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I. STUDII, CERCETĂRI, ARTICOLE

CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ A REFUGIAȚILOR

VIORELA TOGAN*

Abstract:
From a psychological point of view, the experience of refuge is characterized by trauma in all its stages: pre-migration, 

migration, establishment in the country of asylum and eventual integration into a new, less well-known society. The reason 
why the psychologist’s first approach in providing assistance to a refugee is to give a thorough account of all the traumatic 
events that marked his life, of the specificity of each person and the consequences on his mental health.

The first stage of pre-migration triggering the migration process itself is generally the stage of direct confrontation 
with violent traumatic events: oppressive political conditions, detention, rape, torture, death of family members and / or 
relatives. 

The move to another country is sometimes just as traumatic, and the refugee can go through armed conflict zones where 
he can become victim, or may witness the same atrocities as in the country of origin. Refugees are often forced to walk on 
foot, being exposed to hunger, dehydration, hypothermia or other physical suffering.

For some, the trauma continues even after they get safely, the trauma is not post, it is in progress. Leaving behind 
friends, families, homes, making a dangerous journey and then rebuilding their lives facing poverty, hostility or other 
stressors can be just as traumatic. The role of the psychological counselor is to help the refugee escape the feeling of 
inferiority and alienation, to realize the negative effects of permanence of a feeling which to a certain point is natural for 
anyone who is confronted with a new situation and, at the same time, to help him identify and to value those valuable 
aspects of personality that increase confidence and self-esteem.

Keywords: refugee, trauma, psychological counseling, integration into society

Résumé:
D’un point de vue psychologique, l’expérience du refuge se caractérise par un traumatisme à tous les stades: pré-

migration, migration, établissement dans le pays d’asile et intégration éventuelle dans une nouvelle société moins connue. 
La raison pour laquelle la première approche du psychologue en matière d’assistance à un réfugié est de donner un 
compte rendu détaillé de tous les événements traumatisants qui ont marqué sa vie, la spécificité de chaque personne et les 
conséquences sur sa santé mentale.

La première étape de la migration préalable qui déclenche le processus de migration est généralement le stade de 
la confrontation directe avec des événements traumatisants violents: conditions politiques oppressives, détention, viol, 
torture, décès de membres de la famille et / ou de proches.

Le déménagement dans un autre pays est parfois tout aussi traumatisant et le réfugié peut traverser des zones de conflit 
armé où il peut être victime ou être témoin des mêmes atrocités que dans le pays d’origine. Les réfugiés sont souvent obligés 
de marcher à pied, d’être exposés à la faim, à la déshydratation, à l’hypothermie ou à d’autres souffrances physiques.

Pour certains, le traumatisme se poursuit même après leur arrivée en toute sécurité, le traumatisme n’est pas postérieur, 
il est en cours. Laisser des amis, des familles, des maisons, faire un voyage dangereux et reconstruire leur vie face à la 
pauvreté, à l’hostilité ou à d’autres facteurs de stress peut être tout aussi traumatisant. Le rôle du conseiller psychologique 
est d’aider le réfugié à échapper au sentiment d’infériorité et d’aliénation, à prendre conscience des effets négatifs de la 
permanence d’un sentiment qui, à un certain point, est naturel pour toute personne confrontée à une nouvelle situation 
temps, pour l’aider à identifier et à valoriser ces aspects précieux de la personnalité qui augmentent la confiance et l’estime 
de soi.

Mots-clés: réfugié, traumatisme, conseil psychologique, intégration dans la société

Refugiații sunt oameni care fug din țările lor 
natale pentru a-și căuta loc într-o altă țară, ca 
mijloc de a scăpa de persecuție sau de asuprire. 
În mod obișnuit, grupurile de refugiați sunt 
deosebit de active în perioade de război, însă 

* Psiholog

mulți își părăsesc țările de origine pentru a scăpa 
de guverne opresive. Refugiații sunt cunoscuți 
ca având suferințe psihologice extinse urmare a 
experiențelor de război, a călătoriei din țara na  tală, 
a reședinței sau a încarcerării în lagărele străine de 
refugiați și a imigrării involuntare într-o țară gazdă. 
Tulburarea de stres posttraumatic și tulburările 
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afective sunt cunoscute a fi modele comune de 
simptome în rândul populațiilor de refugiați. 
Cu toate acestea, în ciuda asocierii cunoscute 
între statutul de refugiat și probabilitatea bolilor 
psihice, diagnosticele pot fi nedetectate datorită 
normelor culturale pe de-o parte și biasurilor de 
evaluare ale psihologilor practicanți.

Consilierea psihologică urmăreşte să încurajeze 
participarea activă a refugiatului la procesul 
de integrare, să conducă la conştientizarea 
aspectelor legate de propria experienţă şi să-l ajute 
să-şi identifice obiectivele în funcţie de propriile 
aspiraţii, dar şi resursele potrivite pentru a atinge 
aceste obiective, ţinând seama de propriile 
responsabilităţi şi posibilităţi1.

Psihologul Gargi Roysircar din Statele Unite, 
a raportat orientări specifice pentru lucrul cu 
refugiații, în care consilierii trebuie să asiste 
la nevoile imediate și concrete ale acestora, 
ceea ce oferă oportunitatea de a construi relații 
terapeutice cu refugiații. Creșterea eficacității 
și dezvoltarea relației terapeutice cu refugiații 
include: tratarea acestora cu respect și demnitate; 
determinarea modalităților adecvate de salut în 
cultura refugiaților; aranjarea unui interpret etc. 
În cele din urmă, abilitatea consilierilor de a 
asculta refugiații va fi esențială în facilitarea unei 
relații de încredere.2

Experienţa refugiului se caracterizează în toate 
etapele sale: pre-migrare, migrare, stabilirea în 
ţara de azil, prin traumă. Motiv pentru care cel 
dintâi demers a psihologului ce acordă asistenţă 
unui refugiat este informarea temeinică asupra 
tuturor evenimentelor traumatizante ce au 
marcat viaţa acestuia, a specificului fiecăruia şi a 
consecinţelor asupra sănătăţii psihice. 

Prima etapa, a pre-migrării ce declanşează şi 
procesul migrării în sine, este în general etapa 
confruntării directe cu evenimente traumatizante 
violente: condiţii politice opresive, detenţie, 
viol, tortură, moartea membrilor familiei şi/sau a 
rudelor. 

Etapa deplasării în altă ţară este uneori la fel de 
traumatizantă, refugiatul poate trece prin zone de 
conflict armat, unde poate fi victima sau martorul 
aceloraşi atrocităţi ca în ţara de origine. De multe 

1 A se vedea P. Reidesser, G. Fischer, Tratat de 
psihotrauma tologie, EdituraTrei, București, 2007.

2 A se vedea G. Roysircar, Disasterrecovery: 
Counselinginterventions, Alexandria, VA: American 
Counseling Association, 2007.

ori sunt nevoiţi să se deplaseze pe jos, fiind expuşi 
la foame, deshidratare, hipotermie sau la alte 
suferinţe fizice.

Pentru unii, trauma continuă chiar și după ce 
au ajuns în siguranță, lăsând în urmă prieteni, 
familii, case, făcând o călătorie periculoasă 
urmată de reconstruirea vieții lor în fața sărăciei, 
a ostilității sau a altor factori de stres poate fi la fel 
de traumatizant.

