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DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂ I ÎN ROMÂNIAȚ

Raportul  „Drepturile  persoanelor  cu
dizabilită i  în  România”,  face  parte  dintr-unț
amplu  proiect  derulat  de  Institutului  Român
pentru Drepturile  Omului,  în calitatea acestuia
de mecanism independent pentru monitorizarea
implementării  Conven iei  privind  drepturileț
persoanelor cu dizabilită i, potrivit art. 33. 2 dinț
Conven ie.ț

Proiectul,  ce  cuprinde  i  alte  cercetări  peș
aceea i  temăș 1,  î i  propune să  ofere  o  imagineș
asupra modului în care sunt respectate drepturile
persoanelor  cu  dizabilită i  în  România,ț
analizând  obiectiv  modul  în  care  prevederile
Conven iei  privind  drepturile  persoanelor  cuț
dizabilită i sunt reflectate în legisla ia na ională,ț ț ț
dar i modul în care acestea sunt respectate, a aș ș
cum rezultă din cercetări proprii, investigări ale
unor ONG-uri, date puse la dispozi ie de uneleț
institu iiț 2.

Lucrarea  surprinde,  pe  de  o  parte
modificările  de  ordin  legislativ  intervenite  în
cursul anului 2014 i, pe de altă parte, aduce înș
prim  plan  o  serie  de  aspecte  care  necesită  o
aten ieț  sporită din partea factorilor decizionali. 

Astfel, în cursul anului 2014, prin adoptarea
unor  măsuri  de  reorganizare  la  nivelul
administra iei  publice  centrale  în  urmaț
modificării  unor  acte  normative,  arhitectura
institu ională  a  fost  dezvoltată.  Au  fostț
înfiin ate,  astfel,  trei  noi  institu ii:  Autoritateaț ț
Na ională pentru Protec ia Drepturilor Copiluluiț ț
i  Adop ieș ț 3, Departamentul  pentru Egalitate  de
anse  între  Femei  i  Bărba iȘ ș ț 4 i  Autoritateaș

Na ională pentru Persoanele cu Dizabilită i,  caț ț
organe de specialitate ale administra iei publiceț
1 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu (coord.) Rights of
Persons  with  Disabilities  in  Romania.  Recent
Developments, IRDO, 2014.
2 Rapoartele  IRDO  au  fost  prezentate  atât  la  nivel
interna ional,  ONU,  cât  i  la  nivel  regional  european,ț ș
Comisia  Europeană,  Agen ia  pentru  Drepturiț
Fundamentale a Uniunii Europene i Consiliul Europei.ș
3 A se vedea art. 5 OUG 11/2014 privind adoptarea unor
măsuri  de  reorganizare  la  nivelul  administra iei  publiceț
centrale  i  pentru  modificarea  i  completarea  unor  acteș ș
normative.
4 Ibidem art. 4.

centrale, cu personalitate juridică, în subordinea
Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei Socialeț
i  Persoanelor  Vârstnice  (MMFPSPV),  prinș

preluarea  de  la  acesta,  a  activită ilor  dinț
domeniile  protec iei  drepturilor  copilului,  aț
egalită ii  de  anse  între  femei  i  bărba i  i  aț ș ș ț ș
protec iei persoanelor cu dizabilită i.ț ț
Înfiin area unui organism independent pentruț

protec ia drepturilor persoanelor cu dizabilită i aț ț
fost încurajată i de Comisarul pentru drepturileș
omului al Consiliului Europei care, în raportul
său elaborat  ca urmare a vizitei  desfă urate înș
România în aprilie 2014, preciza că un astfel de
organism independent  ar  putea  asuma în  mod
util  în  viitor  rolul  de  punct  de  contact  iș
mecanism de coordonare pentru implementarea
Conven iei ONU privind drepturile persoanelorț
cu dizabilită iț 5. 

De  asemenea,  s-a  stabilit  că  institu iaț
Avocatul  Poporului6, prin  domeniul  privind
prevenirea  torturii  i  a  altor  pedepse  oriș
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
în  locurile  de  deten ie,  îndepline te  atribu iileț ș ț
specifice de Mecanism na ional de prevenire aț
torturii  în  locurile  de  deten ie,  în  sensulț
Protocolului op ional, adoptat la New York la 18ț
decembrie 2002, la Conven ia împotriva torturiiț
i  a  altor  pedepse  ori  tratamente  cu  cruzime,ș

inumane sau degradante, adoptată la New York
la 10 decembrie 19847.

Prin  alin.  (4)  art.  7  din  OUG  86/20148,
Autoritatea  Na ională  pentru  Persoanele  cuț
Dizabilită i  a  fost  desemnată  să  ducă  laț
îndeplinire  obliga iile  prevăzute  de  Conven iaț ț
privind  drepturile  persoanelor  cu  dizabilită i,ț

5 A  se  vedea  Raportul  Comisarului  pentru  drepturile
omului  al  Consiliului  Europei,   NILS MUIŽNIEKS,  în
urma vizitei efectuate în România în perioada 31 martie-4
aprilie 2014, p. 19.
6 A se  vedea  OUG  nr.  48/2014  pentru  modificarea  iș
completarea  Legii  nr.  35/1997  privind  organizarea  iș
func ionarea  institu iei  Avocatul  Poporului,  precum  iț ț ș
pentru modificarea i completarea unor acte normative.ș
7 Ratificat prin Legea nr. 109/2009, publicată în M. Of., I,
nr. 300 din 7 mai 2009.
8 Publicată în M. Of., I, nr. 920 din 17 decembrie 2014.
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capacitatea  administrativă  i  opera ionalăș ț
rămânând, în continuare neasigurată9.

