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Tabel comparativ 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului  

nr.420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar 

 

 

Nr. 

crt.    
Text actual Propunere text nou Motivare/Observaţii 

1. Art. 3. – (1) CNDIU este formată din câte 

un reprezentant al Ministerului Afacerilor 

Externe, Ministerului Apărării Naţionale, 

Ministerului Justiţiei, Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, Ministerului Sănătăţii, 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional şi Ministerului Mediului şi 

Pădurilor. Aceşti reprezentanţi pot fi 

asistaţi sau, după caz, substituiţi de 

supleanţi şi sunt desemnaţi, la nivel de 

experţi, de conducerile instituţiilor 

respective." 

 

(2) La activităţile CNDIU pot fi invitaţi, în 

calitate de observatori, la propunerea 

preşedintelui acesteia, membri ai 

Parlamentului, reprezentanţi ai instituţiei 

Avocatul Poporului, ai Comitetului 

Internaţional al Crucii Roşii, ai Societăţii 

Naţionale de Crucea Roşie, ai Institutului 

Român pentru Drepturile Omului, ai 

Asociaţiei Române de Drept Umanitar, ai 

altor instituţii guvernamentale şi ai 

organizaţiilor neguvernamentale, 

desemnaţi de conducerea instituţiilor 

respective, precum şi experţi în domeniul 

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 3 - (1) CNDIU este compusă din 

reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, 

Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 

Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, 

Ministerului Culturii şi Ministerului Mediului, 

Apelor şi Pădurilor. 

(2) În vederea participării la activităţile CNDIU, 

ministerele prevăzute la alin. (1) desemnează un 

reprezentant în calitate de membru permanent şi 

cel puţin un reprezentant în calitate de membru 

supleant, la nivel de experţi. 

(3) La desemnarea membrilor prevăzuţi la alin. 

(2) se are în vedere principiul asigurării 

continuităţii activităţii comisiei şi al experienţei 

profesionale în domeniul dreptului internațional 

umanitar. 

(4) La activităţile CNDIU pot fi invitaţi, în 

calitate de observatori, la propunerea membrilor 

CNDIU şi cu aprobarea preşedintelui acesteia, 

membri ai Parlamentului, reprezentanţi ai 

instituţiei Avocatul Poporului, ai Comitetului 

Internaţional al Crucii Roşii, ai Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie, ai Institutului Român 

pentru Drepturile Omului, ai Asociaţiei Române 

de Drept Umanitar, ai altor instituţii 

Propunerea clarifică reprezentarea, la 

nivel tehnic,  prin membri 

permanenţi şi stabileşte 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. 

Prin aceasta se doreşte minimizarea 

situaţiilor în care o sesiune a 

Comisiei nu poate avea loc datorită 

imposibilității întrunirii cvorumului. 

În egală măsură, se are în vedere 

întărirea rolului membrilor supleanți 

în cadrul Comisiei prin instituirea 

obligației desemnării acestora de 

către instituțiile care fac parte din 

CNDIU pentru a fi asigurată 

continuitatea desfășurării 

activităților/ședintelor Comisiei. 
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dreptului umanitar desemnaţi de 

preşedintele CNDIU. 

 

(3) Pot dobândi, în mod excepţional, 

calitatea de membri onorifici ai CNDIU 

acele persoane care au contribuit 

substanţial la desfăşurarea activităţilor 

CNDIU. Acceptarea membrilor onorifici 

se face cu acordul unanim al tuturor 

membrilor CNDIU. 

 

guvernamentale şi ai organizaţiilor 

neguvernamentale, desemnaţi de conducerea 

instituţiilor respective, precum şi experţi în 

domeniul dreptului internaţional umanitar. 

(5) Pot dobândi, în mod excepţional, calitatea de 

membri onorifici ai CNDIU acele persoane care 

au contribuit substanţial la desfăşurarea 

activităţilor CNDIU. Acceptarea membrilor 

onorifici se face cu acordul unanim al 

instituțiilor reprezentate în CNDIU exprimat prin 

votul membrilor permanenți sau supleanți, după 

caz.” 