Stabilirea într-o ţară străină nu înseamnă 
neapărat şi sfârşitul suferinţelor fizice şi psihice. 
În funcţie de politica oficială faţă de refugiați 
şi toleranţa faţă de străini a societăţii-gazdă, 
ei sunt cazaţi fie în adăposturi sau tabere unde 
menţinerea stilului de viaţă este dificilă din 
cauza supraaglomerării. Dependenţi de asistenţa 
umanitară, cu dificultăţi de integrare din cauza 
barierelor lingvistice etc., refugiaţii devin cate-
gorii sociale defavorizate.

Din punct de vedere psihologic, refugiatul este 
o persoană suspendată între două lumi. Pe de o 
parte, ţara de origine, unde ştie că s-ar putea să nu 
se mai întoarcă niciodată, dar căreia îi aparţine cu 
întreaga sa structură psihică, iar pe de altă parte 
ţara de azil, unde efortul de adaptare şi integrare îl 
pune în faţa unui dureros proces de reevaluare de 
sine şi a propriei vieţi, dar şi de construire a unei 
noi identităţi. 

De aceea, orice intervenţie psihologică în 
asistarea refugiatului trebuie să ţină seama de 
particularităţile psihologice ale situaţiei sale, 
rămânând în acelaşi timp circumscrisă celor două 
obiective majore ale consilierii: 

1)  asistarea în procesul complex de adaptare şi 
integrare;

2)  atenuarea efectelor psihotraumei şi redarea 
încrederii şi respectului de sine. 

Principalele puncte de la care ar trebui să 
pornească şi să ţină seama psihologul în intervenţia 
sa, derivă din însăşi situaţia de refugiat: 

1)  traumele suferite de-a lungul etapelor de 
refugiu; 

2)  tipare specifice de gândire şi simţire: de 
dezrădăcinare, sentimentul de înstrăinare, de 
inferioritate, singurătate, dor, vină, ruşine, 
regret, degradarea valorilor, suspiciune;

3) cultura.
Este esenţial pentru psiholog să înţeleagă că 

toate aceste elemente cauzează, influenţează ori 
complică simptomele şi problemele cu care se 
confruntă refugiatul. 
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De aceea, scopul muncii de consiliere trebuie 
să fie încercarea de a crea o atmosferă în care 
refugiatul să simtă, în primul rând, că poate 
împărtăşi experienţele sale de acasă, ca mai apoi 
să fie capabil, sub îndrumarea psihologului, să 
înveţe cum să depăşească efectele şi să le accepte 
ca parte a vieţii sale pentru a-şi putea continua 
cursul existenţei lor. 

Potrivit publicației Monitor on Psychology 
din ianuarie 2017, războiul din Siria a contribuit 
la criza mondială a refugiaților, aceștia au fugit 
din casele lor din cauza persecuției, încălcării 
drepturilor omului, a conflictelor și a altor 
violențe. Mulți fiind puternic traumatizați. Este 
vorba de cei care fie au suferit din cauza unui 
şoc psihologic intens şi imprevizibil, care cel 
mai adesea sparge apărarea psihologică normală 
(tortură, viol, răpire), fie au suferit un stres psihic 
repetat şi dus până dincolo de nivelul individual 
de toleranţă (război, terorism, presiuni cauzate 
de violenţa organizată) sau au trecut prin situaţii 
extreme, care depăşesc abilitatea individuală 
de a le face faţă (întemniţare, deportare). Toate 
formele de traumă, atât cele individuale (tortură, 
viol, răpire, violenţă sexuală şi de gen), cât şi 
cele colective (război, teroare) neagă demnitatea 
umană şi independenţa individului, încălcând 
drepturile fundamentale ale omului şi afectând 
grav dezvoltarea fiinţei umane. Un studiu al 
refugiaților din Germania, efectuat de Enrico 
Ullman și colegii săi de la Universitatea din 
Dresda, a constatat că aproape jumătate aveau 
tulburare posttraumatică de stres3. 

Pentru a lucra cu un refugiat ce a trecut 
printr-o traumă, consilierul psihologic trebuie să 
dea dovadă de multă răbdare şi să fie capabil să 
creeze o atmosferă care să permită persoanei să 
împărtăşească aceste experienţe. Foarte impor-
tantă este înlocuirea termenului de victimă – 
asociat cu ideea de slăbiciune şi stigmatizare, cu 
cel de supravieţuitor – prin care i se recunoaşte 
puterea de a depăşi traumele şi de a merge mai 
departe. 

Gregory N. Lewis, psiholog la Alliance Clinical 
Associates din Wheaton, Illinois, este unul dintre 
cei care îi ajută pe refugiați să se recupereze din 
traumele pe care le-au experimentat în țările 

3 A se vedea E Ullmann, A Barthel, S Taché, A Bornstein, 
J Licinio & S R Bornstein, Emotional and psychological 
trauma in refugees arriving in Germany in 2015, în 
Molecular Psychiatry, vol. 20, 2015,pp. 1483–1484.

lor de origine și pe aceia care se confruntă cu 
probleme în momentul în care încep o viață nouă. 
Lewis a participat la misiuni medicale în Zaatari, 
o tabără închisă de refugiați și în orașul Irbid din 
Iordania. În practica sa a evaluat pacienții, a oferit 
intervenții scurte, a învățat pacienții să folosească 
tehnici de respirație profundă și alte tehnici de 
gestionare a stresului4.

„Tratarea supraviețuitorilor de tortură este 
diferită de tratarea supraviețuitorilor altor traume 
precum incendiile, accidentele auto sau dezastrele 
naturale” afirmă Akinsulure-Smith, profesor 
asociat de psihologie la City College din New 
York. „Tortura se practică în mod deliberat pentru 
a distruge spiritul unei persoane sau ca exemplu 
pentru a speria alți oameni” continuă aceasta. 
Încrederea este afectată, pacienții sunt adesea 
suspicioși în primul rând de procesul de terapie, 
ei se gândesc „Cine ești tu? De ce ți-aș spune 
poveste mea? Cum știu că nu voi fi deportat?”5

Terapia de grup poate ajuta la refacerea senti-
mentului de încredere. Într-o astfel de sesiune 
săptămânală, cu bărbați refugiați din Africa, 
participanții povesteau prin ce au trecut, modul 
în care s-au confruntat cu problemele, discutau 
ce se întâmplă acasă, aflau unii de la alții despre 
audierile de la azil și alte chestiuni. Această 
comunicare deschisă oferea siguranță și încredere, 
afirmă psihologul Akinsulure-Smith.

Pentru psihologul Froma Walsh, din Chicago 
este esențial, atunci când tratează refugiați, 
să meargă dincolo de persoana traumatizată, 
promovând reziliența familială. Walsh afirmă 
că cea mai mare parte a activității în domeniul 
sănătății mintale a refugiaților este bazată pe 
individ iar consilierea se focusează pe reducerea 
simptomelor. Acest accent individual nu este 
suficient, trauma și pierderea afectează pe toată 
lumea într-o familie. „Undele de șoc se propagă 
în întreaga familie”6.Totodată, familia deține și 
cheia vindecării, concentrarea pe punctele forte 
permit oamenilor să îndure și să depășească 
traumele și să profite de resursele naturale de 
reziliență în familie.

O categorie specială de refugiaţi, care necesită 
o atenţie şi o abordare distinctă, o reprezintă 
femeile, victime ale violenţei sexuale şi de gen. 

