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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectul de Lege pentru
aprobarea Contului General de execuţie a bugetului de stat, a Conturilor de execuţie
ale bugetelor fondurilor speciale şi a Contului general al datoriei publice aferente
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În baza Regulamentului de funcţionare al celor două Camere propunem
Plenului Parlamentului, supunerea spre dezbatere şi adoptare a Raportului comun, în
forma prezentată.
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea contului
general de execuţie a bugetului de stat, a conturilor de
execuţie ale bugetelor fondurilor speciale şi a contului
general al datoriei publice aferente anului 2000
Comisiile de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului au fost
sesizate, în fond, cu proiectul de lege menţionat mai sus.
În urma examinării şi dezbaterii proiectului de lege şi a Raportului public al
Curţii de Conturi de către membrii celor două Comisii, s-au reţinut în principal,
următoarele:
I. Execuţia Bugetului de Stat
Contul general de execuţie a bugetului de stat precum şi conturile anuale de
execuţie ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 2000 au fost întocmite în
conformitate cu prevederile art. 42 şi 43 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele
publice şi în structura bugetelor aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 76/2000 şi
au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor ordonatorilor principali de
credite.
Diferenţele înregistrate în evoluţia indicatorilor macroeconomici faţă de
prognoza iniţială au determinat elaborarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
nr. 145/2000, 155/2000 şi 260/2000 privind rectificarea bugetului de stat aprobate
prin Legile nr. 139, 140 şi 141/2001, în vederea adaptării structurii şi nivelului
veniturilor şi cheltuielilor bugetare la realitatea economică.
Exprimată prin indicatori sintetici execuţia bugetului de stat pe anul 2000 se
prezintă astfel:
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- miliarde lei Indicatori
sintetici
Venituri
Cheltuieli
Deficit

Prevederi
bugetare
iniţiale
(L.76/2000)
112.188,3
143.755,3
31.567,0

Prevederi
bugetare
definitive

% faţă de
prevederi
definitive

Realizări

119.836,2
153.793,8
33.957,6

120.342,2
149167,7
- 28.825,6

100,4
96,9
84,9

A. Realizarea veniturilor bugetului de stat:
Veniturile bugetului de stat constituite pe seama impozitelor, taxelor,
contribuţiilor şi veniturilor nefiscale au fost realizate în anul 2000 în proporţie de
100,4% faţă de prevederile definitive după cum urmează:
- miliarde lei %
Prevederi
Denumire
Încasări
Ponderea
bugetare
indicatori
realizate Faţă de în
total
definitive
prevederi
venituri
Venituri-Totale

119.836,2

120.342,2

100,4

100

Venituri curente

119.317,8

119.763,5

100,3

99,5

Venituri fiscale
din care:

113.989,7

114.394,5

100,3

95,0

- impozite directe

30935,7

31472,5

101,7

26,1

- impozite indirecte

83054,0

82.922,0

99,8

68,9

- venituri nefiscale

5.328,1

5369,0

100,7

4,5

VENITURI DIN CAPITAL

114,0

120,9

106,1

0,1

Încasări din rambursarea
împrumuturilor acordate

161,4

211,3

130,9

0,2

Donaţii şi sponsorizări

243.0

246,5

101,4

0,2

Din analiza datelor comisiile constată că veniturile din impozitele directe (pe
venit şi pe avere) în anul 2000 au scăzut faţă de anul 1999 ca pondere în totalul
veniturilor fiscale, crescând în aceeaşi măsură veniturile din impozitele indirecte (pe
consum).
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Această tendinţă a fost permanentă începând cu anul 1997, astfel încât în anul
2000 veniturile din impozitele indirecte au avut o pondere de 72,5% din totalul
veniturilor fiscale.
În Raportul public al Curţii de Conturi, pe anul 2000, printre cauzele şi
principalele fenomene economico-financiare care au influenţat negativ modul de
formare şi încasare a veniturilor bugetului de stat se menţionează următoarele:
-a) gradul scăzut de încasare a obligaţiilor de plată ale agenţilor economici.
La 31.12.2000 au rămas de încasat obligaţii fiscale în sumă de 94.694,7
mild.lei ceea ce reprezintă 43,3% din totalul obligaţiilor de plată ale agenţilor
economici.
Restanţele de plată din aceste venituri, suportate efectiv de contribuabilii
direcţi şi neîncasate la trezoreria statului, depăşesc cu mult deficitul bugetului de stat
înregistrat la 31.12.2000, ceea ce reflectă ineficienţa sistemului de colectare a
veniturilor, cu influenţe negative majore asupra nivelului serviciului datorieipublice;
-b) gradul scăzut de recuperare a creanţelor bugetare prin procedurile de
executare silită.
În anul 2000, din totalul creanţelor bugetare, pentru care organele de executare
au iniţiat sau continuat procedurile de executare silită, în sumă de 89.755 mld.lei, s-a
încasat numai 14,7% adică 12.748 mld.lei.
-c) înregistrarea sistematică de pierderi de către agenţii economici
contribuabili.
În anul 2000, aproximativ 42% din agenţii economici care au depus bilanţ
contabil au înregistrat pierderi nete în sumă de 85.017,2 mld.lei, restul de 58% au
înregistrat un profit net în sumă de 63.819,6 mld.lei, ceea ce pe total economie
naţională a determinat înregistrarea unei pierderi nete în sumă de 21.197,6 mld.lei;
-d) nedepunerea de către agenţii economici la organele fiscale a bilanţurilor
contabile;
-e) acordarea nelegală de înlesniri la plată a obligaţiilor către bugetul de stat;
-f) rambursarea nelegală a taxei pe valoarea adăugată;
-g) nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea, evidenţierea şi
urmărirea încasării veniturilor bugetare, provenite din activitatea vamală.
-h) nevalorificarea operativă a bunurilor devenite proprietate privată a statului
prin confiscare, abandon vamal şi succesiuni rămase fără moştenitori legali;
-i) neorganizarea de către organele fiscale a unor evidenţe analitice clare şi
complete pe plătitori, pe fiecare fel de venit şi scadenţe a obligaţiilor datorate
bugetului de stat şi a majorărilor de întârziere aferente.
Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului apreciază, că multe
din fenomenele şi aspectele negative care s-au manifestat în activitatea de colectare a
veniturilor la bugetul statului, revin aparatului Ministerului Finanţelor Publice şi
structurilor sale teritoriale care nu au manifestat exigenţă, profesionalism şi, luarea
celor mai eficiente măsuri împotriva contribuabililor care nu şi-au respectat
obligaţiile către stat.
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B. Execuţia cheltuielilor bugetului de stat

Cheltuielile bugetului de stat, aprobate pentru anul 2000 aşa cum sunt
evidenţiate în contul general de execuţie, au fost realizate în următoarea structură:
Denumire
indicator
Cheltuieli-Total, din care:
A.Cheltuieli curente
din care:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale şi
servicii
Subvenţii
Prime
Transferuri
Dobânzi
Rezerve
B.Cheltuieli de capital
C. Împrumuturi acordate
D. Rambursări de credite,
plăţi
de
dobânzi
şi
comisioane la credit