La  31  decembrie  2014,  în  România  se
înregistrau  737.885  persoane  cu  dizabilită i,ț
înregistrându-se,  pentru  perioada  anilor
2013-2014,  o  cre tere  de  5,84%  a  număruluiș
persoanelor  cu  dizabilită i,  de  la  697.169  laț
începutul  anului  2013,  la  737.885  la  finele
anului 2014, datorată, în principal, modificărilor
aduse criteriilor  de încadrare  în  grad i  tip  deș
handicap.

Rata persoanelor cu dizabilită i,  calculată laț
popula ia  României,  conform  datelorț
comunicate de Institutul Na ional de Statistică, aț
fost de 3,47% la data de 31 decembrie 2014, în
scădere fa ă de ultimii ani, datorată, în principal,ț
regresiei  demografice,  în  condi iile  cre teriiț ș
numărului persoanelor cu dizabilită i. ț

În  marea  lor  majoritate,  97,7  % (720.683),
persoanele  cu  dizabilită i  trăiesc  în  propriileț
familii sau independent, restul de 2,3% (17.202)
fiind asistate în centrele reziden iale publice.ț

Din cele 737.885 persoane cu dizabilită i, laț
finele  anului  2014,  393.600  (53,34%)  erau
femei i 59.775 copii.ș

Strategia na ională în domeniul  egalită ii  deț ț
anse între femei i bărba i pentru perioada 2014ș ș ț

–  201710 identifică  ac iuni  în  domeniiț
considerate  prioritare  – educa ia,  pia a muncii,ț ț
participarea  echilibrată  la  decizie,  abordarea
integratoare de gen i violen a de gen, fiecăruiș ț
domeniu  prioritar  fiindu-i  stabilite  o  serie  de
ac iuni cheie precum: combaterea stereotipurilorț
de gen din sistemul de învă ământ; promovareaț
perspectivei  de  gen  în  politicile  de  ocupare,
mobilitate  i  migra ie  a  for ei  de  muncă;ș ț ț
cre terea gradului de con tientizare cu privire laș ș
aplicarea  i  respectarea prevederilor  legale  dinș
domeniul  egalită ii  de  anse  i  tratament  întreț ș ș
femei i bărba i, cu privire la diferen a salarialăș ț ț
între  femei  i  bărba i  precum i  cu  privire  laș ț ș

9 A se vedea  Anexa  la  HG 50/2015 privind atribu iile,ț
organizarea  i  func ionarea  Autorită ii  Na ionale  pentruș ț ț ț
Persoanele cu Dizabilită i.ț
10 A  se  vedea  HG  nr.  1050/2014  privind  aprobarea
Strategiei  na ionale în domeniul egalită ii de anse întreț ț ș
femei i bărba i pentru perioada 2014-2017 i a Planuluiș ț ș
general  de  ac iuni  pe  perioada  2014-2017  pentruț
implementarea Strategiei, publicată în M. Of., I, nr. 890
din 08 decembrie 2014.

concilierea vie ii profesionale cu via a familialăț ț
i  cea  privată;  încurajarea  integrării  pe  pia aș ț

muncii  a  femeilor  vulnerabile  la  fenomenul
discriminării;  monitorizarea  participării
echilibrate a femeilor i a bărba ilor în procesulș ț
de decizie; introducerea perspectivei de gen în
politicile na ionale; combaterea fenomenului deț
hăr uire  i  hăr uire  sexual  la  locul  de  muncă;ț ș ț
combaterea fenomenului de violen ă de gen.ț

A a  ș cum  s-a  arătat  i  cu  alte  ocazii,ș
legisla ia  din  ara  noastră  nu  cuprinde  încăț ț
suficiente  prevederi  care  să  garanteze
femeilor  cu  dizabilită i  toate  drepturile  iț ș
libertă ile fundamentale ale omului prevăzuteț
de  Conven ia  privind  drepturile  persoanelorț
cu dizabilită i, dț e i este recunoscut faptul căș
femeile  cu  dizabilită i  sunt  supuseț
discriminării  multiple11.  De asemenea,  datele
referitoare la  femeile  i fetele  cu dizabilită iș ț
din  toate  domeniile  nu  se  regăsesc  în
statisticile actuale.

În  ceea  ce  prive te  situa ia  în  dinamicăș ț
referitoare  la  copiii  cu  dizabilită i,  la  31ț
decembrie  2014,  Ministerul  Muncii,  Familiei
Protec iei  Sociale  i  Persoanelor  Vârstnice  aț ș
comunicat  un  număr  de  59.775  copii  cu
dizabilită iț 12, din care 31970 încadra i în gradulț
grav,  12.176  accentuat,  14.922  mediu  i  707ș
u or.ș

Unul  dintre  principiile  ce  stă  la  baza
Strategiei  na ionale  privind  protec ia  iț ț ș
promovarea  drepturilor  copilului  2014-202013,
Participarea i consultarea copiilor în adoptareaș
deciziilor  care  îi  privesc,  afirmă  că  inclusiv
copiii  cu  dizabilită i  trebuie  implica i  înț ț
procesul de participare, asigurându-li-se în acest
sens asisten ă adecvată dizabilită ii i vârstei.ț ț ș

Unul dintre obiectivele generale al Strategiei
este  respectarea  drepturilor  i  promovareaș
incluziunii  sociale  a  copiilor  afla i  în  situa iiț ț
vulnerabile,  în  cadrul  căruia  se  urmăre te,  înș
principal,  eliminarea  barierelor  de  atitudine  iș
mediu  în  vederea  reabilitării  i  reintegrăriiș

