare prudente, de supraveghere a cheltuielilor publice în
vederea realizării unui deficit cât mai redus.

Cheltuielile bugetului de stat s-au realizat în cursul anului 2001 în
sumă de 184.012,2 miliarde lei, cu 9.448,9 miliarde lei sub nivelul creditelor
definitive, respectiv 4,9%.

Principalele cheltuieli efectuate din bugetul de stat:

1. Cheltuielile pentru autorităţile publice, în sumă de 11.050,1
miliarde lei, cu 943,1 miliarde lei sub nivelul creditelor aprobate (-7,9%). Plăţi
efectuate sub nivelul prevederilor definitive s-au localizat, în principal, la
administraţia prezidenţială (-12,3%), autorităţi  legislative (-10,1%), autorităţi
judecătoreşti (-8,3%).

2. Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, în sumă de 37.596,2 miliarde lei, reprezentând 3,2% din produsul
intern brut, faţă de 3,5% în anul 2000  s-au efectuat, în principal, pentru:
cheltuieli de personal 16.396,8 miliarde lei (43,6%), cheltuieli materiale şi
servicii 10.498,2 miliarde lei (27,9%), cheltuieli de capital 976,7 miliarde lei
(2,6%), rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite 6.289,9
miliarde lei (16,7%).

3. Cheltuielile social – culturale s-au realizat în sumă de 44.017,7
miliarde lei, cu 1.250,5 miliarde lei sub nivelul creditelor aprobate,
reprezentând 23,9% din totalul cheltuielilor bugetare şi 3,8% din produsul
intern brut. În cursul anului 2001 a continuat tendinţa de scădere a cheltuielilor
social-culturale ca pondere în produsul intern brut, de la 4,8% în anul 2000, la
3,8% în anul 2001.
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4. Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, în sumă de
4.009,2 miliarde lei, reprezintă 2,2% din totalul cheltuielilor bugetare, din care:

- servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe în sumă de 2.529,4
miliarde lei (63,1%), din care: pentru locuinţe 1.172,2 miliarde lei (46,3%), iar
pentru acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe, 1.357,1 miliarde lei
(33,8%);

- mediu şi ape, în sumă de 1.479,8 miliarde lei (36,9%), din care:
pentru dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice, 1.125,3
miliarde lei (76,0%) şi pentru supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi
controlul poluării,  267,0 miliarde lei (18,0%).

5. Acţiuni economice, în sumă de 32.737,2 miliarde lei, reprezintă
17,8% din totalul cheltuielilor bugetare şi 2,8% din produsul intern brut,
destinate finanţării următoarelor sectoare:

a) Industrie, suma de 5.892,6 miliarde lei (18,0%) a fost destinată
pentru resurse minerale, altele decât combustibili 2.547,6 miliarde lei (43,2%),
pentru combustibili minerali solizi 1.429,1 miliarde lei (24,2%), pentru alte
cheltuieli în domeniul industriei 1.289,9 miliarde lei (21,9%).

b) Agricultură şi silvicultură, suma de 10.680,0 miliarde lei
(32,6%), din care pentru: amendare soluri acide şi alcaline 2,4 miliarde lei,
acoperire sume fixe la seminţe 738,9 miliarde lei, combatere dăunători şi boli în
sectorul vegetal 255,6 miliarde lei, reproducţie şi selecţie animale 176,6
miliarde lei, programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole 42,0
miliarde lei, subvenţionarea dobânzii aferente creditelor bancare producătorilor
agricoli 97,2 miliarde lei, alte programe pentru sprijinirea producătorilor
agricoli 6.279,8 miliarde lei, îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi
combaterea eroziunii solului 1.259,4 miliarde lei.

c) Transporturi şi comunicaţii, suma de 14.106,8 miliarde
destinată, în principal, cheltuielilor pentru aviaţia civilă 2.056,9 miliarde lei,
drumuri şi poduri 3.746,8 miliarde lei, transport feroviar 6.304,6 miliarde lei,
transport în comun 1.124,4 miliarde lei.

d) Alte acţiuni economice, în sumă de 2.057,8 miliarde lei, din
care suma de 1.365,6 miliarde lei, reprezentând transferuri (66,4%), a fost
destinată, în principal, co-finanţării contribuţiei financiare a Comunităţii
Europene 72,0 miliarde lei; plăţilor efectuate în cadrul programelor de
dezvoltare 478,5 miliarde lei; meteorologie şi hidrologie 123,9 miliarde lei,
stimularea exporturilor 603,8 miliarde lei; fond de garantare a împrumuturilor
acordate întreprinderilor mici şi mijlocii 50,0 miliarde lei.