4 A se vedea R. A. Clay, In search of hopea nd home, în 
Monitor on Psychology, Vol. 48 No. 1, 2017, p. 34. 

5 Ibidem.
6 Ibidem.
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Motivele care le aduc în situaţia de refugiat sunt 
experienţe traumatizante, greu de imaginat şi de 
depăşit:

– practici tradiţionale mutilante (ex, mutilarea 
genitală); 

– violenţa domestică tolerată sau încurajată 
social; 

– violenţa exercitată de poliţie, judecători sau 
alte structuri ale statului;

 – avorturi forţate (pentru a avea doar băieţi); 
– traficul, prostituţia şi violul (intra-familial 

sau în masă); 
– violenţa extremă în situaţii de conflict. 

Încurajată de norme culturale care proclamă 
poziţia de inferioritate şi subordonare a femeii 
în raport cu bărbatul, de norme legale ce nu 
sancţionează agresiunea, de norme religioase şi 
sociale care perpetuează o situaţie considerată 
normală, violenţa sexuală şi de gen are consecinţe 
din cele mai grave: crimă, sinucidere, moartea 
mamei sau a fătului/copilului; răni, şocuri, boli 
psihice cronice, probleme somatice, avorturi 
spontane, sarcini nedorite, afecţiuni ginecologice 
etc.

Felul în care multe din aceste femei trăiesc şi 
reacţionează la acest tip de violenţă depinde în 
mare măsură de provenienţa lor culturală. Multe 
societăţi blamează victimele/supravieţuitorii 
violenţei sexuale şi de gen, existând o mare 
presiune culturală împotriva dezvăluirii ei. 
Frica de marginalizare şi excludere socială 
face ca multe dintre victime să nu raporteze 
aceste abuzuri, ceea ce duce în timp la afecţiuni 
ulterioare, precum ură de sine, ruşine, depresie 
sau gânduri de sinucidere. Iată de ce astfel de 
femei se simt dublu victimizate: mai întâi de 
către abuzator şi apoi de către comunitatea care 
nu validează experienţele lor. În cultura arabă, 
de exemplu, discutarea problemelor maritale cu 
alţii constituie un tabu, iar în multe ţări africane 
femeia e marginalizată social, deşi ea este victima, 
nu agresorul. De aceea, atunci când se lucrează 
cu femei refugiate victime ale violenţei domestice 
este foarte importantă, în primul rând, competenţa 
culturală, dar şi examinarea propriilor atitudini şi 
percepţii, pentru a putea înţelege corect motivele 
pentru care ele aleg să nu abandoneze o relaţie 
abuzivă. 

Consilierea psihologică în astfel de cazuri 
urmăreşte reconectarea femeii cu puterea ei 

interioară, urmărind cu prioritate următoarele 
direcţii: stima de sine; conceptul de vină; 
percepţia corpului; conceptul de traumă; întărirea 
autocontrolului. 

De asemenea, e necesar ca, atunci când se 
foloseşte un translator, acesta să fie neapărat 
de acelaşi gen cu persoana intervievată şi de 
preferat din afara comunităţii, iar interviurile 
să se desfăşoare întotdeauna în spaţii sigure, şi 
numai după ce persoana a fost asigurată asupra 
confidenţialităţii informaţiilor.

Indiferent de obiectivul şedinţei de consiliere, 
este indicat ca să se formuleze numai întrebări 
relevante, fiind de preferat interviul nondirectiv, 
deoarece este caracterizat de un număr redus de 
întrebări şi de o libertate mai mare de exprimare a 
persoanei intervievate. 

Schimbarea radicală în viața unui refugiat 
duce la crearea unor tipare specifice de gândire 
şi simţire.

Sentimentul dezrădăcinării are consecințe 
serioase asupra sănătății psihice. Atunci când 
trecem prin situații dificile, momente de cumpănă, 
găsim de obicei suport în familie, la prieteni, ne 
întoarcem la rădăcini, practic. Refugiatul nu are 
acest suport şi se poate simţi fără o bază şi fără 
rădăcini, care să-i dea sentimentul securităţii.

Ceea ce amplifică acest sentiment, transfor-
mându-l adesea în stare existenţială, este 
conştientizarea imposibilităţii de întoarcere 
pentru o perioadă nedefinită de timp, poate chiar 
pentru totdeauna. Această stare duce spre panică, 
insomnie, dificultăţi de concentrare, gânduri 
morbide şi chiar tentativă de sinucidere, rolul 
consilierului fiind covârşitor7.

Sentimentul de înstrăinare în cazul refugiaţilor 
tind să domine întreg câmpul conştiinţei, devenind 
nu doar filtre de interpretare a tuturor problemelor 
cu care se confruntă, ci „moduri de a fi”, de 
reacţie şi comportament. Un refugiat care trăieşte 
cu intensitate acest sentiment va avea tendinţa 
să interpreteze toate experienţele vieţii sale ca 
expresii concrete ale acestui aspect. Un refugiat 
este un străin la propriu, dar poate rămâne mental 
un străin atâta vreme cât rămâne cantonat în acest 
mod de a se privi pe sine, blocându-şi practic 
şansele la o viaţă normală.

Sentimentul de vină apare la scurt timp după 
sosire. Mulţi se simt vinovaţi pentru condiţiile de 

7 A se vedea D. Vasile, Sinteze de curs Psihoterapie, 
Facultatea de Psihologie, Universitatea Spiru Haret.
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trai mult mai bune, iar faptul că nu-i pot ajuta şi pe 
cei de acasă – îi fac să se întrebe în sinea lor dacă 
au meritat să supravieţuiască. Pentru a preveni 
transformarea sentimentului de vină în starea de a 
se simţi permanent vinovat, consilierul va insista 
pe aspecte ce ţin de unicitatea individului şi a 
experienţelor sale.

Sentimentul de inferioritate care la început 
este consecinţa firească şi trecătoare a faptului 
de fi nou într-o ţară nouă, poate deveni cu timpul 
parte a individualităţii refugiatului, influenţându-i 
identitatea şi şansele de succes în procesul de 
adaptare şi integrare. Refugiatul vine oricum cu o 
stimă de sine scăzută, iar schimbările pe care nu 
le poate controla îi pot declanşa şi permanentiza 
sentimentul de inferioritate. 

Rolul consilierului care se confruntă cu o 
astfel de situaţie este de a-l ajuta să conştientizeze 
efectele negative ale permanentizării unui 
sentiment firesc până la un anumit punct pentru 
oricine se confruntă cu o situaţie nouă şi, în acelaşi 
timp, să îl ajute să identifice şi să valorizeze acele 
aspecte reale ale personalităţii care îi măresc 
încrederea şi stima de sine. 

Identitatea culturală, inclusiv cea religioasă, 
este adesea singura avuţie a acestor oameni. 
Într-o lume complet străină ea este singurul 
reper familiar şi, ca atare, are nevoie de susţinere 
şi fortificare întrucât, cel puţin în perioada de 
început, e sursa lor principală de echilibru şi 
de atenuare a efectelor stresante ale schimbării. 
În credinţele religioase ei găsesc puterea de a 
supravieţui, de a merge mai departe şi de a reduce 
sau menţine la un nivel tolerant efectele traumelor. 
În acest context, cunoaşterea de către psiholog a 
principalelor elemente ale culturii lor devine o 
necesitate. Tratarea cu respect şi consideraţie a 
acestor elemente culturale reprezintă de cele mai 
multe ori poarta de acces spre nivelurile intime 
ale personalităţii lor. Manevrate cu compasiune 
și inteligenţă devin preţioase instrumente de 
lucru, ajutând psihologul în găsirea celor mai 
eficiente căi de uşurare a procesului de adaptare 
şi integrare. În paralel, psihologul trebuie să 
lucreze şi cu sine însuşi în direcţia consolidării 
atitudinilor de respect şi de toleranţă pentru culturi 
diferite, familiarizării cu experienţa de refugiat 
şi cu impactul sau consecinţele mediului social-
cultural de provenienţă, înţelegerii complexităţii 
valorilor culturale, cu referinţă clară la drepturile 
omului. 