11 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, op. cit.
12 http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/diz
abilitati_2014.pdf.
13 A se vedea Anexa nr. 1 HG 1113/2014 pentru aprobarea
Strategiei  na ionale  privind  protec ia  i  promovareaț ț ș
drepturilor copilului, publicată în M. Of., I, nr. 33/2014.
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sociale  a  copiilor  cu  dizabilită i,  prin:ț
dezvoltarea  unui  sistem  integrat  de  depistare
precoce  i   evaluare  complexă  a  copilului  cuș
dizabilită i;  furnizarea  de  servicii  integrateț
sociale,  de sănătate i educa ionale prietenoaseș ț
i  accesibile  pentru  copiii  cu  dizabilită i  iș ț ș

familiile acestora; sus inerea familiilor cu copiiț
cu dizabilită i  în vederea cre terii i îngrijirii înț ș ș
familie;  dezvoltarea  de  atitudini  pozitive  în
familie i societate, fa ă de copiii cu dizabilită i;ș ț ț
cre terea incluziunii  educa ionale a copiilor cuș ț
dizabilită i i/sau cerin e educa ionale speciale.ț ș ț ț

De asemenea,  Strategia  dezvoltă  direc ii  deț
ac iune  prioritareț 14 în  vederea  cuprinderii  iș
men inerii  tuturor  copiilor/elevilor/tinerilor  cuț
cerin e  educa ionale  speciale,  în  general  i  aț ț ș
celor cu dizabilită i  în special,  într-o formă deț
învă ământ:ț

1. debutul colar al tuturor copiilor în coalaș ș
de  masă  cea  mai  apropiată  de  domiciliul
copilului;

2.  men inerea  copiilor/elevilor  în  coala  deț ș
masă prin acordarea serviciilor  educa ionale,  aț
terapiilor  logopedice  i  consiliereș
psihopedagogică  celor  care  prezintă  dificultă iț
de învă are, de adaptare, de integrare sau care auț
abateri comportamentale;

3. transferul în coala de masă a elevilor dinș
coala specială care nu fac obiectul acestui tipș

de învă ământ sau a acelora care, fie că au avutț
un diagnostic gre it, fie că prezintă un progresș
evident în urma activită ii de educa ie;ț ț

4. orientarea către  colile  speciale numai înș
cazul în care elevul nu poate să se integreze în
colectivul clasei din coala de masă, pentru ca iș ș
ace ti elevi să beneficieze de educa ie.ș ț

Totodată, potrivit MMFPSPV doar 7.415 de
copii  cu  dizabilită i  beneficiau  de  măsură  deț
protec ie  specială  în  cele  361  servicii  de  tipț
reziden ial  (332  servicii  de  tip  reziden ialț ț
publice i respectiv 29 servicii de tip reziden ialș ț
private), înregistrându-se o scădere cu 476 copii
fa ă de aceea i perioadă a anului 2013.ț ș 15

Conform datelor prezentate de MMFPSPV16,
14 A  se  vedea  p.  29  Anexa  1,  HG  113/2014  pentru
aprobarea  Strategiei  privind  protec ia  i  promovareaț ș
drepturilor copilului 2014-2020.
15 http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/cop
ii_2014.pdf.
16 Ibidem.

serviciile  de  tip  reziden ial  pentru  copiii  cuț
dizabilită i,  la  31 decembrie  2014,  se  prezintăț
astfel:  194  case  de  tip  familial,  din  care  172
publice i  22 private;  62 apartamente din careș
57 publice i 5 private; 53 centre de plasamentș
clasice,  din care 52 publice i  unul  privat;  45ș
centre  de  plasament  modulare,  din  care  44
publice i unul privat; 7 alte servicii.ș

Conform informa iilor de la aceea i dată, înț ș
centrele  reziden iale  publice  pentru  persoaneleț
adulte  cu  handicap  erau  9  copii,  cu  vârste
cuprinse între 10 i 16 aniș 17.

În  cursul  anului  2014,  legisla ia  specificăț
protec iei drepturilor copiilor a fost modificată,ț
în  sensul  interzicerii  plasamentului  copilului
care nu a împlinit vârsta de 3 ani într-un serviciu
de tip reziden ial, acesta putând fi dispus numaiț
la familia extinsă, substitutivă sau la asistentul
maternal,  cu  excep ia  situa iei  în  care  copilulț ț
prezintă  handicapuri  grave,  cu  dependen ă  deț
îngrijiri  în  servicii  de  tip  reziden ialț
specializate.18

Semnalăm  faptul  că  în  2014  Comisarul
european  pentru  drepturile  omului  s-a  arătat
preocupat,  în  mod  special  fa ă  deț
institu ionalizarea  unui  număr  mare  de  copii,ț
inclusiv  copii  cu  dizabilită i,  de  caracterulț
inadecvat  al  îngrijirii  acordate  acestora  în
institu ii,  precum i de lipsa unor programe deț ș
tranzi ie spre via a adultăț ț 19.

