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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea 

Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 

2.1. Sursa proiectului 

de act normativ 

 

 

 

 

Modificarea Hotărârii Guvernului nr.420/2006 privind înfiinţarea şi 

organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, cu 

modificările și completările ulterioare se realizează la inițiativa Comisiei 

Naționale de Drept Internațional Umanitar, în scopul asigurării reprezentării 

eficiente în marja activităților specifice acestui for consultativ. 

2.2. Descrierea situației 

actuale 

     Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar (CNDIU sau Comisia) 

a fost constituită prin Hotărârea Guvernului nr.420/2006 privind înfiinţarea şi 

organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, cu 

modificările și completările ulterioare, ca organ consultativ al Guvernului, 

fără personalitate juridică.  

     CNDIU este formată din câte un reprezentant al Ministerului Afacerilor 

Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Educaţiei, Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, Ministerului Culturii şi al Ministerului Sănătăţii, desemnaţi la 

nivel de experţi de către conducerile instituţiilor de referință. 

     Principalele atribuţii ale  CNDIU sunt următoarele:  

 examinează şi propune măsurile necesare la nivel naţional, în vederea 

aplicării, respectării şi prevenirii violării normelor de drept umanitar 

cuprinse în instrumentele juridice internaţionale la care România este 

parte; 

 urmăreşte şi analizează transpunerea în legislaţia internă a normelor 

internaţionale de drept umanitar; 

 emite avize consultative cu privire la proiecte de acte normative în 

domeniul dreptului umanitar şi recomandă ratificarea instrumentelor 

juridice internaţionale din domeniul dreptului umanitar; 

 elaborează Strategia naţională de aplicare a dreptului umanitar, care este 

supusă aprobării primului-ministru; 

 întocmeşte rapoarte anuale privind stadiul măsurilor de aplicare a 

dreptului umanitar, care sunt întreprinse de instituţiile reprezentate în 

CNDIU, precum şi cu privire la activităţile pe care le desfăşoară în 

calitate de organ consultativ al Guvernului; 

 promovează difuzarea dreptului umanitar prin sistemul naţional de 

educaţie şi cel specific instituţiilor reprezentate, organizează reuniuni 

ştiinţifice, cursuri de formare şi de specializare în drept umanitar; 

 colaborează cu comisiile naţionale din alte state şi cu instituţiile 

internaţionale de profil; 

 îndeplineşte sarcinile Comitetului consultativ prevăzut de Rezoluţia a II-

a a Conferinţei de la Haga din 1954. 

     Preşedinţia CNDIU se asigură, în prezent, prin rotaţie, de Ministerul 

Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Justiţiei și 
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Ministerul Afacerilor Interne. 

2.3. Schimbări 

preconizate 

       Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea Hotărârii 

Guvernului nr.420/2006, după cum urmează: 

 art.3, în sensul clarificării reprezentării, la nivel tehnic, a membrilor 

Comisiei (inclusiv a celor supleanți), precum și pentru a stabili, în clar, 

faptul că pot fi desemnaţi mai mulţi membri supleanți pentru ca lucrările 

Comisiei să poată avea continuitate, iar cvorumul să poată fi întrunit fără 

probleme. De asemenea, propunerea are în vedere minimizarea situaţiilor 

în care o sesiune a Comisiei nu poate avea loc din imposibilitatea 

întrunirii cvorumului. Totodată, propunerea are scopul de a maximiza 

rolul membrilor CNDIU, dar şi al președintelui Comisiei, precum şi de a 

creşte pro-activitatea membrilor CNDIU; 

 modificarea art.4 din HG nr.420/2006, din considerente de claritate a 

textului și în sensul unei depline corelări a atribuțiilor Comisiei cu statutul 

său de organ consultativ al Guvernului, inclusiv prin păstrarea simetriei 

procedurale în raport cu alte documente elaborate de CNDIU și supuse 

aprobării prim-ministrului. În practică, au fost aduse în discuție aspecte 

cu privire la rapoartele anuale ale Comisiei, care, în redactarea actuală a 

actului normativ de referință se consideră că sunt transmise prim-

ministrului, spre informare. 

Totodată, modificarea propusă instituie posibilitatea ca prim-ministrul să 

poată da sarcini Comisiei, care ţin de domeniul său de activitate. În acest 

fel, se apreciază că activitatea Comisiei ar putea avea un rol mai vizibil şi 

o importanţă mai mare în cadrul arcului guvernamental. Acest fapt ar 

urma să responsabilizeze suplimentar toate instituţiile din cadrul CNDIU. 

În ceea ce privește lit.f), s-a avut în vedere standardizarea procedurilor de 

aprobare a unor rapoarte privind implementarea la nivel național a 

tratatelor la care România sau Guvernul României sunt parte; 

Atribuția prevăzută în prezent la art.4 lit.h) din HG nr.420/2006 specifică 

doar Conferința de la Haga din 1954. Pentru claritate este oportună 

indicarea denumirii conferinței de referință. Rezoluția a II-a a Conferinței 

a fost publicată în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naționale a 

Republicii Populare Române nr.6 din 28 ianuarie 1958-Anul VII. 

 art.5 alin.(1), în sensul indicării inclusiv a secretarului general, ca funcție 

responsabilă de exercitarea președinției anuale.  

În egală măsură, se propune includerea Ministerului Educației în rândul 

instituțiilor care asigură președinția anuală a CNDIU, având în vedere 

rolul determinant al acestei instituții de diseminare a normelor de drept 

internațional umanitar în mediul școlar/academic.  