- miliarde lei % plăţilor
% faţă de
efectuate în
Credite
total plăţi
definitive

Credite
bugetare
definitive
mld.lei
153793,8

Plăţi
Efectuate
mld.lei
149167,8

97,0

100,0

139605,0

135331,8

96,9

90,72

35760,1

35482,9

99,2

23,79

13852,5

13505,1

97,5

9,05

6791,7
775,3
37852,9
44077,9
494,6
5135,1
34,8

6604,6
714,4
35805,4
43219,4
4985,1
24,7

97,2
92,1
94,6
98,0
97,0
70,9

4,43
0,48
24,00
28,97
3,34
0,02

9018,9

8826,2

97,8

5,92

Creditele bugetare definitive neutilizate în sumă totală de 4626,0 mld.lei s-au
înregistrat în principal la Ministerul Finanţelor Publice – acţiuni generale (2254,5
mld.lei) şi bugetul propriu (195,6 mld.lei) precum şi la Agenţia Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului ( 173,7 mld.lei) ca urmare a supraevaluării
prevederilor iniţiale, precum şi a nepunerii de acord a suplimentărilor făcute pe
parcursul execuţiei cu nevoile reale ori cu posibilităţile de utilizare.
Cu privire la modul cum au fost cheltuite fondurile, ca şi în anii anteriori,
Curtea de Conturi a constatat o serie de abateri printre care menţionăm:
- prezentarea de situaţii financiare cuprinzând date neconforme cu realitatea
- nerespectarea disciplinei bugetare şi financiare, prin efectuarea de plăţi
nelegale şi nejustificate (plăţi de salarii neavenite, sporuri, premii, diurne,
materiale şi prestări servicii).
- utilizarea creditelor bugetare în neconcordanţă cu structura aprobată;
- nerealizarea obligaţiilor financiare către bugetul de stat şi neurmărirea
încasării creanţelor;
- neîncasarea redevenţelor cuvenite bugetului de stat.
Din verificarea de către Curtea de Conturi a conturilor de execuţie la un
număr de 58 ordonatori principali de credite şi 2022 ordonatori secundari şi terţiari,
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finanţaţi din bugetul de stat, numai 23 ordonatori principali de credite, respectiv 40%
şi, 1616 ordonatori secundari şi terţiari de credite, adică 80% din totalul celor
verificaţi au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea descărcării de
gestiune.
Printre ordonatorii principali de credite cu pondere mare în administrarea
creditelor alocate de la bugetul de stat, verificaţi, şi cărora nu li s-a acordat
descărcarea de gestiune menţionăm: Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul
Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor de Externe, Ministerul Justiţiei,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii şi
Cultelor, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Lucrărilor Publice şi
Amenajarea Teritoriului, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,
Ministerul de Interne.
Comisiile de specialitate ale Parlamentului apreciază că în gestionarea şi
administrarea fondurilor bugetare în anul 2000, majoritatea ordonatorilor de credite
nu au manifestat exigenţa necesară, şi nu în toate cazurile, au luat măsuri operative
care să conducă la prevenirea abuzurilor şi neajunsurilor.
C. Cu privire la Deficitul Bugetar
Deficitul bugetului de stat pe anul 2000 în sumă de 28.825,6 mild.lei
evidenţiat prin contul de execuţie a fost determinat ca diferenţă între cheltuielile
efectuate până la finele anului în sumă de 149.167,8 mld.lei şi veniturile încasate în
sumă de 120.342,2 mld.lei.
Aşa cum s-a prezentat în cuprinsul raportului, deficitul bugetar ar fi fost mai
mic, în cazul în care ordonatorii de credite ar fi acţionat, în conformitate cu
prevederile legale, pentru încasarea impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului de stat.
II. Execuţia Bugetelor Fondurilor Speciale
Ca anexe la Bugetul de Stat pentru anul 2000 au fost aprobate bugetele
Fondurilor speciale menţionate mai jos, şi pentru care s-au depus Conturi de
execuţie.
- miliarde lei Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea Fondurilor
Fondul special pentru asigurări sociale de sănătate
Fondul special pentru sănătatea publică
Fondul special de solidaritate socială pentru persoane
cu handicap
Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea
punctelor de control trecere frontieră, precum şi a
celorlalte unităţi vamale
Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea
turismului
Fondul special al drumurilor publice
Fondul special pentru protejarea asiguraţilor
Fondul special al aviaţiei civile
Fondul special de susţinere a învăţământului de stat
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Venituri
realizate
28.455,7
1002,9

Cheltuieli

Diferenţe

25534,7
763,3

1690,3
237,6

3473,7

3069,1

404,6

624,3

208,7

415,6

2492,1

2363,6

128,5

160,4

95,4

65

41169,9
81,1
190,0
1978,3

3717,3
182,6
1885,1

452,6
81,1
7,4
93,2

11.
12.