În  documentul  său  de  pozi ie  lansat  la  3ț
decembrie 2014, cu ocazia Zilei Interna ionale aț
Persoanelor  cu  Dizabilită iț 20,  Federa iaț
Organiza iilor  Neguvernamentale  pentru  Copilț
(FONPC)  arăta  că  „procesul  de  egalizare  a
anselor pentru copiii cu dizabilită i trebuie multș ț

17 http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/diz
abilitati_2014.pdf.
18 A se vedea Legea nr. 131/2014 pentru modificarea alin.
(1)  si  (2)  ale  art.  64  din  Legea  nr.  272/2004  privind
protec ia  si  promovarea  drepturilor  copiluluiț  a  fost
publicată în M. Of., I, nr. 740 din 10 octombrie 2014, cu
termen de intrare în vigoare 1 ianuarie 2015.
19 A se vedea Raportul Comisarului pentru Drepturile 
omului al Consiliului Europei NILS MUIŽNIEKS, p. 8 i ș
urm.
20 A se vedea Documentul de pozi ie al FONPC, cu ocaziaț
Zilei  de  3  decembrie  2014,  disponibil  la
http://www.fonpc.ro/index.php?
option=com_k2&view=item&id=176:document-de-poziti
e-al-federatiei-ong-urilor-pentru-copil&Itemid=587&lang
=ro.
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accelerat  pentru că numeroase  bariere  împiedică
ace ti copii să primească tot sprijinul de care auș
nevoie pentru a cre te i a se dezvolta ca viitoriș ș
cetă eni ai României”.ț

Societatea  trebuie  să  se  responsabilizeze
pentru  con tientizarea  i  eliminarea  barierelor.ș ș
Unul din obiectivele campaniilor de comunicare
i  advocacy  ar  trebui  să  rămână  educa ia  înș ț

comunitate  pentru  dizabilitate:  membrii
comunită ii  (inclusiv  familia)  trebuie  să  fieț
informa i  asupra  drepturilor  persoanelor  cuț
dizabilită i.ț

Trebuie  semnalată  edi ia  din  2014  a  Galeiț
Persoanelor  cu  Dizabilită i,  cu  temaț
„Promovează  abilitatea!”,  desfă urată,  ca  înș
fiecare  an,  în  colaborare  cu  Televiziunea
na ională. Cele 5 categorii în cadrul cărora s-auț
acordat   premii  au  fost:  Por i  deschiseț
(organiza ii,  companii  sau  institu ii  care  s-auț ț
implicat  în facilitarea accesului  persoanelor cu
dizabilită i  în  spa ii  publice,  mijloace  deț ț
transport  public,  parcări  sau  clădiri  publice),

coala tuturor abilită ilor (unită i de învă ământȘ ț ț ț
de masă care au integrat persoane cu dizabilită iț
i  care  au  proiecte  de  integrarea  copiilor  sauș

tinerilor cu dizabilită i în sistemul de învă ământț ț
de  masă),  Angajatorii  abilită ii  (companii,ț
organiza ii sau institu ii care angajează persoaneț ț
cu dizabilită i i se implică în incluziunea lor peț ș
pia a  muncii),  Comunică  abilitateaț
(comunicatori  care  îmbunătă esc  percep iaț ț
despre  persoanele  cu  dizabilită i,  promovândț
subiecte  pentru  con tientizarea  problemelor,ș
nevoilor i poten ialului pe care le au persoaneleș ț
cu  dizabilită i  în  societate)  i  Oameni  cuț ș
desăvâr ire  (persoane  cu  dizabilită i  ale  cărorș ț
realizări  au dat  la  o parte  barierele  impuse de
societate  i  au  schimbat  mentalită i  despreș ț
dizabilitate, devenind un model de urmat pentru
ceilal i). ț

Totodată,  Este  important  de  semnalat  iș
Campania  „E  perfect  să  fii  imperfect”,
desfă urată  de  Asocia ia  Esperando  în  Baiaș ț
Mare  în  perioada  mai  –  septembrie  2014,  a
arătat  că  persoanele  cu  dizabilită i  pot  săț
muncească,  să dea dovadă de seriozitate  i  deș
credibilitate,  i merită să î i facă auzită vocea,ș ș
atât pentru ele cât i în beneficiul comunită ii înș ț
care trăiesc. Iar, prin participarea la evenimente

a  persoanelor  cu  dizabilită i,  au fost  eliminateț
prejudecă i  i  stereotipuri  fa ă  de  ace tiț ș ț ș
oameni21.

Campania tirilor TVR, „Izola i printre noi”Ș ț
sus inând  integrarea  copiilor  cu  dizabilită i,  aț ț
prezentat, timp de o lună în Telejurnal, lupta pe
care o duc zilnic părin ii pentru ca lumea să îiț
vadă  pe  copiii  lor  a a  cum  sunt:  oameni  cuș
nevoi normale22.

De asemenea,  trebuie  subliniat  că Institutul
Român pentru Drepturile Omului, în calitate de
institu ie na ională, independentă, preocupată deț ț
protec ia  i  promovarea  drepturile  omului  aț ș
organizat  o  serie  de  conferin e,  seminarii,ț
ateliere  la  care  au  participat  atât  reprezentan iț
guvernamentali,  dar  mai  ales  persoane  cu
dizabilită i  i  organiza ii  neguvernamentale  aleț ș ț
acestora, evenimente ce  au vizat  informarea cu
privire  la  prevederile  Conven iei  i  stabilireaț ș
unei  cooperări  esen iale  pentru  implementareaț
acesteia  în  România.  Întâlnirile  au  eviden iatț
necesitatea  adoptării  la  nivel  guvernamental  a
unui  plan  de  ac iune  privind  implementareaț
Conven iei ONU în România.ț

Activitatea  de  promovare  i  protec ie  aș ț
drepturilor  persoanelor  cu  dizabilită i  s-aț
realizat de către IRDO i prin publicarea unorș
volume  de  specialitate,  cel  mai  recent  dintre
acestea fiind volumul  Drepturi egale i mediuș
accesibil,  a  rapoartelor  privind  evolu iaț
protec iei drepturilor persoanelor cu dizabilită iț ț
în  România,  a  articolelor  publicate  în  revista
trimestrială „Drepturile Omului” i în buletinulș
lunar Info IRDO.

