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PROIECT 

 
 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 

 CAMERA DEPUTAŢILOR                                              SENATUL 
 
 
 

LEGE 
 

pentru aprobarea contului general anual de execuţie 
a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2009 

 
 
 

  Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

 

  Art.1. (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului de stat aferent 

anului 2009, cuprinzând venituri în sumă de 56.434,8 milioane lei, cheltuieli în sumă de 

89.851,7 milioane lei şi un deficit în sumă de 33.416,9 milioane lei. 

   (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului de stat este 

prevăzută în anexele nr.1-9. 

 

  Art.2. (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2009, cuprinzând venituri în sumă de 

14.623,8 milioane lei, cheltuieli în sumă de 15.274,8 milioane lei care nu includ Fondul de 

rezervă în sumă de 132,0 milioane lei şi un deficit în sumă de 783,0 milioane lei. 

   (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate este prevăzută în anexa nr.10. 
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Art. 3. Se aprobă contul general anual al datoriei publice aferent anului 2009 

care cuprinde datoria publică în valoare de 147.329,1 milioane lei şi prezintă următoarea 

structură: 

1) datoria publică guvernamentală în valoare de 136.493,9 milioane lei, 

din care: 

a) datoria publica guvernamentală directă a statului în sumă de 

126.571,7  milioane lei potrivit anexei nr.11; 

b) datoria publică guvernamentală garantată a statului în valoare de 

9.922,2 milioane lei potrivit anexei nr.12; 

  

2) datoria publică locală în valoare de 10.835,2 milioane lei, din care: 

a) datoria publică locală directă în sumă de 10.090,2 milioane lei 

potrivit anexei nr.13; 

b) datoria publică locală garantată în valoare de 745,0 milioane potrivit 

anexei nr.14. 

 

Art.4. Anexele nr. 1 - 14 fac parte integrantă din prezenta lege. 

 
 

 


