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L E G E 
 
 

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 2004 

 
 
  Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
   
  Art.1.- (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a 
bugetului de stat aferent anului 2004, cuprinzând venituri în sumă 
de 321.953,6 miliarde lei, cheltuieli în sumă de 340.734,6 miliarde 
lei şi un deficit în sumă de 18.781,0 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 2004, cuprinzând venituri în sumă de 68.774,4 
miliarde lei, cheltuieli în sumă de 70.013,8 miliarde lei care nu 
includ Fondul de rezervă în sumă de 681,4 miliarde lei şi un deficit 
în sumă de 1.920,8 miliarde lei. 
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  (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 2004, care cuprinde: 
  a) datoria publică internă directă a statului în sumă de 
121.516,8 miliarde lei, potrivit anexei nr.9.I, şi garanţiile emise în 
numele şi contul statului pentru creditele interne, în sumă de 
22.597,1 miliarde lei, din care: garanţiile emise în numele şi contul 
statului pentru creditele interne contractate în lei, în sumă de 
2.010,5 miliarde lei, potrivit anexei nr.10.I.1, garanţiile pentru 
creditele interne contractate în valută, în sumă de 13,6 milioane 
dolari S.U.A., echivalent a 395,3 miliarde lei, potrivit anexei 
nr.10.I.2, şi garanţiile interne acordate în baza legilor speciale, în 
sumă de 20.191,3 miliarde lei, potrivit anexei nr.10.I.3; 
  b) datoria publică externă directă a statului în sumă de 
8.685,7 milioane dolari S.U.A., echivalent a 252.466,7 miliarde lei, 
potrivit anexei nr.9.II, şi garanţiile emise în numele şi contul 
statului pentru creditele externe în sumă de 5.328,8 milioane dolari 
S.U.A.,  echivalent a 154.892,8 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.1–10  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. 
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