Începând  cu  anul  2014,  persoanele  cu
deficien e  de  auz  au  dreptul  de  ț acces la
serviciile  media  audiovizuale,  astfel  că,
serviciile  media audiovizuale al persoanelor cu
deficien e  auditive,  serviciile  de  programe  deț
televiziune cu acoperire na ională i locală vorț ș
interpreta  în  limbajul  mimico-gestual  i  prinș
titrare  sincron timp de cel  pu in 30 de minuteț
din programele de tiri, de analize i dezbatereș ș

21 A  se  vedea  filmul  campaniei,  disponibil  la
http://asesperando.blogspot.ro/2014/04/campania-e-perfec
t-sa-fii-imperfect.html.
22 http://stiri.tvr.ro/campania-izolati-printre-noi-are-efect-
proiect-pentru-copiii-cu-dizabilitati-depus-la-parlament_4
2613.html.
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pe teme politice i/sau economice de actualitateș
i în întregime programele de importan ă majorăș ț

ori rezumatele acestora.
Autoritatea Na ională pentru Administrare iț ș

Reglementare  în  Comunica ii  (ANCOM)  aț
adoptat  un  set  de  măsuri  menite  să  asigure
accesul persoanelor cu dizabilită i la servicii deț
telefonie  i  internet  adaptate  nevoilor  lorș
specifice i în condi ii echivalente celor de careș ț
beneficiază  ceilal i  utilizatori.  Astfel,ț
Autoritatea a stabilit componen a pachetelor deț
servicii  de  telefonie  i  internet  destinateș
persoanelor  cu  dizabilită i  i  recomandăț ș
furnizorilor un anumit tarif pentru fiecare dintre
aceste pachete23.

Accesibilitatea redusă a mediului construit a
fost  un  element  consemnat  i  de  Comisarulș
european  pentru  drepturile  omului  care,  în
raportul său solicită în mod ferm autorită ilor săț
îmbunătă ească nivelul general de accesibilitateț
a mediului i a serviciilorș  24.

Se  impune  a  fi  semnalat  Mar ul  „Oraș ș
accesibil  pentru  oameni!”,  care  a  avut  drept
scop  să  eviden ieze  problemele  cu  care  seț
confrunta  pietonii  din  Bucure ti,  mai  alesș
persoanele cu dizabilită i (locomotorii, auditive,ț
vizuale) i cele cu mobilitate redusă (vârstnicii,ș
părin ii cu copii în cărucior, copiii), paț rticipan iiț
militând  pentru  dezvoltarea  sustenabilă  iș
incluzivă  a  metropolei  i  cerând  autorită ilorș ț
locale o infrastructură urbană care să încurajeze
mersul  pe  jos  i  să  fie  accesibilă  tuturorș
categoriile de pietoni, indiferent de vârstă i deș
mobilitate.25

De i  noua  legisla ie  civilă  reglementeazăș ț
anumite  garan ii  în  ce  prive te  interzicereaț ș
capacită ii  juridice,  inclusiv  obliga ia  instan eiț ț ț

23 A se vedea Decizia nr. 160 din 23 februarie a 
pre edintelui ANCOM,ș
http://www.ancom.org.ro/ancom-impune-crearea-de-pach
ete-de-servicii-telecom-pentru-persoanele-cu-dizabilita53
9i_5366.
24 A se vedea Raportul Comisarului pentru Drepturile 
omului al Consiliului Europei NILS MUIŽNIEKS, p. 3 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?
command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2
562406&SecMode=1&DocId=2157208&Usage=2.
25 http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-17649
867-bucuresti-mai-multe-ong-uri-organizeaza-19-iulie-ma
rsul-oras-accesibil-pentru-oameni-dedicat-drepturilor-piet
onilor-din-capitala.htm.

de a audia persoana în cauză, uneori instan eleț
omit,  audierea  persoanelor  vizate.  Legea  nu
prevede revizuiri periodice automate ale deciziei
privind  privarea  de  capacitate  i  punerea  subș
tutelă,  fapt  remarcat  i  de  Comisarul  pentruș
drepturile omului al Consiliului Europei care, în
raportul special încheiat ca urmare a vizitei sale
în România, a subliniat faptul că noua legisla ieț
civilă  nu  a  prevăzut  abrogarea  incapacită iiț
totale i a tutelei i înlocuirea lor cu măsuri careș ș
să le asigure persoanelor cu dizabilită i sprijinulț
de  care  ar  putea  avea  nevoie  în  exercitarea
capacită ii  lor  juridice.  El  face  apel  laț
autorită ile  române  să  modifice  legisla iaț ț
na ională,  în  scopul  stabilirii  unui  sistemț
nediferen iat, prin care să se recunoască dreptulț
persoanelor  cu  dizabilită i  de  a  beneficia  deț
capacitate  juridică  în  condi ii  de  egalitate  cuț
celelalte  persoane  în  toate  aspectele  vie ii.ț
Comisarul solicită în mod ferm autorită ilor săț
elaboreze  legi  i  politici  pentru  a  înlocuiș
mecanismul  de  luare  a  deciziilor  prin
substituire26 cu un sistem de luare a deciziilor
prin  suport,  pentru  a  se  asigura  că  persoanele
puse sub tutelă au acces efectiv la proceduri de
control  jurisdic ional  de  a  contesta  tutela  sauț
modul în care aceasta este administrată, pentru a
asigura că sprijinul acordat respectă preferin eleț
persoanelor  care  îl  primesc,  nefiind  afectat  de
conflicte  de  interese  i  este  supus  controluluiș
jurisdic ional. De asemenea,  Comisarul solicităț
autorită ilor să ia măsuri pentru a se asigura căț
persoanele  cu  dizabilită i  sunt  recunoscute  caț
persoane cu acela i  statut în fa a instan elor  iș ț ț ș
pot  contesta  în  mod  eficient  orice  încălcare  a
dreptului lor la capacitate juridică27..