2. Art.4 

CNDIU are următoarele atribuţii 

principale: 

a) 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; 

b) urmăreşte şi analizează transpunerea în 

legislaţia internă a normelor internaţionale 

de drept umanitar; 

c) emite avize consultative cu privire la 

proiecte de acte normative în domeniul 

dreptului umanitar şi recomandă 

ratificarea instrumentelor juridice 

internaţionale din domeniul dreptului 

umanitar; 

d) elaborează Strategia naţională de 

aplicare a dreptului umanitar, care este 

supusă aprobării primului-ministru; 

e) întocmeşte rapoarte anuale privind 

stadiul măsurilor de aplicare a dreptului 

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 4 - CNDIU are următoarele atribuţii 

principale: 

a) examinează şi propune măsurile necesare în 

vederea aplicării, respectării şi prevenirii, la 

nivel naţional, a încălcării normelor de drept 

internaţional umanitar; 

b) urmăreşte şi analizează transpunerea în 

legislaţia internă a normelor de drept 

internaţional umanitar; 

c) emite avize consultative cu privire la proiecte 

de acte normative în domeniul dreptului 

internaţional umanitar şi recomandă ratificarea 

instrumentelor juridice internaţionale din 

domeniul dreptului internaţional umanitar; 

d) elaborează Strategia naţională de aplicare a 

dreptului internaţional umanitar, care este supusă 

aprobării prim-ministrului, respectiv evaluează şi 

monitorizează implementarea acesteia; 

e) întocmeşte rapoarte anuale de activitate 

privind stadiul măsurilor de aplicare a dreptului 

internaţional umanitar, care sunt întreprinse de 

 

Având în vedere calitatea de organ 

consultativ al Guvernului şi pentru 

claritatea textului, se propune 

clarificarea poziționării Comisiei 

inter-instituționale în raport de prim-

ministrul Guvernului României. 

În practică, au fost generate discuții 

cu privire la rapoartele anuale ale 

Comisiei, care, în redactarea actuală 

a actului normativ de referință, se 

consideră că sunt transmise prim-

ministrului, exclusiv spre informare. 

Totodată s-a creat 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 
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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; 

f) 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; 

g) colaborează cu comisiile naţionale din 

alte state şi cu instituţiile internaţionale de 

profil. 

h) îndeplineşte sarcinile Comitetului 

consultativ prevăzut de Rezoluţia a II-a a 

Conferinţei de la Haga din 1954. 

instituţiile reprezentate în CNDIU, precum şi cu 

privire la activităţile pe care le desfăşoară în 

calitate de organ consultativ al Guvernului, 

rapoarte care sunt supuse aprobării prim-

ministrului. 

f) cu sprijinul autorităţilor și instituțiilor 

administrației publice cu atribuţii în domeniu, 

întocmeşte rapoarte privind aplicarea dreptului 

internaţional umanitar în România, care se supun 

aprobării prim-ministrului. 

g) promovează şi diseminează dreptul 

internaţional umanitar prin sistemul naţional de 

educaţie şi cel specific instituţiilor reprezentate 

în Comisie; 

h) organizează sau sprijină organizarea de 

reuniuni ştiinţifice, cursuri de formare şi de 

specializare în drept internaţional umanitar; 

i) sprijină şi participă, după caz, la organizarea 

concursurilor universitare pe tematica dreptului 

internaţional umanitar; 

j) colaborează cu comisiile naţionale din alte 

state şi cu instituţiile internaţionale de profil; 

k) îndeplineşte rolul Comitetului consultativ 

naţional prevăzut de Rezoluţia a II-a a 

Conferinței interguvernamentale pentru protecția 

bunurilor culturale în caz de conflict armat de la 

Haga din 1954, convocată de Organizația 

Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și 

Cultură în vederea adoptării Convenției pentru 

protecția bunurilor culturale în caz de conflict 

armat și a Protocolului pentru protecția bunurilor 

culturale în caz de conflict armat.” 

 

instituţiile din cadrul CNDIU, dar şi 

pe şefii acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

3. Art.5 

(1) Conducerea CNDIU este asigurată de 
3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Propunerea de modificare a alin.(1) 

are în vedere indicarea inclusiv a 
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un preşedinte. 

(2) Preşedinţia CNDIU se asigură, prin 

rotaţie, de Ministerul Afacerilor Externe, 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 

Justiţiei şi Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, la nivel de secretar de stat. 

Reprezentanţii acestor ministere, 

desemnaţi potrivit art. 3 alin. (1), vor 

continua să facă parte din CNDIU pe 

perioada în care preşedinţia CNDIU este 

exercitată de instituţia pe care o reprezintă. 

