NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ:
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
Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea
situaţiei actuale

În anul 2021 se sărbătoresc 140 de ani de relații diplomatice între
România și Regatul Spaniei, eveniment cu semnificație deosebită
pentru cooperarea bilaterală. Pornind de la afinitățile istorice și de
latinitate, legăturile dintre cele două state se bazează pe un
Parteneriat Strategic, o strânsă cooperare la nivel european, iar
prezența uneia dintre cele mai mari comunități de români pe teritoriul
spaniol a condus la diversificarea și dezvoltarea acestor legături.
Aniversarea a 140 de ani de relații diplomatice între România și
Spania reprezintă un prilej excelent pentru a da un nou impuls și
vizibilitate sporită relației bilaterale prin organizarea unui program de
evenimente politice, economice și culturale pe parcursul anului 2021.
Programul de diplomație publică și culturală va pune în lumină atât
produsele de excelență ale culturii române, cât și obiectivele comune,
valorile împărtășite și rezultatele obținute la nivelul colaborării între
cele două state.
Momentul central al manifestărilor culturale îl va reprezenta cea mai
importantă expoziție românească de arheologie propusă până în
prezent publicului din Spania, „Dacia – ultima frontieră a romanității”,
la Muzeul Național de Arheologie din Madrid, care va fi organizată sub
coordonarea Ministerului Culturii (MC), prin Muzeul Național de Istorie
a României (MNIR), cu sprijin și din partea Institutului Cultural Român
(ICR) și a Ministerului Apărării Naționale (MApN). Colaborarea
Ministerului Afacerilor Externe cu Ministerul Culturii, Ministerul Apărării
Naționale și Institutul Cultural Român pentru organizarea Programului
aniversar România-Spania 2021 are la bază experiența excelentei
cooperări dintre aceste instituții în contextul organizării Sezonului
România-Franța, concretizată inclusiv prin organizarea în Republica
Franceză a unor manifestări cu caracter similar celor avute în vedere
în cadrul programului de aniversare a 140 de ani de relații diplomatice
între România și Regatul Spaniei.
În completarea componentei politico-diplomatice constituite din
reuniuni și schimburi de mesaje la cel mai înalt nivel, programul
cultural mai prevede, până în acest moment, următoarele acțiuni: un
istoric al prezenței culturii române la Madrid; acțiuni în spațiul public
(expunerea instalației „Fiesta”, proiect conceput și realizat de arhitecții
Attila Kim și Bogdan Ciocodeică), concerte, inclusiv un moment
aniversar George Enescu; expoziții (arhivele diplomatice românospaniole, expoziție comună România – Spania, expoziție a

Memorialului Victimelor Comunismului) etc.
2.Schimbări
preconizate

Prin prezentul proiect se aprobă organizarea de către MAE, prin
Ambasada României în Regatul Spaniei, în calitate de coordonator,
cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, al Ministerului Culturii și al
Institutului Cultural Român, a programului de diplomație publică și
culturală dedicat aniversării a 140 de ani de relații diplomatice între
România și Regatul Spaniei.
Modalitățile colaborării dintre instituțiile prevăzute la alin (1) se
stabilesc de comun acord, în condițiile legii, după intrarea în vigoare a
prezentei Hotărâri.

3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic

Nu se referă la acest subiect.

11.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat

Nu se referă la acest subiect

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu se referă la acest subiect.

2¹. Impactul asupra sarcinilor administrative

Nu se referă la acest subiect

2². Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii

Nu se referă la acest subiect

3. Impactul social

Nu se referă la acest subiect.

4. Impactul asupra mediului

Nu se referă la acest subiect.

5. Alte informaţii

Nu se referă la acest subiect.

Secţiunea a 4-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe
termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Indicatori

- mii lei Anul curent

1
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/ minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:

2

Următorii 4 ani

3

4

5

6

Media
pe 5
ani
7

(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/
minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/ minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informații

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.
Programul aniversar România-Spania 2021
poate fi susținută financiar și de alte instituții și

autorități publice centrale și locale, în condițiile
legii.
Secțiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ:

Nu este cazul.

a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării
în vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate
în vederea implementării noilor dispoziţii.
11.Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor
publice

Nu este cazul.

2. Conformitatea proiectului de act normativ
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare

-

3. Măsuri normative necesare aplicării
directe a actelor normative comunitare

-

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene

-

5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii

-

Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act
normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţii
neguvernamentale,
institute
de
cercetare şi alte organisme implicate

Nu este cazul.

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a
avut loc consultarea, precum şi a modului în care
activitatea acestor organizaţii este legată de
obiectul proiectului de act normativ

Nu este cazul.

3.
Consultările
organizate
cu
autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului
nr. 521/2005 privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de acte

Nu este cazul.

normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenței
e) Curtea de Conturi

Nu este cazul.

Conform
Regulamentului
privind
procedurile, la nivelul Guvernului,
pentru
elaborarea,
avizarea
şi
prezentarea proiectelor de documente
de politici publice, a proiectelor de acte
normative,
precum
şi
a
altor
documente,
în
vederea
adoptării/aprobării,
aprobat
prin
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,
necesită avizul Consiliului Legislativ.

6. Alte informaţii

-

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea
elaborării proiectului de act normativ

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului în urma implementării proiectului
de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
3. Alte informaţii

Prezentul
proiect
de
act
normativ a fost publicat pe siteul
Ministerului
Afacerilor
Externe, potrivit Legii nr.
52/2003 privind transparența
decizională în administrația
publică.
Nu este cazul.

Nu au fost identificate

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act
normativ de către autorităţile administraţiei publice
centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Nu este cazul.

-

Pornind de la aceste considerente, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind
stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Programului de diplomație publică și

culturală dedicat aniversării, în anul 2021, a 140 de ani de la stabilirea relațiilor
diplomatice între România și Regatul Spaniei, pe care îl supunem spre adoptare
Guvernului.
BOGDAN LUCIAN AURESCU

BOGDAN GHEORGHIU

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTRUL CULTURII

MIREL TALOȘ
PREȘEDINTELE INTERIMAR AL INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE

AVIZEAZĂ:

ALEXANDRU NAZARE
MINISTRUL FINANȚELOR

STELIAN-CRISTIAN ION
MINISTRUL JUSTIȚIEI