A a cum se arată în raportul său de activitateș
pentru  anul  2014,  Avocatul  poporului,
referindu-se la  nerespectarea de către  angaja iiț
unui spital de psihiatrie a normelor de îngrijire
i a drepturilor persoanelor cu tulburări psihiceș

prin  restric ionarea  libertă ii  de  mi care,ț ț ș
imobilizarea  în  mod  nejustificat  i  săvâr ireaș ș

26 Substituted decision-making.
27 A se vedea Raportul Comisarului pentru Drepturile 
omului al Consiliului Europei NILS MUIŽNIEKS, pp. 
13-15
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?
command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2
562406&SecMode=1&DocId=2157208&Usage=2.
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unor acte de violen ă asupra acestora, aducândț
în  discu ie  precizările  Ministerului  Justi iei,ț ț
men iona  că,  în  urma  pronun ării  hotărâriiț ț
CtEDO  din  data  de  17  iulie  2014  în  cauza
Centrul  de  Resurse  Juridice  împotriva
României,  la  ini iativa  Ministerului  Afacerilorț
Externe  -  Direc ia  Agent  Guvernamental,  s-aț
constituit  un  grup  de  lucru,  format  din
reprezentan i ai Ministerului Afacerilor Externe,ț
Ministerului  Sănătă ii,  Ministerului  Muncii,ț
Familiei,  Protec iei  Sociale  i  Persoanelorț ș
Vârstnice,  Ministerului  Justi iei,  Consiliuluiț
Superior al Magistraturii i Parchetului Generalș
de pe lângă Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, înț ș ț
scopul identificării măsurilor generate necesare
în vederea remedierii deficien elor constatate deț
CtEDO în respectiva cauză. 

În Hotărârea CtEDO V. Câmpeanu împotriva
României, Curtea recomandă statului român să
adopte  măsuri  generale  care  să  asigure
persoanelor cu dizabilită i mintale, aflate într-oț
situa ie  comparabilă  cu  cea  a  domnuluiț
Câmpeanu,  posibilitatea  unei  reprezentări
impar iale  în  fa a  unei  instan e  sau  a  altorț ț ț
organisme independente.

Un  alt  subiect  extrem  de  important,  ce  ar
trebui  să  preocupe  autorită ile  din  România,ț
subiect eviden iat i de Comisar în raportul maiț ș
sus  amintit  este  cel  referitor  la  plasarea  în
centrele reziden iale sau spitalele  de psihiatrie.ț
În  pofida  garan iilor  existente,  persoanele  cuț
dizabilită i nu au, de multe ori, acces efectiv laț
proceduri  de  control  jurisdic ional  privindț
plasarea  lor  într-o  institu ie  psihiatrică,  legeaț
neprevăzând o reexaminare periodică automată
a plasamentelor nevoluntare care să fie efectuate
de instan e, la intervale rezonabile.ț

Analizând  datele  statistice  aflate  pe  site-ul
MMFPSPV, la 31 decembrie 201428, cu privire
la  situa ia  ț institu iilor  publice  de  asisten ăț ț
socială  pentru persoanele  adulte  cu dizabilită iț
se  observă  o  cre tere  a  acestora,  de  la  335ș
înregistrate la finele anului 2013, la 352, la 31
decembrie  2014.  datorată  în  primul  rând
cre terii cu 8 a numărului locuin elor protejateș ț
(LP), cu 7 a numărului centrelor de recuperare iș
reabilitare  neuropsihiatrică  (CRRN)  i  cu  3  aș

28 www.mmuncii.ro/statisticistatistici trim IV 2013.

centrelor  de  recuperare  i  reabilitare  pentruș
persoane  cu  handicap  (CRRPH),  în  condi iileț
scăderii cu 2 a numărului centrelor de integrare
i terapie ocupa ională (CITO).ș ț

De  asemenea,  numărul  persoanelor  cu
dizabilită i  găzduite  în  centrele  reziden iale  aț ț
crescut  la  17.202,  cu  70  mai  mult  decât  erau
înregistrate  la  finele  anului  2013.  A  crescut
astfel,  cu  320  numărul  persoanelor  cu
dizabilită i găzduite în centrele de recuperare iț ș
reabilitare  neuropsihiatrică (CRRN), cu 272 al
celor  din  centrele  de  recuperare  i  reabilitareș
pentru persoane cu dizabilită i  (CRRPH) i  cuț ș
59 în cazul celor găzduite în locuin e protejateț
(LP),  odată  cu  scăderea  cu  382  a  numărului
persoanelor  cu dizabilită i  găzduite  în  centreleț
de integrare prin terapie ocupa ională (CITO) iț ș
cu 174 în centrele de asisten ă socială (CIA).ț

Aproape o treime din institu iile reziden ialeț ț
sunt centre de îngrijire i asisten ă, având 6.270ș ț
de  beneficiari,  respectiv  36,45%  din  numărul
total  de  persoane  aflate  în  institu iileț
reziden iale  i  17%  (60)  sunt  centrele  deț ș
recuperare  i  reabilitare  neuropsihiatrică  careș
găzduiesc 33% (5701) din beneficiari.

În  ceea  ce  prive te  situa ia  centrelorș ț
nereziden iale (în regim de zi), la 31 decembrieț
2014,  se  constată  că:  din  totalul  de  720.683
persoane  cu  dizabilită i  care  trăiescț
independent/în familie, doar 2.673 au beneficiat
de servicii sociale organizate în sistemul public,
regim de zi, în cre tere, totu i cu 1004 fa ă deș ș ț
finele anului 2013, datorată în principal cre teriiș
numărului de beneficiari ai centrelor de zi i aiș
serviciilor  de  recuperare  neuromotorie  de  tip
ambulator.

