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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea plății contribuțiilor financiare voluntare ale României la unele proiecte

ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte

normative, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 

privind managementul tipurilor de risc

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic. — După articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016

privind managementul tipurilor de risc, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 615 din 11 august 2016, cu modificările ulterioare, se introduce un

nou articol, art. 5

1

, cu următorul cuprins:

„Art. 5

1

. — În vederea creșterii gradului de informare și pregătire a populației,

autoritățile responsabile, precum și orice alte autorități și instituții ale administrației

publice centrale și locale, inclusiv structurile/instituțiile aflate în cadrul, subordinea

sau în coordonarea acestora, au obligația de a publica pe paginile de internet

proprii, la loc vizibil, o legătură electronică — link către platforma națională de

pregătire pentru situații de urgență «fiipregatit.ro».”

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 159/24.II.2023

2

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Aneta Matei,

secretar de stat

Ministrul cercetării, inovării și

digitalizării,

Sebastian-Ioan Burduja

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice

și administrației, 

Cseke Attila-Zoltán

București, 22 februarie 2023.

Nr. 151.

Art. 1. — (1) Se aprobă plata contribuției financiare voluntare a

României către Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa,

denumită în continuare OSCE, pentru cofinanțarea proiectelor ce

vizează sprijinirea Ucrainei, în sumă de 200.000 de euro.

(2) Se aprobă plata contribuției financiare voluntare a

României către OSCE pentru cofinanțarea proiectelor ce vizează

sprijinirea Republicii Moldova, în sumă de 200.000 de euro.

Art. 2. — Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 1 se

calculează pe baza cursului oficial de schimb leu/euro al Băncii

Naționale a României, valabil la data efectuării plății.

Art. 3. — Contravaloarea în lei a contribuțiilor financiare

voluntare prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului

Afacerilor Externe pentru anul 2023, capitolul 51.01 „Autorități

publice și acțiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”.

Art. 4. — Îndeplinirea formalităților și procedurilor referitoare

la finanțarea proiectelor prevăzute la art. 1 revine Ministerului

Afacerilor Externe, care va coopera în acest scop cu structurile

executive ale OSCE.

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Janina-Mirela Sitaru,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 22 februarie 2023.

Nr. 156.