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.45/2001 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2001 s-a stabilit că,
în limita sumei de maximum 3.500,0 miliarde lei, Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat poate efectua cheltuieli prin compensarea obligaţiilor de



7

plată până la data de 24 decembrie 2001. Astfel, în cursul anului 2001, suma
compensată a fost de 1.960,2 miliarde lei.

6. Alte acţiuni, în sumă de 3.926,2 miliarde lei, reprezentând 2,1%
din totalul cheltuielilor bugetare, cuprind:

a) Cercetare ştiinţifică, suma de 2.591,1 miliarde lei, din care:
cercetare aplicativă şi experimentală 1.956,6 miliarde lei, cercetare
fundamentală 336,5 miliarde lei, alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare
ştiinţifică 189,6 miliarde lei.

b) Alte acţiuni, suma de 1.335,1 miliarde lei, din care pentru:
administraţia centrală vamală şi unităţi teritoriale 255,6 miliarde lei, protecţie
civilă 136,9 miliarde lei, despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi
extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispoziţiilor legale, 325,3 miliarde lei, dezvoltarea punctelor de control pentru
trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale 377,2 miliarde lei,
zboruri speciale 71,9 miliarde lei, Fondul Român de Dezvoltare Socială 67,5
miliarde lei.

7. Cheltuieli din fonduri la dispoziţia Guvernului, în sumă de
421,8 miliarde lei, reprezentând 0,2% din totalul cheltuielilor bugetare,
cuprind:

-  cheltuieli din fondul de intervenţie 339,4 miliarde lei;
- cheltuieli din fondul pentru relaţiile cu Republica Moldova 82,4

miliarde lei.

8. Transferuri din bugetul de stat, în sumă de 3.806,5 miliarde lei,
reprezentând 2,1% din totalul cheltuielilor bugetare; a fost acordată bugetelor
locale, pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, suma de
945,0 miliarde lei şi bugetului asigurărilor sociale de stat, suma de 2.861,5
miliarde lei.

9. Împrumuturi acordate, în sumă de 20,2 miliarde lei, au fost
destinate finalizării unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri
interguvernamentale 19,0 miliarde lei, precum şi persoanelor care beneficiază
de statut de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă  1,1 miliarde lei.

10. Plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli,  în sumă totală de 46.427,0
miliarde lei, reprezentând 25,2% din totalul cheltuielilor bugetare şi 4,0% din
produsul intern brut, cuprind: dobânzi aferente datoriei publice interne în sumă
de 27.818,8 miliarde lei, dobânzi aferente datoriei publice externe în sumă de
3.292,9 miliarde lei, cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de
stat şi de riscurile garanţiilor date de stat, în condiţiile legii, în sumă de 8.778,3
miliarde lei, diferenţe de curs dobânzi aferente datoriei publice externe în sumă
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de 2.390,5 miliarde lei, diferenţe de curs dobânzi aferente datoriei publice
interne în sumă de 194,2 miliarde lei, rambursări de credite externe pentru
importul de combustibil în sumă de 3.878,5 miliarde lei, dobânzi aferente
creditului extern pentru importul de combustibil în sumă de 73,8 miliarde lei.

11. Fonduri de rezervă.
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, aprobat

prin Legea bugetului de stat nr.216/2001, în sumă de 1.141,9 miliarde lei,
pentru finanţarea unor acţiuni noi intervenite în cursul anului.

Pe parcursul execuţiei bugetare, Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului s-a majorat cu suma de 791,6 miliarde lei, potrivit
prevederilor art.41 din Legea nr.72/1996 privind finanţele publice, ca urmare a
solicitărilor unor ordonatori principali de credite de a li se anula sau reduce
creditele bugetare aprobate.

În cursul anului 2001, Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, constituit conform prevederilor legale, a fost în sumă de 1.933,5
miliarde lei, din care s-a utilizat pe bază de hotărâri ale Guvernului suma de
1.684,0 miliarde lei, rămânând la finele anului un fond neutilizat în sumă de
249,5 miliarde lei.

b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului s-a constituit
iniţial, în sumă de 650,0 miliarde lei,  pentru finanţarea unor lucrări operative
de înlăturare a efectelor unor calamităţi naturale şi pentru acordarea de sprijin
financiar familiilor sinistrate.