Situa ia  prezentată  mai  sus  eviden iazăț ț
nevoia de alternative la îngrijirea institu ională,ț
unul dintre obstacolele majore în calea unei vie iț
independente  pentru  persoanele  cu  dizabilită i.ț
Deocamdată  institu iile  reziden iale  reprezintăț ț
singura alternativă pentru majoritatea celor din
institu ii.ț

Comisarul pentru drepturile omului a solicitat
în  mod  ferm  autorită ilor  să  elaboreze,  cuț
implicarea  activă  a  persoanelor  cu  dizabilită i,ț
un  plan  cuprinzător  pentru  înlocuirea
institu iilor,  cu  servicii  din  cadrul  comunită ii,ț ț
invitând  astfel  autorită ile  să  î i  demonstrezeț ș
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angajamentul de a reforma sistemul de asisten ăț
socială  pentru  persoanele  cu  dizabilită i  prinț
închiderea institu iilor reziden iale de tip vechiț ț
i  prin  alocarea  de  resurse  adecvate  pentruș

dezvoltarea  de  alternative  din  cadrul
comunită iiț .29

O  serie  de  Strategii,  elaborate  în  cursul
anului 2014, cuprind măsuri/direcții de acțiune
care  au  în  vedere  drepturile  persoanelor  cu
dizabilități.

Strategia  na ională de sănătate 2014 -2020ț 30,
în cadrul obiectivului general 5 „Un sistem de
sănătate  inclusiv, sustenabil  i  predictibil  prinș
implementarea  de  politici  i  programeș
transversale prioritare”, obiectivul specific 5.7
„Colaborare intersectorială  pentru  o  stare de
sănătate  mai  bună  a  popula iei,  în  special  aț
grupurilor vulnerabile”, menționează o serie de
direcții  de  acțiune/măsuri:  dezvoltarea  de
parteneriate  instituționale  la  nivelul
administrației centrale  și a unor mecanisme de
colaborare de rutină, pentru a asigura răspunsul
coordonat  la  riscurile/amenințările  de  sănătate
publică;  dezvoltarea  unor  strategii/planuri  de
acțiune  comune  de  intervenție  pentru
gestionarea problemelor de sănătate publică și a
nevoilor  grupurilor  vulnerabile;  implementarea
de  programe  naționale  comune/integrate  cu
Ministerul  Educa iei,  Ministerul  Muncii,ț
Ministerul  Afacerilor  Interne,  Ministerul
Tineretului  și  Sportului  etc.  care  să  permită
identificarea  grupurilor  vulnerabile  și  să
răspundă  nevoilor  complexe  ale  acestora  (ex.
dezvoltarea  rețelei  de  asistență  medicală
(inclusiv  psihologică)  în  unitățile  de
învățământ,  dezvoltarea  unui  sistem  național
coerent de realizare a educației pentru sănătate
la  nivelul  tuturor  unităților  de  învățământ,
programe  comune  de  integrare  în  centre
comunitare,  de furnizare a asistentei  sociale la
pacien i cu dizabilită i, etc.).ț ț

De asemenea, în cadrul obiectivului general
7, „Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel

29 A se  vedea  Raportul  Comisarului  pentru  drepturile
omului al Consiliului Europei, p.13.
30 Aprobată prin HG 1028/2014  Strategiei na ionale deț
sănătate 2014 -2020 i a Planului de ac iuni pe perioadaș ț
2014 –  2020 pentru  implementarea Strategiei  na ionale,ț
publicată în M. Of., I, nr. 891/2014.

na ional, regional i local, în vederea reduceriiț ș
inechită ii accesului la serviciile de sănătate”,ț
obiectivul  specific  7.1  „Îmbunătă ireaț
infrastructurii  spitalicești  în  condițiile
necesarei remodelări a rețelei  spitalice ti  prinș
restructurare i ra ionalizare”, ș ț este prevăzută o
direcție  de  acțiune/măsură  ce  își  propune
dezvoltare  i  ra ionalizarea  spitalelor  jude ene,ș ț ț
inclusiv reabilitarea în scopul cre terii eficien eiș ț
termice i a îmbunătă irii accesului fizic pentruș ț
persoanele cu dizabilită i.ț

Strategia  Națională  pentru  Ocuparea  Forței
de  Muncă  2014-202031,  în  cadrul  obiectivului
specific „Creșterea ocupării în rândul tinerilor
și  prelungirea  vieții  active  a  persoanelor  în
vârstă”, Direcția de acțiune 1.1. „Diminuarea
șomajului în rândul tinerilor și a numărului de
tineri  din  categoria  NEETs”,  are  în  vederea
dezvoltarea  de  programe,  acțiuni  și  măsuri
destinate  participării  copiilor  și  tinerilor  cu
nevoi  speciale  la  educa ie  i  formareț ș
profesională  i  integrarea  pe  pia a  muncii  aș ț
tinerilor cu dizabilită i,  inclusiv prin crearea iț ș
dezvoltarea de ateliere protejate.

