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Convenţia ONU - o prioritate  
pentru persoanele cu dizabilităţi din România în anul 2011 

 
Bucureşti, 3 decembrie ■ Cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu 
Dizabilităţi Intelectuale, Fundaţia "Pentru Voi", Institutul pentru Politici 
Publice (IPP) şi Centrul de Resurse Juridice (CRJ) solicită Parlamentului 
României şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să înceapă 
procesul de aliniere a legislaţiei româneşti la prevedeile Convenţiei ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată recent, prin legea 
221/2010. Odată cu ratificarea Convenţiei, România îşi asumă obligaţia legală de a 
respecta standardele prevăzute de aceasta. 
 
“Convenţia ONU marchează o schimbare importantă de paradigmă în domeniul 
dizabilităţii, de la un model medical, bazat pe caritate, la un model bazat pe 
drepturile omului. Persoanei cu dizabilităţi îi este recunoscută valoarea umană 
inerentă şi beneficiază de aceleaşi drepturi civile, politice, sociale şi culturale ca şi 
ceilalţi cetăţeni. Este cu atât mai importantă ratificarea Convenţiei în acest context 
economic când tendinţa de a diminua cheltuielile bugetare în mod iraţional 
ameninţă drepturile fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi.” a declarat  
Laila Onu, Director al Fundatiei “Pentru Voi”. 
 
Ratificarea Convenţiei de către România ar trebui să creeze cadrul necesar pentru a 
asigura respectarea drepturilor şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. Cele 
trei organizăţii constată că persoanele cu dizabilităţi nu reprezintă o prioritate pentru 
factorii decizionali, care amână constant discutarea problemelor lor şi consideră acest 
fapt cu atât mai grav cu cât acest grup are o reprezentare limitată, aproape inexistentă 
în rândul decidenţilor politicilor sociale din România.  
 
”Prin misiunea asumată, IPP va continua în anii următori monitorizarea măsurilor 
adoptate de autorităţile responsabile în vederea aplicării efective a prevederilor 
Convenţiei în toate domeniile acoperite de aceasta, contibuind prin activităţile sale la 
elaborarea de politici publice în spiritul prevederilor Convenţiei şi al aşezării persoanei 
cu dizabilităţi în centrul acestor politici.”, a declarat Elena Iorga, Director programe, IPP. 
 
”În calitate de Stat Parte la Convenţie, România trebuie să îşi asume realizarea în 
practică a tuturor obligaţiilor care decurg din procesul de semnare a Convenţiei şi prin 
implicarea şi consultarea persoanelor cu dizabilităţi, a familiilor acestora şi a 
profesioniştilor din domeniu. Astfel, art. 16, alin. 3, obligă statul român la oferirea de 
garanţii reale şi persoanelor cu dizabilităţi mintale instituţionalizate, asigurându-se că 
”toate facilităţile şi programele destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi sunt 
eficient monitorizate de autorităţi independente” cu scopul prevenirii oricăror forme de 
exploatare, violenţă şi abuz. Din 2003 CRJ a monitorizat prin vizite neanunţate modul 
în care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilităţi mintale instituţionalizate şi 
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a publicat rapoarte şi sesizări în acest sens, însă nu a existat deschidere şi interes la 
nivelul Parlamentului pentru adoptarea unui cadrul legal”. a declarat Georgiana Pascu, 
coordonator proiect CRJ. 
 
Cele trei organizaţii îşi reafirmă disponibilitatea de dialog cu factorii de decizie şi îşi pun 
la dispoziţie resursele de cercetare şi expertiză pentru un proces legislativ având la 
bază cercetări aprofundate şi justificări obiective, în fundamentarea unor politici 
publice autentice în acest domeniu.   
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Laila Onu, Director executiv “Pentru Voi” la tel: 
0256.228.062, e-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro, Elena Iorga, Director de programe IPP la tel: 021 212 
3126, e-mail: elena@ipp.ro şi Georgiana Pascu, Manager de program”Pledoarie pentru demnitate” 
CRJ, tel. 021 212 05 20, 0729 881 159, e-mail georgiana.pascu@crj.ro 
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