Fondul naţional de solidaritate
Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice
la utilaje echipamente şi instalaţii industriale

256,8

255,5

1,3

78

-

78

Curtea de Conturi a verificat conturile de execuţie ale fondurilor speciale.
Constatând prejudicii de 754,4 mild.lei, din care la Casa de Asigurări Sociale de
Sănătate de 166,1 mld. lei. În timpul controlului s-a recuperat suma de 74,5 mld.lei.
Comisiile de specialitate evidenţiază faptul că în administrarea şi gestionarea
acestor fonduri speciale s-au manifestat aceleaşi încălcări şi abateri de la disciplina
financiară ca şi cele constatate în cheltuirea sumelor primite de ordonatorii de credite
de la bugetul de stat.
Deasemenea apreciază că numărul acestora este foarte mare şi propun
Parlamentului să recomande Guvernului analizarea cauzelor care au generat
aspectele sus menţionate în vederea luării de măsuri adecvate.
III. Contul de execuţie privind cheltuielile bugetare efectuate prin
compensare
În baza Legii nr. 76/2000 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 260/2000
obligaţiile de plată datorate şi neachitate până la 30 noiembrie 1999 de instituţiile
publice finanţate de la bugetul de stat şi de unităţile administrativ-teritoriale, către
furnizorii de energie electrică, termică şi alte servicii, au fost stinse prin compensare
cu obligaţiile furnizorilor către bugetul de stat în suma de 1148,2 mld. lei, iar pentru
unităţile administrativ teritoriale în suma de 1008,1 mld. lei.
IV. Contul general al datoriei publice a statului la data de 31 decembrie
2000
Datoria publică angajată în numele şi contul statului prin Ministerul Finanţelor
Publice la data de 31.12.2000 a fost de 251.887,6 mld. lei, din care:
- datoria publică internă 73.703,6 mld. lei;
- datoria publică externă 178.184,0 mld. lei.
În acelaşi an, serviciul datoriei publice a statului a fost de 44.509 mld. lei,
reprezentând 29,83% din totalul cheltuielilor bugetului de stat.
A. Cu privire la datoria publică internă
Din datele contului datoriei publice interne, pe anul 2000 prezentate de
Ministerul Finanţelor Publice şi verificate de Curtea de Conturi a României, situaţia
se prezintă astfel:
Sumă
- mild. lei 65.154,7
131.666,2
125.657,2
73.703,6

Explicaţii
1. Sold la 01.01.2000
2. Angajamente asumate în anul 2000
3. Rambursări/refinanţări în anul 2000
4. Sold la 31.12.2000
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Datoria publică internă a statului prezintă următoarea structură la sfârşitul
anului 2000:
-

Certificate de trezorerie în sumă de :
Obligaţiuni de stat în lei şi în valută:
Împrumuturi aprobate pe bază de legi speciale:
Împrumuturi din contul general al
trezoreriei statului pentru finanţarea temporară
a datoriei publice interne:

32.746,4 mld. lei;
3.938,4 mld. lei;
23.178,7 mld. lei;
13.840,1 mld. lei.