O serie de interviuri cu terapeuți care lucrează 
cu refugiați în Germania indică faptul că scenariul 
este complicat pentru toți cei implicați. Centrele se 
concentrează pe refugiați care suferă de simptome 
de stres posttraumatic, de depresie, durere 
cronică, anxietate. Ei nu au o limbă comună cu 
terapeuții, nici valorile culturale cu privire la ceea 
ce înseamnă să cauți consiliere psihologică. Unii 
încearcă să facă față prin suprimarea amintirilor 
lor, alții se încadrează în modele de evitare, 
doar pentru a adăuga mai multe straturi în sfera 
condițiilor lor, alții cred că, coșmarurile lor sunt 
cauzate de vrăjitorie, cei mai mulți se confruntă cu 
discrepanța dintre așteptările lor față de țara gazdă 
care nu corespund noilor lor realități. Intervine, 
apoi și lipsa de încredere față de terapeuți străini 
sau de interpreți nativi. Cu toate acestea, ei 
lucrează împreună zi de zi pentru a depăși bariere 
culturale, lingvistice și psihologice pentru scopul 
comun de a reconstrui speranța.

Refugiatul nu este un aventurier, este 
supravieţuitorul unor abuzuri şi violenţe 
traumatizante, ale căror ecouri în plan fizic şi 
psihic impun din partea psihologului moduri 
specifice de abordare. Cunoaşterea profundă a 
naturii problemelor sale reprezintă fundamentul 
intervenţiei psihologice, orientând psihologul 
spre găsirea acelor soluţii şi direcţii de acţiune, 
adaptate specificului problemelor sale şi 
obiectivelor principale ale consilierii.
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DREPTUL LA MUNCĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ÎN CAZUL 
BENEFICIARILOR UNEI FORME DE PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ:  

IMPEDIMENTE ȘI BUNE PRACTICI

EUGEN PREDA*

Abstract: 
The study deals with the right to labour and access to qualification in the case of beneficiaries of international protection 

in Romania (BIPs – refugeesand holders of subsidiary protection). At the same time, it reflects on the impediments that 
BIPs face in the process of access to labour market and good practices in Romania. Nevertheless, it intends to shine a 
light on recent developments related to integration policies in Romania, with the aim of better understanding how recent 
migration trends have shapeshifted the current legislation. 

Key words: integration, refugees, access to labour, durable solutions, mixed migration, labour policies, national 
integration programs

Résumé: 
Cet article traite le droit au travail et l’accès aux cours de qualification pour les bénéficiaires de la protection internationale 

en Roumanie (réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire). En même temps, cette étude reflète les obstacles auxquels 
se heurtent les BPI dans le processus d’insertion sur le marché du travail, mais aussi les bonnes pratiques rencontrées 
en Roumanie à ce sujet. Néanmoins, son but est de mettre en lumière l’évolution récente des politiques d’intégration en 
Roumanie, afin de mieux comprendre comment les tendances migratoires récentes ont changé et ont eu une conséquence 
négative sur la législation en vigueur.

Mots-clés: intégration, réfugiés, accès au travail, solutions durables, migration mixte, politiques du travail, programmes 
nationaux d’intégration

Cadrul legislativ internațional și european 

În legislația internațională și europeană, dreptul 
la muncă ocupă un loc important, alături de dreptul 
la sănătate, educație, unitate familială, etc. 

Printre cele mai importate documente inter-
națio nale care fac referire la dreptul la muncă 
și la formare profesională se evidențiază: 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,1 
Pactul internaţional privind drepturile 
economice, sociale şi culturale2, Carta Socială 

* Consilier integrare, Consiliul Național Român pentru 
Refugiați 

1 Este stipulat în art. 23 al Declarației faptul că „orice 
persoană are dreptul să muncească, să îşi aleagă în mod 
liber locul de muncă, să beneficieze de condiţii juste şi 
favorabile de muncă şi protecţie împotriva şomajului“.

2 În art. 6 se prevede că „statele părţi la prezentul pact 
recunosc dreptul la munca ce cuprinde dreptul pe care îl are 
orice persoană să-și câștige existenţa printr-o muncă liber 
aleasă sau acceptată şi vor lua măsuri potrivite pentru garantarea 
acestui drept”. De asemenea, art. 7 face trimitere la importanța 
accesului la formare profesională, stipulând că ”măsurile pe 
care fiecare stat parte la prezentul pact le va lua spre a asigura 
deplina exercitare a acestui drept trebuie să includă orientarea 
și pregătirea tehnică și profesională, elaborarea de programe, 
de măsuri și de tehnici potrivite pentru a asigura o dezvoltare 
economică, socială și culturală constanta (…)”.

Europeană3 și Declaraţia Organizației Interna
ționale a Muncii cu privire la principiile şi 
drepturile fundamentale4.

De asemenea, dreptul la muncă și la formare 
pro fesională, dar în special libera circulație a forței 
de muncă pe continentul european, a repre zentat 
unul dintre cele mai importante principii enunțate 
de către părinții fondatori ai Uniunii Europene. 
Dreptul la muncă și formare profesională este 
parte a acquis-ului comunitar, existând mai 
multe directive ale UE care reglementează acest 
domeniu, precum: Directiva Consiliului 2000/78 
privind stabilirea unui cadru general pentru 
egalitatea de tratament în domeniul angajării; 
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 
nr. 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale; Tratatul de funcționare al UE (Art. 
2-1). De asemenea, pentru o mai bună gestiune 
a inițiativelor statelor membre și pentru a veni 

3 În art. 9 – 10 se face trimitere inclusiv la dreptul la 
orientare și formare profesională.

4 Pin acest document se reconfirmă principiile Declarației 
din Philadelphia – 1944. Textul face trimitere la importanța 
dreptului la muncă ca și stâlp al egalității de șanse.
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în sprijinul acestora în procesul de armonizare 
legislativă, Comisia Europeană a decis în 2016 
înființarea Centrului european de expertiză în 
domeniul dreptului muncii, al ocupării forței de 
muncă și al politicilor privind piața muncii. 

În domeniul migrației și azilului, contextul 
mai larg în care se rediscută importanța dreptului 
la muncă și la formare profesională este cel al 
integrării beneficiarilor unei forme de protecție 
internațională (BPI – refugiați sau persoane cu 
protecție subsidiară) – una dintre cele trei măsuri 
durabile (alături de repartizarea voluntară și 
relocarea). 

Dreptul la muncă și la formare profesională – 
componentă a procesului de integrare

Atât în rapoarte, analize și cercetări de specia-
litate, precum și în mass media sunt readuse în 
discuții teme precum condițiile de primire pentru 
migranți și refugiați, acomodarea culturală, 
valurile mixte de migrație etc. În acest context, 
dreptul la muncă și formare profesională este 
văzut și analizat ca o componentă a procesului de 
integrare.

