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CAMPANIA Partidele faţă în faţă de dizabilitatea! 
 

România - printre ultimele locuri din Europa în privinţa serviciilor sociale pentru 
persoanele cu dizabilităţi intelectuale, 

 
Partidele politice se angajează să sprijine legislativ în viitorul mandat 

persoanele cu dizabilităţi  
 
Confruntate cu problema dizabilităţii din perspectiva drepturilor şi şanselor egale 
garantate, nu şi respectate din păcate, principalele partide politice din România 
promit, în prag de alegeri, îmbunătăţirea situaţiei. În faţa datelor statistice 
alarmante, care situează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce 
priveşte accesul la servicii sociale în comunitate pentru persoanele cu dizabilităţi 
intelectuale, partidele promit că în viitorul mandat vor vota pentru ratificarea  
Convenţiei ONU. România a semnat dar nu a ratificat încă Convenţia ONU cu 
privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, un document care marchează, 
istoric, trecerea la o nouă înţelegere a dizabilităţii ca formă de manifestare a 
diversităţii umane. 608.129  persoane cu dizabilităţi, din care 111.338 cu dizabilităţi 
mentale, există în prezent în România. Dintre acestea sub 1% beneficiază de 
servicii sociale adecvate nevoilor lor şi sub 1% sunt angajate în muncă. 
Procentajele sunt alarmante, fiind cele mai mici din Uniunea Europeană.  
 
Apelul pentru ca în viitorul mandat să se acorde mai multă importanţă acestor 
grave aspecte ignorate în societatea românească a fost adresat recent candidaţilor 
în alegerile parlamentare 2008 din Timiş şi din Bucureşti, de către două organizaţii 
care militează pentru responsabilitate faţă de drepturile persoanelor afectate de 
dizabilităţi, Fundaţia „Pentru Voi” din Timişoara şi Institutul pentru Politici Publice 
(IPP) din Bucureşti. Implicată în ultimii ani în eforturi susţinute în domeniu, 
Directorul Executiv al „Pentru Voi”, Laila Onu, declara la începutul acestei 
campanii: “În pofida angajamentelor asumate de România de a respecta drepturile 
tuturor cetăţenilor săi, mai puţin de 1% din cele peste 100 de mii de persoane cu 
dizabilităţi intelectuale din România beneficiază de servicii de sprijin adecvate şi 
sub 1% sunt angajate în muncă. România continuă să ducă o politică de 
segregare a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, condamnate să-şi trăiască 
întreaga viaţă departe de societate în instituţii rezidenţiale unde nu au intimitate, nu 
au dreptul de a alege nici măcar cu ce se îmbracă, ce mănâncă, cu cine îşi împart 
camera.”  
 
Apelul a plecat de la prezentarea rezultatelor foarte slabe ale actualului Parlament 
care arata că, în afara iniţiativelor Guvernului, au existat doar 10 iniţiative de 
corectare şi completare a legislaţiei în domeniu, aproape toate vizând aspecte 
punctuale economice, cum ar fi scutirile de taxe şi impozite. Singura excepţie a 
fost adoptarea, mai mult la presiunea Uniunii Europene, a Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. „Este trist că 
actualul Parlament nu şi-a găsit nici timpul, nici resursele pentru a promova 
legislaţie atât de necesară persoanelor cu dizabilităţi din România. Vom fi mult mai 
exigenţi cu viitorul Parlament, dat fiind că nici problemele acestei categorii nu mai 
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pot aştepta”, a declarat Violeta Alexandru, Directorul Institutului pentru Politici 
Publice (IPP). 
 
În mesajul lor, cele două organizaţii au cerut partidelor şi răspunsuri concrete la 
câteva întrebări cheie  pentru viitorul comunităţii persoanelor cu dizabilităţi din 
România, cum ar fi: disponibilitatea de a vota Convenţia în viitorul mandat, 
măsurile efective pe care le vor lua pentru stoparea abuzurilor în ceea ce priveşte 
aplicarea legii 448/2006 în domeniul funcţionării unităţilor protejate sau 
determinarea de a promova politici concrete în favoarea închiderii instituţiilor 
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi şi a orientării fondurilor către 
servicii sociale comunitare de calitate. 
 
Dintre partidele politice abordate la Bucureşti – care au răspuns, majoritatea la 
insistenţele repetate ale organizaţiilor lăsând senzaţia unui formalism puţin 
interesat de problematica adresată – se remarcă UDMR, care afirmă că nu este 
posibilă închiderea centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi 
intelectuale întrucât aceste persoane au nevoie de supraveghere permanentă, 
reinserţia lor socială fiind aproape imposibilă. Uniunea militează pentru construirea 
de centre cu o capacitate mai mică şi cu standarde minime obligatorii de calitate a 
serviciilor. În ceea ce priveşte măsurile legislative prioritare în următorul mandat, 
doar PNL este partidul care indică o serie de propuneri concrete (ex: 
subvenţionarea echipamentelor cu caracter asistiv), în timp ce restul partidelor au 
oferit răspunsuri generale (ex: PD – L - vom face demersuri pentru aplicarea 
corectă a legislaţiei).  
 
În judeţul Timiş, au fost trimise 42 scrisori către candidaţii principalelor partide 
politice la funcţiile de deputat şi senator primindu-se doar 12 răspunsuri (28% 
dintre candidaţi au răspuns întrebărilor despre probleme reale cu care se confruntă 
comunitatea). Răspunsurile au fost uniforme, în sensul în care toţi candidaţii au 
declarat că vor vota în favoarea Convenţiei şi că se vor consulta cu organizaţiile 
neguvernamentale (un candidat a declarat chiar că va angaja o persoană cu 
dizabilităţi la cabinetul său parlamentar).   
 
În calitate de iniţiatori ai acestei campanii şi de promotori ai drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi intelectuale din România, Fundaţia „Pentru Voi” şi Institutul pentru 
Politici Publice vor monitoriza concretizarea acestor promisiuni ale candidaţilor în 
iniţiative legislative, măsuri normative şi politici publice care să determine creşterea 
calităţii vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi şi incluziunea lor reală în societatea 
românească.  
 

### 
 
Pentru a vizualiza răspunsurile candidaţilor accesaţi www.pentruvoi.ro sau www.ipp.ro Pentru 
informaţii suplimentare, contactaţi Laila Onu, Director executiv Fundaţia „Pentru Voi” la tel: 0256 
228062, fax 0356421215,  e-mail: laila.onu@pentruvoi.ro şi Violeta Alexandru, Director IPP, la tel: 
021 212 3126, fax: 021 212 3108,  e-mail: violeta@ipp.ro.  


