
HOTĂRÂRE 
privind măsurile necesare pentru organizarea Programului de diplomație publică și 
culturală dedicat aniversării, în anul 2021, a 140 de ani de relații diplomatice între 

România și Regatul Spaniei 
 
 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,  al art. 3 alin. (1) și  (2) din 
Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind  organizarea  și  funcționarea Ministerului 
Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere relațiile foarte bune, de Parteneriat Strategic, dintre România și Regatul 
Spaniei, bazate pe comunitatea de limbă și cultură și pe apartenența la spațiul euro-atlantic, 

În contextul împlinirii, în 2021, a 140 de ani de relații diplomatice între România și Regatul 
Spaniei, 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 - Se aprobă organizarea Programului de diplomație publică și culturală dedicat 
aniversării, în anul 2021, a 140 de ani de relații diplomatice între România și Regatul 
Spaniei, denumit în continuare Programul aniversar România-Spania 2021. 

 

Art. 2 – (1) Organizarea Programului aniversar România-Spania 2021 este realizată, pentru 
partea română, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României în Regatul 
Spaniei, în calitate de coordonator, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, al Ministerului 
Culturii și al Institutului Cultural Român. 

(2) Calendarul acțiunilor și evenimentelor incluse în Programul aniversar 
România-Spania 2021 este stabilit de Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada 
României în Regatul Spaniei, în calitate de coordonator. 

(3) Modalitățile colaborării dintre instituțiile prevăzute la alin (1) se stabilesc de 
comun acord, în condițiile legii, după intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri. 

 

Art. 3 – (1) Cheltuielile aferente pregătirii și desfășurării Programului aniversar România-
Spania 2021 se suportă, în limita fondurilor aprobate anual potrivit legii, prin bugetele 
Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Culturii și al 
Institutului Cultural Român. 

(2) Programul aniversar România-Spania 2021 poate fi susținut financiar și de alte 
instituții și autorități publice centrale și locale, în condițiile legii. 
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