Conform definiției oferite de către Înaltul 
Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați 
(UNHCR),integrarea refugiaţilor este un proces 
dinamic, multifaţetat şi bidirecţional care impune 
eforturi din partea tuturor părţilor interesate, 
inclusiv un anumit nivel de pregătire din partea 
refugiaţilor pentru a se adapta la societatea 
care îi primeşte, fără a fi nevoiţi să renunţe la 
propria identitate culturală, precum şi pregătirea 
corespunzătoare a comunităţilor primitoare şi a 
instituţiilor publice pentru a primi refugiaţii şi a 
satisface nevoile unei comunităţi diverse5. 

Dacă folosim o definiție mai scurtă și funcțio-
nală, integrarea este soluția prin care un refugiat 
își poate continua viața în condiții de siguranță, 
fie că vorbim de drepturi fundamentale, fie că 
vorbim de aspecte ce țin de identitatea culturală. 

Ambele definiții fac trimitere la incluziunea pe 
piața forței de muncă și la formarea profesională, 
mai ales că perspectiva auto-susținerii financiare 
și participarea la viața economică a refugiaților 

5 Definiție elaborată de către Comitetul Executiv al 
UNHCR în anul 2015.

în țara gazdă reprezintă unul dintre indicatorii de 
măsurare a gradului de integrare. 

România a fost printre primele state din fostul 
bloc comunist6 care a ratificat Convenţia privind 
statutul refugiaților din 1951 și Protocolul privind 
statutul refugiaților din 1967, prin Legea nr. 
46/19917. Un alt aspect important de menționat 
este că, în comparație cu alte state europene, 
numărul străinilor care au solicitat azil în România 
din 1991 până în prezent este scăzut. În contrast cu 
informațiile apărute în spațiul public din România 
cu privire la străinii care solicită azil, numărul 
cererilor depuse în acest scop în ultimii 27 de 
ani este puțin peste 30.000. Dintre solicitanții de 
azil, numărul celor care efectiv au primit protecție 
internațională este de aproximativ 6.500. 

În România refugiații și persoanele cu pro-
tecție subsidiară au dreptul la muncă și la formare 
profe sională în aceleași condiții ca și cetățenii 
români. Dreptul la muncă a fost menționat în 
legislația internă chiar din prima lege referitoare 
la refugiați. Legea nr. 15 din 2 aprilie 1996 pri
vind statutul și regimul refugiaților în România 
prevedea la art. 15. Lit. (e) faptul că aceștia au 
dreptul „să fie angajați de persoane fizice sau 
juridice, să exercite profesiuni libere, să efectueze 
acte de comerţ şi alte acte juridice, în condiţiile 
legii”. 

Interesant de observat este că dreptul la muncă 
și la formare profesională al beneficiarilor unei 
forme de protecție internațională, în aceleași con-
di ții ca cetățenii români, a reprezentant un punct 
menționat pe tot parcursul evoluției legislației din 
domeniu. 

În prezent, legislația specifică din domeniul 
mi grației și azilului include:

1. Legea nr. 122/2006 privind azilul din Româ- 
nia, cu modificările și completările ulterioare;

2. OG nr. 44 / 2004 privind integrarea socială 
a străinilor care au dobândit o formă de protecţie 
sau un drept de şedere în România, precum şi a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene 
şi Spaţiului Economic European, cu modificările 
și completările ulterioare;

6 States Parties to the 1951 Convention relating to the 
Status of Refugees and the 1967 Protocol – 2018 Survey, 
UNHCR.

7 Publicată în M. Of., Partea I, nr. 148 din 17 iulie 1991.
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3. OUGnr. 194/2002 privind regimul străini-
lor în România, cu modificările și completările 
ulterioare.

Articolul 20 din Legea nr. 122/2006 privind 
azilul în România, cu modificările și completările 
ulterioare, stipulează faptul că aceștia au dreptul 
să „fie angajați de persoane fizice sau juridice, 
să exercite activități nesalarizate, să exercite 
profesiuni libere și să efectueze acte juridice, 
să efectueze acte și fapte de comerț, inclusiv 
activități economice în mod independent, în 
aceleași condiții ca și cetățenii români”. Referitor 
la formarea profesională, aceasta este menționată 
la capitolul ce privește accesul la educație, având 
în vedere faptul că Autoritatea Națională pentru 
Calificări se află în subordinea Ministerului 
Educației Naționale. 

De asemenea, art. 4 din OG nr. 44/2004 
prevede că „străinii care au dobândit o formă 
de protecţie în România beneficiază de acces pe 
piaţa forţei de muncă, precum şi de condiţii de 
muncă echivalente celor stabilite de lege pentru 
cetăţenii români”. 

Ceea ce OG nr. 44/2004 detaliază se referă la 
accesul BPI la „sistemul asigurărilor pentru şomaj, 
la măsurile de prevenire a şomajului şi la măsurile 
pentru stimularea ocupării forţei de muncă, 
în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii 
români” (art. 5, alin 1), și stipulează că „măsurile 
necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la 
nevoile specifice beneficiarilor programelor de 
integrare” să revină în sarcina Agenției Naționale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). 

În pofida acestui cadru legislativ ofertant, 
accesul efectiv la muncă sau la formare profesio-
nală nu este un proces lipsit de impedimente.
Există o relație de interdependență accentuată 
între educație, muncă și, recent, protecție socială8. 

Importanța Programului național de inte
grare pentru inserția pe piața forței de muncă

În literatura de specialitate există foarte multe 
definiții ale integrării. Ceea ce este unanim 
acceptat atât de practicieni, cât și de cercetătorii 
din domeniul, este că integrarea, înainte de toate, 

8 Programul de guvernare 2017-2020, reintroducerea 
salariului minim pe economie diferențiat, în funcție de 
studii și vechimea în muncă.

reprezintă un proces foarte complex. Nu există o 
formulă ideală pentru integrare și implicit, nici un 
set de instrumente unanim acceptat. 

Statele semnatare la Convenția privind statutul 
refugiaților și la Protocolul din 1967 au creat în 
timp instrumente care să faciliteze integrarea 
refugiaților în țara gazdă. În majoritatea statelor 
Uniunii Europene, principalul instrument îl 
reprezintă programul național de integrare. 
Așa cum nu există o formulă universală pentru 
integrare, nu există nici un program de integrare 
perfect. Sarcina de a dezvolta programele 
naționale de integrare a intrat în responsabilitatea 
statelor semnatare, în funcție de politicile de 
integrare, de resursele disponibile și de specificul 
instituțional. Există într-adevăr un set consistent de 
recomandări cu privire la tipurile de servicii care 
trebuie să fie incluse în programele naționale de 
integrare, ca de exemplu consilierea psihologică. 

În România, primul program național 
de integrare a fost introdus în anul 2004. În 
decursul ultimilor ani, s-a remarcat o tendință 
de a îmbunătăți legislația în acest domeniu, 
principalele direcții fiind 1) flexibilitate și 
adaptare la nevoile individuale ale refugiaților 
(OG nr. 1/2014 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 122/2006 privind azilul în Romania și 
a OG nr. 44/2004 privind integrarea sociala a 
străinilor care au dobândit o formă de protecție 
sau un drept de ședere în România, precum 
și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii 
Europene și Spațiului Economic European), 2) 
responsabilizarea autorităților publice locale care 
oferă diverse servicii și beneficii cetățenilor9 și 3) 
responsabilizarea beneficiarilor prin introducerea 
obligativității participării la activitățile din 
programul național de integrare pentru a fi 
eligibili pentru ajutorul financiar nerambursabil 
acordat de către statul român. 

