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I. OBIECTIVELE
ACTIVITĂŢII CNDIU ÎN PERIOADA 2020-2021

A. Obiective generale:
➢ Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în baza tratatelor internaţionale din
domeniul dreptului internaţional umanitar la care ţara noastră este parte;
➢ Urmărirea evoluţiilor în plan internaţional referitoare la reglementările din domeniul dreptului
internaţional umanitar, în vederea examinării posibilităţii de a deveni parte la acestea;
➢ Examinarea stadiului implementării, în legislaţia naţională, a normelor de drept internaţional
umanitar;
➢ În calitate de organ consultativ al Guvernului în domeniul dreptului internaţional umanitar,
furnizarea expertizei specifice, fie în cazul unor solicitări exprese fie în baza unei sesizări din oficiu;
➢ Promovarea, la nivel naţional şi internaţional, a activităţilor CNDIU derulate în domeniul dreptului
internaţional umanitar.

B. Obiective specifice:
➢ Dezvoltarea cadrului normativ privind înfiinţarea şi organizarea CNDIU în scopul eficientizării
activităţii acesteia;
➢ Derularea de activităţi specifice pentru marcarea Zilei de 14 mai – Ziua dreptului internaţional
umanitar, în aplicarea corespunzătoare a Legii nr. 177/2013;
➢ Dezvoltarea cooperării bilaterale cu alte comisii sau comitete de drept internaţional umanitar;
➢ Oferirea sprijinului instituţional pentru derularea în bune condiţii a Concursului naţional de drept
umanitar şi dreptul refugiaţilor „Nicolae Titulescu”;
➢ Continuarea procesului de revizuire a Strategiei naţionale a României de aplicare a dreptului
internaţional umanitar.
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II. METODOLOGIA
ÎNTOCMIRII ŞI PUNERII ÎN APLICARE A ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN PLAN
Pentru elaborarea prezentului plan au fost parcurse următoarele etape:
Instituţia care deţine preşedinţia în exerciţiu, în colaborare cu Secretariatul permanent, solicită

1.

celorlalţi reprezentanţi ai instituţiilor, comunicarea activităţilor preconizate a fi derulate la nivelul acestora,
în intervalul 2020-2021, cu luarea în considerare a dispoziţiilor conţinute de Regulamentul de funcţionare
a CNDIU şi a obiectivelor stipulate în Strategia naţională a României de aplicare a dreptului internaţional
umanitar. În acest sens, pe baza elementelor furnizate se întocmeşte proiectul planului, asupra căruia se
pronunţă, pentru conformitatea celor inserate în acesta, acei reprezentanţi în CNDIU care au comunicat
acţiuni.
După convenirea, de către experţii desemnaţi din partea instituţiilor reprezentate în CNDIU, a

2.

conţinutului proiectului planului, acesta se supune aprobării preşedintelui în exerciţiu al CNDIU.
Documentul aprobat se diseminează celorlalţi experţi desemnaţi de instituţiile reprezentate în Comisie,
pentru a-l avea în vedere ca instrument de lucru.
Reprezentanţii CNDIU depun toate diligenţele în scopul îndeplinirii activităţilor propuse, şi

3.

informează, periodic, despre aceasta, Secretariatul permanent şi instituţia care deţine preşedinţia CNDIU
în exerciţiu, prin reprezentantul permanent desemnat de aceasta.
Modalitatea şi gradul de îndeplinire a acţiunilor cuprinse în planul anexat se consemnează în

4.

proiectul de raport privind activitatea CNDIU, întocmit cu respectarea art.15 din Regulamentul de
funcţionare al CNDIU, sens în care se întreprind următoarele demersuri:
•

ministerul care deţine preşedinţia CNDIU elaborează un proiect de raport cu privire la activitatea
CNDIU pe durata mandatului său, care este transmis spre consultare, prin intermediul poştei
electronice, reprezentanţilor ministerelor prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006,
cu modificările şi completările ulterioare;

•

propunerile de modificare şi completare a raportului de activitate se transmit în termen de 15 zile
reprezentantului instituţiei care deţine preşedinţia CNDIU şi Secretariatului permanent al Comisiei.

•

forma convenită a proiectului de raport se supune adoptării în cadrul ultimei sesiuni organizate de
către ministerul care deţine preşedinţia CNDIU în anul respectiv;

•

după adoptare, raportul este înaintat prim-ministrului.
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