În cursul anului 2001, s-a utilizat pe bază de hotărâri ale
Guvernului suma de 534,5 miliarde lei, pentru înlăturarea efectelor
calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării sau pentru acordarea unor
ajutoare financiare populaţiei sau administraţiei publice locale din localităţile
afectate de calamităţi.

Astfel, la finele anului 2001, Fondul de intervenţie la dispoziţia
Guvernului a rămas cu un sold neutilizat,  în sumă de 115,5 miliarde lei.

c) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu
Republica Moldova.

Prin Legea bugetului de stat nr.216/2001, s-a aprobat un Fond la
dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, în sumă
de 116,4 miliarde lei, din care s-a utilizat pe parcursul execuţiei suma de 111,4
miliarde lei, pe bază de hotărâri ale Guvernului, astfel: 85,0 miliarde lei pentru
finanţarea unor proiecte de integrare economică şi culturală dintre România şi
Republica Moldova şi 26,4 miliarde lei pentru acordarea unui ajutor
nerambursabil sub formă de energie electrică.

La finele anului 2001, din Fondul la dispoziţia Guvernului
României pentru relaţiile cu Republica Moldova a rămas un sold neutilizat, în
sumă de 5,0 miliarde lei.
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II. EXECUŢIA BUGETELOR FONDURILOR SPECIALE PE ANUL
2001

1. Fondul de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza Legii
nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, cu modificările şi
completările ulterioare, prezintă la venituri suma de 41.733,8 miliarde lei şi la
cheltuieli suma de 37.423,1 miliarde lei, efectuate în principal pentru: asistenţa
medicală primară 2.672,5 miliarde lei, asistenţa medicală de specialitate
ambulatorie 1.447,4 miliarde lei, servicii medicale spitaliceşti 20.912,3
miliarde lei, medicamente şi materiale specifice utilizate în spitale 3.358,6
miliarde lei, asistenţă cu medicamente în tratamentul ambulatoriu 5.261,3
miliarde lei, cheltuieli de administrare a fondului 803,0 miliarde lei.

Din fondul de asigurări sociale de sănătate s-au efectuat cheltuieli
pentru majorarea fondului de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate în valoare de 562,5 miliarde lei şi al fondului de rezervă la dispoziţia
Caselor de Asigurări de Sănătate Judeţene şi a Municipiului Bucureşti în sumă
de 1,1 miliarde lei.

Execuţia fondului pentru asigurări sociale de sănătate s-a încheiat
cu un excedent de 3.747,1 miliarde lei  care se reportează în anul următor.

2. Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic,
constituit în baza Ordonanţei Guvernului nr.29/1994, aprobată prin Legea
nr.136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde la venituri
suma de 3.682,8 miliarde lei, iar la cheltuieli suma de 2.991,1 miliarde lei, din
care pentru investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale
şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat 2.966,1 miliarde lei.

Execuţia fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
s-a încheiat cu excedent în sumă totală de 691,7 miliarde lei care se reportează
în anul următor.

3. Fondul special al drumurilor publice, constituit în baza
prevederilor Legii nr.118/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cuprinde venituri în sumă de 7.172,4 miliarde lei, iar  cheltuielile în
sumă de 5.320,4 miliarde lei  au fost efectuate pentru: drumuri naţionale, în
sumă de 3.428,9 miliarde lei, iar pentru drumuri locale, în sumă de 1.891,5
miliarde lei.

Execuţia fondului special al drumurilor publice s-a încheiat la
finele anului 2001 cu un excedent în sumă de 1.852,0 miliarde lei care se
reportează în anul următor.

4. Fondul special pentru protejarea asiguraţilor, constituit în baza
Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, s-a constituit
la  venituri  în  sumă  de  175,4 miliarde  lei. În cursul anului 2001 nu 
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s-au efectuat cheltuieli din fondul constituit, astfel execuţia s-a încheiat cu un
excedent în sumă de 175,4 miliarde lei.