Conform Art. 24 din forma actuală a Ordonanței 
nr. 44/2004, „străinii care participă în programul 
de integrare se înregistrează ca persoane în 
căutarea unui loc de muncă la Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în 
termen de 30 zile de la semnarea protocolului”. În 
același timp, „Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

9 A se vedea propunerea de modificare a OG nr. 44/2004 
din anul 2017
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Forţei de Muncă are obligaţia de a întocmi, pentru 
fiecare persoană înscrisă în programul de integrare 
şi înregistrată ca persoană în căutarea unui loc de 
muncă, planul individual de mediere” (Art. 25). 

Urmărind aspectele legislative și practice 
menționate în acest subcapitol, putem concluziona 
că programul de integrare coordonat de către 
Inspectoratul General pentru Imigrări cuprinde 
specificații care fac posibil accesul BPI la piața 
forței de muncă. Totodată, există în continuare 
nevoia adaptării serviciilor publice din domeniul 
muncii în așa fel încât beneficiarii unei forme de 
protecție internațională să aibă acces efectiv la un 
loc de muncă și la formare profesională. 

Înscrierea refugiaților ca persoane în 
căutarea unui loc de muncă

Înscrierea BPI ca persoane în căutarea unui 
loc de muncă reprezintă unul dintre elementele 
menționate în legislația specifică referitoare 
la azil și integrare. Mai mult, înscrierea BPI ca 
persoane în căutarea unui loc de muncă este 
obligatorie pentru a beneficia de serviciile incluse 
în programul de integrare și pentru eligibilitatea 
accesării ajutorului financiar nerambursabil. 

Nu este singurul tip de ajutor social menționat 
în OG nr. 44/2004 și a cărui acordare este 
condiționată de înscriere. Normele privind 
venitul minim garantat (VMG) din art. 7 al Legii 
nr. 416/2001 prevăd că „pentru ca o persoană să 
fie declarată eligibilă, aceasta trebuie să figureze 
înscrisă la agențiile teritoriale ale ANOFM10 ca 
persoană în căutarea unui loc de muncă”.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea 
unui loc de muncă la ANOFM se face în baza 
următoarelor documente:

• actul de identitate;
• actele de studii şi de calificare;
• carnetul de muncă sau alte acte care atestă 

existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, 
în cazul persoanelor provenite din muncă;

• adeverinţă medicală din care să rezulte că 
persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă 
sau are eventuale restricţii medicale.

Din acest punct de vedere putem să observăm 
potențiale impedimente în accesarea pieței forței 

10 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

de muncă: absența actelor de studii / de calificare, 
a carnetului de muncă / a istoricului angajării și 
obligativitatea prezentării adeverinței medicale. 

Un alt aspect menționat în legislație care 
poate crea dificultăți în aplicabilitate se referă la 
prevederile art. 26 din Ordonanța nr. 44/2004: 
„ANOFM are obligaţia de a identifica la angajatori 
locurile de muncă vacante şi de a le face cunoscute 
persoanelor incluse în programul de integrare, 
înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de 
muncă”. Conform bugetului alocat de Guvernul 
României în perioada 2004-prezent, ANOFM nu 
dispune de fonduri pentru plata interpreților sau 
traducerii documentelor de studii, în cazul în care 
acestea există. 

Să ne referim prima dată la actele de studii. În 
cazul refugiaților, lipsa unor acte de studii poate 
avea diferite cauze. Cea mai des întâlnită cauză a 
absenței actelor de studii invocată de BPI se referă 
la faptul că acestea au fost distruse sau pierdute în 
conflictele armate. O altă cauză invocată se referă 
la absența unui cadru legislativ de calificare în țara 
de origine a BPI, aceștia fiind de obicei calificați 
(informal) la locul de muncă sau în cadrul unor 
instituții de învățământ neoficiale și improvizate. 
Nu în ultimul rând, există state (ca de exemplu 
Republica Islamică Iran) care nu eliberează actele 
de studii direct cetățenilor, acestea făcând obiectul 
unui circuit intern între instituții de învățământ și 
angajatori. Același lucru este aplicabil și în cazul 
carnetului de muncă, respectiv la prezentarea 
actelor care să dovedească vechimea în muncă. 

Referitor la necesitatea prezentării adeverinței 
medicale, refugiații au trei opțiuni: să devină 
asigurați medical în baza contractului cu Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate, să suporte 
din buget propriu toate consultațiile medicale 
necesare pentru a fi declarat de către un medic 
apt pentru muncă sau să beneficieze de consultații 
medicale oferite gratuit prin diverse programe 
oferite de către organizații non-guvernamentale. 

România reprezintă un caz de bună practică în 
comparație cu alte state europene în ceea ce privește 
consilierea. Agenția Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (inclusiv prin formațiunile 
teritoriale) oferă gratuit,în baza art. 58 din Legea 
nr. 76/2002, servicii de informare și consiliere cu 
privire la ocuparea unui loc de muncă, inclusiv 
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cetățenilor străini, indiferent de statut. Constituie 
însă un impediment comunicarea efectivă cu 
personalul Agenției deoarece consilierea se 
desfășoară în limba română. În prezent nu există 
un buget care să prevadă servicii de traducere și 
interpretare în relația cu străinii, ceea ce poate 
determina o încadrare necorespunzătoare a 
cetățeanului străin pe piața forței de muncă. 

Este dificil de estimat numărul BPI care au 
accesat serviciile de consiliere sau cursurile 
vocaționale, având în vedere că un număr redus 
de instituții cu atribuții în domeniul accesului pe 
piața forței de muncă au capacitatea tehnică de 
a înregistra numărul BPI care au beneficiat de 
servicii11.

Impactul implementării Cadrului european 
al calificărilorasupra accesului BPI la cursuri 
de calificare 

Statele Uniunii Europene au cerut Comisiei 
încă din anul 200412, atunci când România nu 
era un stat membru, adoptarea unui act normativ 
privind calificările. Scopul actului normativ 
era să elimine treptat diferențele majore care 
existau între state atunci când se făcea referire 
la nivelul de educație (mai bine spus competență 
educațională) necesar pentru fiecare calificare în 
parte. De asemenea, statele membre au cerut mai 
multă transparență privind regimul calificărilor, 
în special din partea statelor din Europa de Est 
care deveniseră membre ale Uniunii. 

În urma consultărilor cu experți, societatea 
civilă și autorități publice ale statelor membre, 
s-a propus implementarea unui Cadru European 
privind Calificările (CEC). 

La 6 septembrie 2006, textul revizuit a fost 
adoptat de Comisia Europeană sub forma unei 
propuneri. Parlamentul European şi Consiliul 
au negociat cu succes propunerea pe parcursul 

11 Având în vedere că CNP-ul refugiaților sau 
persoanelor cu protecție subsidiară încep cu aceeași cifră ca 
cea a cetățenilor străini cu ședere în alte scopuri

12 Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui 
cadru comunitar unic pentru transparenţa calificărilor şi 
competenţelor (Europass) şi Recomandarea 2006/962/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 
2006 privind competenţele cheie pentru învăţarea continuă.

anului 2007, adoptarea oficială a CEC a avut loc 
în luna februarie 200813. 