De asemenea, al doilea obiectiv al strategiei,
„Îmbunătă irea  structurii  ocupa ionale  iț ț ș
participării pe pia a muncii în rândul femeilorț
i  persoanelor  apar inând  grupurilorș ț

vulnerabile”, în cadrul  Direc iei de Ac iune 2.3ț ț
„Cre terea participării persoanelor apar inândș ț
grupurilor  vulnerabile  pe  pia a  muncii  prinț
dezvoltarea de măsuri care să combine suportul
social  cu  activarea”,  men ionează  o  serie  deț
măsuri precum:

- Crearea  de  facilită i  fiscale  acordateț
angajatorilor în vederea stimulării incluziunii pe
pia a muncii a persoanelor vulnerabile /proveni iț ț
din sistemul de asisten ă socială/ cu dizabilită i /ț ț
a celor condamnate aflate în eviden a serviciilorț
de  proba iune  i  a  celor  care  execută  sau  auț ș
executat  în parte,  sau în întregime o pedeapsă
privativă de libertate;

- Sprijinirea  angajatorilor  în  vederea
adaptării/îmbunătă irii  locurilor  de  muncă  i  aț ș
echipamentelor  la  nevoile  persoanelor  cu
dizabilită i i ale persoanelor vârstnice;ț ș

- Sprijinirea angajatorilor pentru crearea iș
31 Aprobată prin HG 1071/2013 publicată în M. Of., I, nr.
75/2014.
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men inerea  locurilor  de  muncă  destinateț
persoanelor cu dizabilită i;ț

- Dezvoltarea  de servicii  de informare  si
consiliere pentru angajare destinate persoanelor
cu dizabilită i;ț

- Dezvoltarea  de  Servicii  de  asisten ă  înț
căutarea,  ob inerea  i  men inerea  unui  loc  deț ș ț
muncă, dar i pentru revenirea la locul de muncăș
destinate persoanelor cu dizabilită i;ț

- Dezvoltarea de Programe de reintegrare
profesională  i  reabilitare  voca ională  iș ț ș
profesională  destinate  persoanelor  cu
dizabilită i;ț

- Reanalizarea  i  modificarea  sauș
completarea cadrului legal în vederea încurajării
participării  persoanelor  cu  dizabilită i  pe  pia aț ț
muncii.

Strategia  na ională  în  domeniul  politicii  deț
tineret pentru  perioada  2015-202032,  document
al  cărui  nucleu  strategic  este  considerat  a  fi
incluziunea  socială,  urmăre te  îmbunătă ireaș ț
semnificativă  a  situa iei  unor  grupuri  deț
adolescen i  i  tineri  afla i  în  situa ii  de  riscț ș ț ț
ridicat  de excluziune  socială.  Astfel,  domeniul
major  de  interven ie  „ț Sănătate,  sport  iș
recreere” stabile te pentru grupul intă tineri cuș ț
caracteristici  speciale:  tinerii  consumatori  de
droguri i/sau alcool, tinerii cu obiceiuri de dietăș
nesănătoasă,  tinerii  cu  dizabilită i,  tinereleț
mame  de  15-19  ani,  tinerii  infecta i  cuț
HIV/SIDA,  tinerii  afecta i  de  diferite  boliț
psihice, tineri cu un stil de via ă care nu includeț
activită i  sportive  sau  culturale,  dezvoltareaț
conceptului sport - un stil de via ă.ț

Unul  dintre  obiectivele  specifice  al
domeniului  de interven ie mai sus amintit  esteț
realizarea  educa iei  prin  sport  i  activitateț ș
fizică  pentru  formarea  unui  stil  de  via ăț

32 Aprobată prin HG 24/2015, publicată în M. Of., I, nr.
68/2015.

sănătos,  a  dezvoltării  ca  cetă eni  activi  iț ș
responsabili  i  încurajarea  asocierii  de  cătreș
tineri  a  recreerii  cu  practicarea  sportului  iș
mi căriiș ,  pentru  care  s-au  stabilit  mai  multe
direc ii de ac iune, precum:ț ț

- cre terea numărului practican ilor de sportș ț
în  rândul  copiilor  i  tinerilor,  inclusiv  prinș
amplificarea  sistemului  de  competi ii  sportiveț
de masă (pentru to i); ț

- asigurarea accesului  elevilor  i copiilor înș
bazele sportive i acordarea de facilită i tinerilorș ț
în  utilizarea  în  timpul  liber  a  bazelor  sportive
existente; 

-  atragerea  tinerilor  cu  dizabilită i  cătreț
practicarea sportului, oferind condi iile adecvateț
de acces, inclusiv în centre de tineret i case aleș
studen ilor dotate corespunzător.ț

Se remarcă activitatea  Comitetului  Na ionalț
Paralimpic Român (CNP) care, în colaborare cu
Ministerul  Tineretului  i  Sportului,  a  lansatș
proiectul Pierre de Coubertin pentru anul 2014.
Prin acest proiect CNP propune practicarea unui
nou sport  -  Tirul  cu Arcul  pentru persoane cu
dizabilită i.ț

În  ceea  ce  prive te  standardele  de  via ăș ț
pentru  persoanele  cu  dizabilită i,  trebuieț
men ionat  că,  de i  au  fost  indexate  presta iileț ș ț
sociale care li s-au acordat33, în continuare este
necesară  recunoa terea  rolului  compensator  alș
acestora.

În  prezent,  Guvernul  pregăte te  o  nouăș
strategie  na ională  i  un  nou  plan  de  ac iuneț ș ț
privind  drepturile  persoanelor  cu  dizabilită i,ț
sarcină  dificilă  pentru  că  aceasta  trebuie  să
stabilească o viziune consolidată i detaliată peș
termen  lung,  cu  priorită i  i  rezultateț ș
măsurabile,  pentru  îmbunătă irea  vie iiț ț
persoanelor cu dizabilită i.ț

33 A  se  vedea  HG  989/2014  privind  actualizarea
cuantumului presta iilor sociale prevăzute la art. 58 alin.ț
(4)  din  Legea  nr.  448/2006  privind  protec ia  iț ș
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, valoarea
presta iilor a fost indexată, începând cu 1 ianuarie 2015.ț
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