De asemenea, alin.(3) al art.5 are rolul de a sistematiza norma conținută 

în prezent de alin.(2) al aceluiași articol; 

 abrogarea lit.d) a art.6, având în vedere că toate cheltuielile necesare 

funcţionării Secretariatului permanent al Comisiei se asigură din bugetul 

Ministerului Apărării Naţionale, iar cele ale membrilor permanenţi sau 

supleanţi de către instituțiile pe care le reprezintă, în acest sens fiind 

determinant inclusiv faptul că CNDIU nu are buget propriu; 

 art.7, în sensul evidențierii faptului că Secretariatul permanent al CNDIU 

este asigurat de Centrul de Drept Internaţional al Ministerului Apărării 

Naţionale (această implicare s-a realizat, fără întreruperi, de la momentul  

înfiinţării Comisiei în anul 2006, până în prezent); 

 art.9, în sensul corelării situaţiei de fapt cu cea de drept, şeful Centrului 

de Drept Internaţional Umanitar din cadrul Universității Naționale de 
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Apărare „Carol I” din București - Ministerul Apărării Naţionale 

asigurând, fără întrerupere, conducerea Secretariatului permanent. De 

asemenea, propunerea are în vedere corelarea cu situaţia imposibilităţii 

conducerii unei reuniuni de către preşedintele CNDIU, ordinea priorității 

preluării atribuției de referință fiind reprezentantul instituţiei care deţine 

Preşedinţia sau supleantul desemnat de aceasta, şi doar în ultimă instanţă 

Șeful Secretariatului permanent al CNDIU.                                                                                                                                                                                                                                 

2.4. Alte informaţii 

 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 3-a  

 Impactul socioeconomic  

 

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi 

costurilor estimate ca urmare a intrării 

în vigoare a actului normativ 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.2. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.3. Impactul asupra drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.4. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.4.1. Impactul asupra economiei şi 

asupra principalilor indicatori 

macroeconomici 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

3.4.2. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului ajutoarelor 

de stat 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

3.5. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.6. Impactul asupra mediului 

înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor 

din perspectiva inovării şi digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor 

din perspectiva dezvoltării durabile 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.9. Alte informaţii. Proiectul de act normativ 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), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri  

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 

1 
2022 2023 2024 2025 2026 

7 
2 3 4 5 6 

4.1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       
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     (i) impozit pe profit       

     (ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

     (i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

      

     (i) contribuţii de asigurări       

4.2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

     (i) cheltuieli de personal       

     (ii) bunuri și servicii       

     (iii) active nefinanciare       

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       

4.3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

      

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4.4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul. 

 

4.5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Nu este cazul. 

 

4.6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Nu este cazul. 

 

4.7. Prezentarea, în cazul 

proiectelor de acte normative a 

căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a 

următoarelor documente: 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ  

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ. 

       

 

 

Ordinul ministrului afacerilor externe, ministrului apărării 

naţionale, ministrului justiţiei, ministrului culturii, ministrului 

afacerilor interne, ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice, ministrului sănătăţii şi ministrului mediului, apelor şi 

pădurilor nr.2456/M.13/537/C/2220/161/3097/304/740/2015 

privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei 

Naţionale de Drept Internaţional Umanitar-modificare. 

 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în  
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domeniul achiziţiilor publice Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5.3. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia UE (în 

cazul proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor prevederi 

de drept UE). 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5.3.1. Măsuri normative necesare 

transpunerii directivelor UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5.3.2. Măsuri normative necesare 

aplicării actelor legislative ale UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 

a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5.5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente asumate (se 

face referire la un/o anume acord, 

rezoluţie sau recomandare 

internaţională ori la alt document 

al unei organizaţii internaţionale) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5.6. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a  

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

6.1. Informaţii privind neaplicarea 

procedurii de participare la 

elaborarea actelor normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

6.2. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

6.3. Informaţii despre 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 normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

6.4. Informaţii privind puncte de 

vedere/opinii emise de organisme 

consultative constituite prin acte 

normative 

Proiectul de act normativ a fost analizat și agreat în cadrul 

Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar. 
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6.5. Informaţii privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul urmează a fi avizat de  

 

a) Consiliul Legislativ 

 

 

 

 

 

6.6. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a  

 Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

7.1. Informarea societăţii civile cu 

privire la elaborarea proiectului 

de act normativ 

Proiectul de act normativ prezentat a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

fiind afișat pe pagina de internet a MAI la data de _________.  

 

7.2. 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

7.3. Alte informaţii Proiectul de act normativ a fost agreat în cadrul Comisiei 

Naționale de Drept Internațional Umanitar, promovarea acestuia 

revenind instituției care deține președinția anuală a acesteia (în 

perioada iulie 2021-iulie 2022, aceasta este exercitată de 

Ministerul Afacerilor Interne). 

 

 

Secțiunea a 8-a  

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ 

8.1. Măsurile de punere în aplicare 

a proiectului de act normativ  

 

Prevederile prezentului act normativ vor fi puse în aplicare de 

instituţiile cu responsabilități în domeniu, fără a fi necesară 

constituirea unor noi instituții sau organisme de aplicare. 

8.2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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În forma prezentată, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr.420/2006 privind înființarea și organizarea Comisiei Naționale de Drept 

Internațional Umanitar, a fost însușit de toate instituțiile interesate. 
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