Conform definiției oferită de către Comisie, 
CEC „este un sistem european comun de referinţă 
care va corela sistemele naţionale de calificare 
din diferite ţări și cadrele existente. În practică, 
acesta va avea rolul unui instrument de traducere 
care să asigure transparenţa calificărilor. Cadrul 
va ajuta cursanţii şi muncitorii, care doresc să 
se stabilească în alte ţări, să-şi schimbe locul de 
muncă sau să se transfere la o altă instituţie de 
învăţământ din țara de origine”14. 

Majoritatea statelor membre,înainte de 
implementarea CEC, aveau un sistem bazat 
aproape exclusiv pe nivelul educației formale. 

În România, competențele educaționale sunt 
măsurate prin parcurgerea programelor de studii, 
indiferent dacă este vorba despre învățământul 
obligatoriu sau facultativ. Practic, fiecăreia 
din cele 8 competențe menționate în CEC îi 
corespunde un nivel de educație (de la absolvirea 
a patru clase și până la doctorat). 

Cu alte cuvinte, învățământul formal și 
diplomele de studii dictează nivelul de competență 
pe care o persoană îl posedă pentru a putea avea 
acces la o calificare. Această relație directă între 
învățământul formal, competențele menționate 
în CEC și accesul la cursuri de calificare este 
aplicabilă în România tuturor persoanelor, 
indiferent de statut. 

Dacă în cazul cetățenilor români care au studiat 
în afara țării există posibilitatea recuperării actelor 
de studiu, în cazul refugiaților și persoanelor cu 
protecție subsidiară, acest lucru nu este posibil. 

În baza Articolului 98 din Legea 122/2006 
privind azilul în Românianu este permisă contac-
tarea autorităţilor din ţara de origine, în vederea 
obţinerii de servicii sau documente oficiale: ,,(1) 
Statutul de refugiat recunoscut în temeiul art. 23 
sau 24 încetează atunci când beneficiarul său: sa 
repus în mod voluntar sub protecţia ţării a cărei 
cetăţenie o are;“

13 Recomandarea 2008/C 111/01/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 2008.

14 A se vedea https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/
files/leaflet_ro.pdf.
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Pentru a putea demonstra acele competențe 
însușite (prin educație formală), sigurul instrument 
este Programul „A doua șansă”15. Curricula însă 
nu este adaptată la specificul străinilor cu un drept 
de ședere legală în România în general, nu doar 
al refugiaților. În plus, pentru absolvirea ciclului 
primar și gimnazial, este necesară o perioadă ce 
cel puțin 6 ani (se pot parcurge 6 ani de studiu în 
4 ani școlari). În acest timp, refugiații trebuie să 
aibă mijloacele materiale de a se autosusține și 
de cele mai multe ori, de a își susține și familia, 
ceea ce îi determină de cele mai multe ori să se 
angajeze fără forme legale.

Contextul/ cadrul în care se discută despre 
imposibilitatea calificării persoanelor care nu 
au urmat un program de învățământ formal a 
devenit, în ultima perioadă, mult mai larg. În 
contextul adoptării Legii nr. 192/2018 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, persoanele care 
accesează acest tip de beneficiu social și membrii 
familiei lor trebuie să presteze „acțiuni sau lucrări 
de interes local” (Art. 6). De asemenea, dacă 
refuză „serviciile pentru stimularea ocupării 
forţei de muncă şi de formare profesională oferite 
de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de 
muncă” vor pierde dreptul de a primi VMG. 

Beneficiarii VMG menționează faptul să sunt 
obligați prin lege să accepte un loc de muncă 
potrivit calificărilor și nivelului de educație, ceea 
ce de cele mai multe ori se traduce prin încadrarea 
pe un post de necalificat, remunerat la nivelul 
salariului minim pe economie. În practică, acest 
lucru se întâmplă în cazul BPI care, din motivele 
expuse anterior, nu pot dovedi prin documente o 
calificare sau nu se pot înscrie. Din acest motiv, 
BPI se află adeseori în situații de risc, fiind expuși 
inclusiv la exploatarea prin muncă. 

Concluzii 
Ceea ce se poate remarca prin studiul legislativ 

și al parcursului procedural pe care BPI trebuie să 

15 Program adresat persoanelor care nu au absolvit 
învățământul obligatoriu și care au vârsta de peste 14 
ani (au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare 
corespunzătoare învățământului obligatoriu). 

îl urmeze pentru inserția pe piața forței de muncă 
este că alternativele sunt limitate. Există exemple 
de bune practici la nivelul altor state ale UE cu 
tradiție îndelungată în integrarea refugiaților 
care pot reprezenta puncte de plecare în ceea ce 
privește adaptarea politicilor la nevoile specifice 
ale BPI. 

În cazul României, adaptarea practicii insti-
tuțio nale, așa cum și prevede OG nr. 1/2014 
pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind 
azilul în România, ar putea avea impact și asupra 
cetățenilor români aflați în situații similare care 
doresc să acceseze piața forței de muncă sau 
formarea profesională (persoanele care nu au 
urmat programe de educație formală, nu pot 
dovedi însușirea unor competențe profesionale 
prin diplome de calificare etc.). Alternativele 
limitate rămân în continuare o problemă la care 
factorii de decizie trebuie să lucreze pentru a se 
asigura că problemele sociale care pot decurge din 
neintegrarea pe piața forței de muncă a refugiaților 
sau persoanelor cu protecție subsidiară nu se 
intensifică (marginalizare socială, exploatare prin 
muncă, creșterea gradului de infracționalitate). 
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THE HUMAN RIGHTS OF OLDER PERSONS  
AND LONG-TERM CARE – ASPECTS REGARDING PROHIBITION  

OF TORTURE, DEGRADING OR INHUMAN TREATMENT*

MARIUS MOCANU**

Abstract: 
Cu toate că nu există un document internațional cu valoare juridică care să se refere în mod explicit la drepturile 

persoanelor vârstnice, aceste drepturi sunt prevăzute și se fac referire la ele în celelalte convenții, internaționale și regionale, 
cu privire la drepturile omului. 

Interzicerea torturii sau a tratamentelor inumane și degradante nu numai că impune autorităților publice obligația 
de a nu supune persoana la un tratament rău. Dar are implicații și asupra măsurilor pe care autoritățile publice, inclusiv 
instituțiile implicate în îngrijirea medicală, trebuie să le ia pentru a preveni și, dacă este necesar, pentru a investiga abuzurile 
suspecte sau relele tratamente.

Cuvinte cheie: persoane vârstnice, drepturile omului, dreptul la sănătate, servicii medicale, centre de îngrijire.

Résumé: 
Bien qu’il n’y ait pas de document juridique international faisant explicitement référence aux droits des personnes 

âgées, ces droits sont prévus et mentionnés dans d’autres conventions internationales régionales sur les droits de l’homme.
Interdiction de la torture ou des traitements inhumains et dégradants exige non seulement l’obligation des pouvoirs 

publics de ne pas soumettre une personne à un mauvais traitement. Mais cela a aussi des implications pour les mesures que 
les autorités publiques, y compris les institutions impliquées dans les soins de santé, doivent prendre pour prévenir et, si 
nécessaire, enquêter sur des abus ou des mauvais traitements suspects.

Mots clés: personnes âgées, droits de l’homme, droit à la santé, services médicaux, centres de soins.

According to the United Nations Principles 
for Older Persons1, envisaging independence, 
participation and integration in economic and 
social life, access to health care, access to social 
and legal services, elderly people should be able 
to enjoy the fundamental rights and freedoms 
when living in any shelter, care or treatment 
institution, including full respect for their dignity, 
beliefs, needs and privacy, as well as the right to 
make decisions about the type of care and quality 
of life. At the same time, they must benefit from 
care and family and community protection, have 
access to health care to conserve or regain their 
physical, mental and emotional well-being.