Serviciul datoriei publice interne a fost în valoare de 31.814,7 mld. lei, şi
reprezintă dobânzi aferente împrumuturilor privind datoria publică internă în valoare
de 28.285,6 mld. lei şi diferenţă de curs valutar în sumă de 3529,1 mld. lei.
Soldul creditelor în lei garantate de Ministerul Finanţelor Publice la
31.12.2000 a fost de 32,2 mld. lei, toate reprezentând credite restante contractate în
anii anteriori de către societăţile comerciale din sectorul agricol.
Cu ocazia verificării contului datoriei publice, Curtea de Conturi a României a
semnalat mai multe fenomene care au afectat calitatea gestiunii datoriei publice
printre care menţionăm:
- nerecuperarea sumelor datorate de unele persoane juridice pentru obligaţii
ale acestora, preluate la datoria publică, deşi prin legile speciale s-a prevăzut această
obligaţie, urmând ca încasările să fie utilizate pentru diminuarea serviciului datoriei
publice;
- preluarea nejustificată la datoria publică internă a unor credite externe
contractate direct de stat prin Ministerului Industriei şi derulate prin Bancorex, care
nu erau scadente;
- neutilizarea până la finele anului 2000 a disponibilităţilor existente în
Trezoreria generală a statului din încasări de la Agenţia pentru Valorificarea
Activelor Bancare şi FPS;
- contractarea cu dobânzi care au avut o rată foarte mare a împrumuturilor de
stat angajate pe termen scurt, de pe piaţa interbancară, pentru finanţarea deficitului
bugetar.
B. Cu privire la datoria publică externă:
- Soldul datoriei publice externe a statului la 31 decembrie 2000 în
conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr.81/1999 a fost de 6.872,7
milioane dolari (178.184,0 miliarde lei);
- Soldul datoriei publice externe contractate direct de stat a fost de 4.635,3
milioane dolari (120.175,6 miliarde lei) în creştere cu 694,2 milioane dolari SUA
faţă de sfârşitul anului 1999;
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- În cursul anului 2000 au fost efectuate plăţi în contul serviciului datoriei
publice externe, pentru plăţi de dobânzi şi comisioane în sumă de 4.796,1 miliarde
lei şi pentru rambursări de rate scadente în sumă de 7.076,2 miliarde lei.
- Soldul datoriei publice externe garantate de stat la 31 decembrie 2000 a fost
de 2.237,4 milioane dolari SUA (58.008,40 miliarde lei) în scădere cu 28,9 milioane
dolari SUA faţă de sfârşitul anului 1999.
Cu privire la contul anual al datoriei publice externe, în raportul de
verificare al Curţii de Conturi al României, se evidenţiază o serie de abateri printre
care menţionăm:
- schimbarea destinaţiei la unele credite externe contractate direct de stat;
- efectuare de plăţi din credite externe peste preţul stabilit prin contractele
externe înregistrate oficial;
- nereglementarea de către Ministerul Finanţelor Publice a modului de
rambursare a unor credite externe;
- neorganizarea evidenţei datoriei publice, conform legii;
- gestionarea necorespunzătoare de către Ministerul Finanţelor Publice a
fondului de risc constituit pentru creditele externe contractate cu garanţia statului;
- administrarea şi gestionarea fondului de risc de către Ministerul Finanţelor
Publice, în condiţiile inexistenţei unui buget de venituri şi cheltuieli aprobat, ceea ce
a determinat neîncasarea de la garanţi a unui volum însemnat din creanţele statului;
- nereglementarea de către Ministerul Finanţelor Publice în calitate de garant,
a modului de recuperare a unor sume reprezentând plăţi externe efectuate din
resursele publice.
Concluzii şi propuneri
Comisiile de specialitate ale Parlamentului constată, că în anul 2000 asupra
modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului
din partea ordonatorilor principali de credite s-au menţinut, abateri de la normele
legale. Acestea privesc, în principal plăţi pentru lucrări de investiţii neexecutate,
mărfuri nelivrate, servicii neprestate, achiziţii de bunuri fără respectarea legislaţiei în
vigoare privind organizarea licitaţiilor, sporuri şi drepturi de personal necuvenite şi
altele.
Ministerul Finanţelor Publice şi organele sale subordonate nu au manifestat
exigenţa necesară în prevenirea angajării şi utilizării de către ministere a creditelor
primite de la bugetul de stat, a fondurilor speciale şi mijloacelor extrabugetare.
Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere propun
Plenului Parlamentului, pentru dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru
aprobarea Contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor de
execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general al datoriei publice,
aferente anului 2000 cu următorul amendament:
După art.16 să se introducă un nou articol cu următorul cuprins:
8

“Art.17. (1) Ordonatorii principali de credite cărora Curtea de Conturi a
României nu le-a acordat descărcarea de gestiune, au obligaţia ca în termen de 60 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să ia măsuri pentru lichidarea
lipsurilor şi abaterilor constatate şi să solicite această descărcare. Împotriva celor
vinovaţi se vor lua măsuri disciplinare sau penale, după caz.
(2) Guvernul României, împreună cu ministerele implicate, în termen de 60
zile de la aprobarea prezentei legi să analizeze “măsurile legislative” solicitate de
Curtea de Conturi a României în Raportul Public anual şi să prezinte Parlamentului,
proiectele de legi necesare.”
Consiliul Legislativ, Comisiile juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi
validări şi Comisiile pentru muncă şi protecţie socială ale Parlamentului au avizat
favorabil proiectul de Lege menţionat.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare, urmând a fi votat cu respectarea prevederilor art.74
alin.(2) din Constituţia României.
*
*

*

Conform practicii din anii anteriori, preşedintele Curţii de Conturi va prezenta
Camerelor reunite ale Parlamentului sinteza Raportului public anual privind contul
execuţiei bugetare pe anul 2000.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Senator Viorel Ştefan

Prof. dr. Florin Georgescu
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