(3) Mandatul preşedintelui este de un an.  

 

„Art. 5 - (1) Conducerea CNDIU este asigurată 

de un preşedinte la nivel de secretar de stat sau 

secretar general, după caz. 

(2) Preşedinţia CNDIU se asigură, prin rotaţie, 

de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul 

Apărării Naţionale, Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul 

Educației. 

(3) Membrii CNDIU prevăzuţi la art. 3 alin. (2) 

continuă să facă parte din CNDIU pe durata 

exercitării președinției de către instituţia pe care 

o reprezintă. 

(4) Mandatul preşedintelui este de un an.” 

 

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) are rolul de a 

sistematiza norma conținută în 

prezent de alin.(2) al art.5. 

 

 

4. 

Art. 6 

Principalele atribuţii ale preşedintelui sunt 

următoarele: 

a) reprezentarea CNDIU; 

b) coordonarea activităţilor CNDIU; 

c) aprobarea constituirii unor grupuri de 

lucru pe teme de interes; 

d) coordonarea activităţii financiare a 

CNDIU 

4. La articolul 6, litera d) se abrogă. 

 

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, 

respectiv că CNDIU nu are buget 

propriu, este oportună abrogarea lit. 

d) a art.6 din HG nr.420/2006. 

 

 

5. 

Art. 7 

În cadrul CNDIU funcţionează un 

Secretariat permanent, asigurat de 

Ministerul Apărării Naţionale. Cheltuielile 

necesare funcţionării Secretariatului 

permanent vor fi asigurate din bugetul 

Ministerului Apărării Naţionale, iar 

cheltuielile pentru membrii CNDIU vor fi 

suportate de către instituţiile care i-au 

5. Articolul 7 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 7 – (1) În cadrul CNDIU funcţionează un 

Secretariat permanent, asigurat de Ministerul 

Apărării Naţionale prin Centrul de Drept 

Internaţional Umanitar din Universitatea 

Naţională de Apărare „Carol I”.  

(2) Cheltuielile necesare funcţionării 

Secretariatului permanent prevăzut la alin.(1) se 

Modificarea are în vedere faptul că 

Centrul de Drept Internaţional al 

Ministerului Apărării Naţionale a 

asigurat, fără întreruperi, 

Secretariatul permanent al CNDIU, 

de la  înfiinţarea (din 2006) şi 

desfăşurarea primei sesiuni ordinare 

a Comisiei, până în prezent.   
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desemnat. asigură din bugetul Ministerului Apărării 

Naţionale, iar cheltuielile pentru asigurarea 

reprezentării de către membrii desemnați se 

suportă de către instituţiile prevăzute la art.3 

alin.(1).” 

6. Art. 9 

Conducerea Secretariatului permanent este 

asigurată de un reprezentant al 

Ministerului Apărării Naţionale, care va 

îndeplini următoarele atribuţii: 

a) asigură coordonarea CNDIU în lipsa 

preşedintelui; 

b) convoacă reuniunile CNDIU în sesiuni 

ordinare sau extraordinare, după caz; 

c) coordonează activităţile Secretariatului 

permanent. 

6. Articolul 9 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 9 - Conducerea Secretariatului permanent 

este asigurată de şeful Centrului de Drept 

Internaţional Umanitar prevăzut la art.7, care 

îndeplinește următoarele atribuţii: 

a) exercită coordonarea CNDIU doar în lipsa 

preşedintelui şi a membrului permanent/supleant 

al ministerului care asigură preşedinţia Comisiei;  

b) convoacă reuniunile CNDIU în sesiuni 

ordinare sau extraordinare, după caz; 

c) coordonează activităţile Secretariatului 

permanent.” 

Modificarea are în vedere corelarea 

situaţiei de fapt cu cea de drept, şeful 

Centrului de Drept Internaţional 

Umanitar al Ministerul Apărării 

Naţionale a asigurat, fără întrerupere, 

conducerea Secretariatului 

permanent, precum şi corelarea cu 

situaţia întâlnită în practică, când 

într-adevăr, în situaţia imposibilităţii 

conducerii unei întâlniri de către 

Preşedintele CNDIU, cel mai bine 

plasat a o face este membrul 

permanent sau cel supleant al 

instituţiei care deţine Preşedinţia şi 

doar în ultimă instanţă Secretariatul 

CNDIU. 

 

 