III.   Contul general al datoriei publice a statului la  data de 31
decembrie 2001

A. Datoria publică internă

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr.81/1999,
soldul datoriei publice interne la data de 31 decembrie 2001 a fost de 91.227,7
miliarde lei, în creştere cu 17.524,1 miliarde lei faţă de soldul datoriei publice
interne înregistrat la finele anului 2000.

Pentru anul 2001, serviciul datoriei publice interne a fost în
valoare de 28.013,1 miliarde lei, reprezentând dobânzi aferente împrumuturilor
privind datoria publică internă în valoare de 27.818,8 miliarde lei şi diferenţe
de curs în sumă de 194,3 miliarde lei.

Pentru executarea garanţiilor interne acordate în baza legilor
speciale, respectiv Hotărârea Guvernului nr.909/2000, s-au efectuat cheltuieli
de la bugetul de stat în valoare de 468,1 miliarde lei.

La data de 31 decembrie 2001, soldul creditelor în lei garantate de
Ministerul Finanţelor Publice era de 32,1 miliarde lei, toate reprezentând
credite restante contractate în anii anteriori de societăţile comerciale din
sectorul agricol, pe bază de acte normative. În cursul anului 2001 nu s-au
acordat alte garanţii pentru credite interne în lei contractate de agenţii
economici de la băncile comerciale.

B. Datoria publică externă

Soldul datoriei publice externe a statului la data de 31 decembrie
2001, în conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr.81/1999, a fost de
7.692,8 milioane dolari SUA (243.068,1 miliarde lei la cursul valabil la 31
decembrie 2001).

Creşterea anuală a datoriei publice externe are loc în baza unei
fundamentări riguroase a criteriilor de recurgere la contractarea de credite
externe şi în limite care să nu depăşească capacitatea ţării de a-i asigura
serviciul, respectiv de a rambursa ratele de capital, precum şi dobânzile şi
comisioanele aferente. În acest scop, pentru anul 2001, prin Legea nr.186/2001,
a fost aprobat un plafon de îndatorare publică externă de 3,0 miliarde dolari
SUA.

I. Soldul datoriei publice externe contractate direct de stat la 31
decembrie 2001 a fost de 5.062,8 milioane dolari SUA (159.967,7 miliarde lei),
în creştere cu 428,9 milioane dolari SUA  faţă de sfârşitul anului 2000.
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Creditele externe contractate direct de stat  în cursul anului 2001
au fost destinate susţinerii balanţei de plăţi şi finanţării deficitului bugetar,
dezvoltării sectorului social, finanţării proiectelor de infrastructură, pentru
sectorul energetic, pentru construcţia de locuinţe sociale şi alte domenii.

În cursul anului 2001 au fost efectuate plăţi în contul serviciului
datoriei publice externe directe, astfel:

- plăţi de dobânzi şi comisioane, reprezentând 8.130,2 miliarde lei,
la cursurile de schimb de la data efectuării plăţii;

- rambursări de rate scadente, reprezentând 21.283,5 miliarde lei,
la cursurile de schimb de la data efectuării plăţii.

În baza Ordonanţei Guvernului nr.12/2001, a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.55/2001 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.279/2000, în anul 2001, Ministerul Finanţelor Publice a plătit Băncii
Naţionale a României suma de 272,0 miliarde lei, reprezentând echivalentul în
lei a serviciului aferent datoriei publice externe.

II. Soldul datoriei publice externe garantate de stat la 31 decembrie
2001 a fost de 2.720,0 milioane dolari SUA (85.944,1 miliarde lei), în creştere
cu 431,5 milioane dolari SUA faţă de sfârşitul anului 2000.

Creditele  externe garantate de stat în cursul anului 2001 au fost
destinate finanţării sectorului transporturilor, sănătăţii, ordinii publice şi
siguranţei naţionale, apărării, realizării de noi paşapoarte, achiziţionării de
resurse energetice şi pentru finanţarea proiectului pentru Transelectrica.

În cursul anului 2001 nu au existat cazuri de executare a
garanţiilor, dar au existat cazuri de neachitare a obligaţiilor de plată la extern de
către beneficiarii de credite  pentru care, Ministerul Finanţelor Publice, în
calitate de garant, a onorat la extern obligaţiile asumate prin scrisorile de
garanţie emise,  în sumă de 8.027,8 miliarde lei.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
Legea pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a
conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului
general anual al datoriei publice, aferente anului 2001.
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