
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 411/2002, Guvernul este
abilitat să aprobe prin ordonanţă rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, pe baza
evoluţiei indicatorilor macroeconomici, în semestrul I şi a actelor normative
adoptate în anul 2002 cu influenţe asupra cheltuielilor bugetare.

Pornind de la necesitatea prioritizării unor acţiuni şi proiecte, se impune
redimensionarea unor cheltuieli publice şi redistribuirea unor sume pe naturi de
cheltuieli de către fiecare ordonator principal de credite, astfel încât să fie asigurate
fondurile necesare acelor acţiuni urgente sau care au devenit prioritare.

Având în vedere execuţia operativă a bugetului general consolidat pe
primele 6 luni ale anului 2002, precum şi estimările pentru semestrul II, în această
etapă, veniturile bugetului general consolidat nu pot fi majorate şi, ca urmare,
cheltuielile totale şi respectiv deficitul bugetar este necesar să fie menţinute la
nivelul aprobat pe acest an.

Pe baza estimării scăderii inflaţiei şi aprecierii monedei naţionale pe anul
2002, precum şi a îmbunătăţirii rating-ului de ţară este posibilă şi totodată, se
prevede o diminuare a cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriei publice cu
4.533,8 miliarde lei.

De asemenea, din execuţia operativă a bugetului de stat la 30 iunie 2002,
rezultă posibilitatea reducerii, pe sold, a prevederilor bugetare la unii ordonatori
principali de credite cu suma de 836,0 miliarde lei.

Economiile rezultate din reducerile de cheltuieli menţionate mai sus,
însumând 5.369,8 miliarde lei se prevede a fi redistribuite pe ministere şi agenţii
astfel:

• Ministerul Apărării Naţionale + 1.000,0 miliarde lei, pentru
susţinerea acţiunilor de participare a României cu efective militare şi tehnică de
luptă la operaţiunile din Afganistan;

• Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
+ 567,7 miliarde lei din care: 267,7 miliarde lei pentru rambursări de rate şi plăţi de
dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor externe contractate şi 300,0
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miliarde lei pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice
acestui minister;

• Ministerul Industriei şi Resurselor + 501,4 miliarde lei, din care:
375,0 miliarde lei pentru restructurarea industriei de apărare şi 126,4 miliarde lei
pentru restituirea garanţiilor reţinute societăţilor comerciale care au livrat utilaje şi
echipamente la Krivoi-Rog – Ucraina;

• Secretariatul General al Guvernului + 354,5 miliarde lei, din
care 354,0 miliarde lei aferente obligaţiei de plată către S.C. GLENCORE Protein
România S.R.L., urmare litigiului cu Departamentul de Comerţ Exterior;

• Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor + 327,0
miliarde lei, din care: 127,0 miliarde lei pentru recensământul general agricol, 36,2
miliarde lei pentru asigurarea fondurilor necesare Programului Naţional
Antigrindină, iar diferenţa pentru irigaţii;

• Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat + 314,3 miliarde
lei pentru constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi
produse petroliere în vederea respectării angajamentelor asumate în procesul de
aderare la Uniunea Europeană;

• Serviciul Român de Informaţii + 200,0 miliarde lei, în principal,
pentru aplicarea Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi
pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii integrale a pensiilor;

• Ministerul de Interne + 139,2 miliarde lei pentru achiziţionarea
de bunuri pentru dotarea unităţilor acestui minister;

• Ministerul Administraţiei Publice + 118,3 miliarde lei pentru
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospodărie Comunală, aplicarea acordului de împrumut pentru dezvoltare rurală,
precum şi pentru retehnologizarea centralelor termice transferate autorităţilor
administraţiei publice locale;

• Ministerul Public + 76,6 miliarde lei pentru înfiinţarea şi
funcţionarea Parchetului Naţional Anticorupţie;

• Societatea Română de Televiziune + 91,0 miliarde lei şi
Societatea Română de Radiodifuziune + 67,1 miliarde lei pentru acoperirea
cheltuielilor determinate de majorarea tarifelor la staţii şi circuite;

• Serviciul de Informaţii Externe + 52,2 miliarde lei pentru
asigurarea plăţii dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului extern în derulare.

Bugetele locale au fost suplimentate cu + 1.028,8 miliarde lei, din care:
407,0 miliarde lei pentru finanţarea cheltuielilor efectuate cu desfăşurarea
recensământului populaţiei şi locuinţelor, 485,4 miliarde lei pentru subvenţionarea
energiei termice furnizate populaţiei, 41,4 miliarde lei pentru rambursarea
creditelor contractate pentru retehnologizarea centralelor termice Iaşi şi Suceava şi
90 miliarde lei alocate prin bugetele unor ministere ca transferuri către bugetele
locale pentru modernizarea şi retehnologizarea centralelor termice preluate de
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autorităţile administraţiei publice locale în anul 2002, precum şi pentru finanţarea
studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD şi diminuate cu 40,0 miliarde
lei reprezentând transferuri pentru pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu
apă a satelor.

Având în vedere modul de derulare a execuţiei bugetului asigurărilor
sociale de sănătate se prevede suplimentarea cheltuielilor cu + 500,0 miliarde lei
pentru finanţarea contractelor de furnizare de servicii medicale şi medicamente şi
diminuarea cu aceeaşi sumă a excedentului acestui buget.

Pe baza execuţiei pe semestrul I a.c. care reprezintă numai 31,4% din
programul anual, se estimează nerealizarea veniturilor la bugetul fondului special
pentru modernizarea drumurilor publice cu 2.000,0 miliarde lei şi ca urmare se
prevede blocarea cheltuielilor acestui buget cu suma respectivă.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2002.