∗ This research is part of the project “Human Rights 
of Older Persons in LongTerm Care” (2015-2017), 
coordinated by the European Network of National Human 
Rights Institutions (ENNHRI). The Romanian Institute for 
Human Rights participated alongside other five similar 
national institutions. 

∗∗ Senior Researcher 
1 Adopted by the UN General Assembly through 

Resolution no. 46/91 on 16 December 1991.

Although there is no international legal 
document explicitly referring to the rights of older 
persons, these rights are foreseen and referred 
to in several international, regional conventions 
on human rights. According to the Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment, torture can 
be understood as “any act by which intentional 
pain or suffering of a physical or mental nature is 
caused to a person”. Also, according to Art. 3 of 
the European Convention on Human Rights, “no 
one can be subjected to torture or punishment or 
treatment”, this is an absolute right from which 
there can be no derogation.

Despite a certain degree of overlapping, the 
concepts of “torture”, “inhuman treatment” 
and “degrading treatment” are conceptually 
distinct, with a cumulative threshold between 
the concept of “degrading treatment,” at one 
end of the spectrum, to that of “torture” at the 
other end. 2 Therefore, the threshold for each is 

2 See Northern Ireland Human Rights Commission, In 
Defence of Dignity The Human Rights of Older People in 
Nursing Homes, Belfast, 2012, p. 19.
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different and, in the case of torture, it must be 
done intentionally. Thus, negligence will not be a 
form of torture, defined as the deliberate cause of 
“inhuman treatment that causes very serious and 
cruel suffering” 3.

In accordance with the European Court of 
Human Rights, a treatment is considered to be 
degrading if it “is such as to arouse in the victims 
feelings of fear, anguish or inferiority capable 
of humiliating and debasing.”4 There is no 
requirement for humiliation or degradation to be 
committed intentionally, so neglect that leads to 
humiliation may also violate the right of not being 
subjected to degrading treatment.

Inhuman treatment is of another type, with an 
emphasis on the physical or mental consequences 
of such acts. In order to reach inhuman treatment 
behaviour one must “cause actual bodily harm or 
intense physical or mental suffering.” 5 However, 
in order to decide whether a treatment reaches the 
“threshold” of being inhuman or degrading, the 
court may take into account the sex, age and state 
of health of the victim.

Prohibition of torture or inhuman and degrading 
treatment not only obliges public authorities not to 
subject the person to ill treatment. But it also has 
implications for measures that public authorities, 
including institutions involved in health care, need 
to take to prevent and, if necessary, investigate 
suspicious abuses or ill-treatment.

The UN bodies have stressed on several 
occasions the vulnerability of the elderly residing 
in institutions or under long-term care, to 
inhuman or degrading treatment and the need for 
States Parties to provide sufficient staff, to ensure 
training of care and medical assistance staff and 
to organize more in-depth inspections in care 
homes, to improve the situation of the elderly.

In terms of how this is regulated by national 
legislation the Constitution of Romania enshrines 
in its Art. 22 the right to physical and mental 
integrity and the fact that no one may be subjected 
to torture or to any kind of inhuman or degrading 
punishment or treatment. 

3 See Case Ireland v UK, no. 5310/71, ECHR 1978. 
4 See Case Kudła v Poland [GC], no. 30210/96, § 92, 

ECHR 2000-XI.
5 Ibidem.

The law on mental health and the protection 
of persons with mental disorders6 includes a 
number of provisions and measures defending 
the rights of persons with mental disorders. Thus, 
the law refers to voluntary confinement and to 
involuntary confinement, the latter being allowed 
only in severe cases and on decision by a medical 
commission. 

The law provides that confined persons may be 
restricted their freedom of movement, by means 
of adequate devices, in order to save them from a 
genuine danger to them or to others’ life, physical 
integrity or health. Confinement may not be used 
as a form of punishment, may not be part of the 
medical treatment and may not be ordered for 
cases of suicide or self-isolation or as a solution 
for the lack of personnel or treatment, nor as a 
sanction, nor as a form of threatening nor to force 
good behaviour and nor to prevent the destruction 
of assets. In extreme cases, this measure may be 
used, but only if the application of less restrictive 
techniques proves inadequate or insufficient to 
prevent any harm or injuring. 

According to minimum quality standards - the 
standard on respecting the rights of residents and 
professional ethics7 - the care home must develop 
and implement a Charter of residents’ rights. The 
care home must develop and implement a Charter 
of rights of beneficiaries. The Charter, according 
to the normative act, envisages the respect of a 
number of rights that are listed, including the 
right of residents “not to be abused, neglected, 
abandoned, punished, harassed or exploited.” 

Also in line with the standard on protection 
from abuse and neglect, the residential care 
home must take measures to prevent and combat 
all forms of abusive, negligent or degrading 
treatment of its residents. 

In this sense the care home must use its own 
procedure for identifying, reporting and solving 

6 Law No. 487/2002, republished in 2012, on mental 
health and the protection of persons with mental disorders, 
published in the Official Gazette of Romania, I, No. 652 of 
13 September 2012.

7 Order No. 2126/05.11.2014 on approving the Minimal 
Quality Standards for the accreditation of the social services 
devoted to old persons, shelterless persons, young people 
who left the child protection system and other categories 
of persons in distress, as well as for the services provided 
by the community, the services provided in an integrated 
system and social canteens.
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cases of abuse and neglect among their residents, 
to encourage and support residents to report any 
form of abuse, neglect or ill-treatment to which 
they are subjected by the people they come in 
contact with, both at the care home as well as 
in their family or in the community. Also, the 
care home must organize training sessions for 
their staff in the field and monitor the activities 
undertaken by the residents during the periods 
when they are not in its premises, in order to 
prevent risk of abuse or exploitation.

Seven of the eight care homes visited had 
the Chart in place, or had it incorporated in the 
internal regulations procedure and also had 
procedures on protection from abuse and neglect. 
Only one care home has not developed such a 
procedure. However, the management of the 
care home stated that periodic meetings with the 
staff are organized, during which the discussions 
focus on issues such as the appropriate behaviour 
towards the residents or periodical dialogues with 
them. This approach has been highlighted also by 
the other visited care homes.8

Following the interviews with specialized 
staff of all the visited care homes, a low level of 
knowledge regarding the Chart of residents’ rights 
and the fundamental rights of elderly persons 
was noted, but in spite of this it was found that 
the staff has the required qualification to handle 
the situations when the residents refuse food or 
shower/bath. 

In none of the visited care homes were signalled 
cases of violence during the visits or other cases 
of abuse or violence against elderly persons. 
There were no locked rooms (the field visits were 
organized following a request for admittance 
presented to the management of the care homes). 
Also in three of the six visited public care homes, 
some of the interviewed persons were reluctant in 
expressing themselves with regard to food, living 
conditions or the behaviour of the staff in order 
not to jeopardize or worsen their situation. All 
the other interviewed residents expressed their 

8 “We also have questionnaires by which we check the 
possible abuses during the beneficiaries’ visits. They are 
applied to those beneficiaries who frequently go out of the 
premises and pay visits and then we check if they were not 
abused in the community”, Head of Care Home A(public, 
rural).

satisfaction or great satisfaction with the way 
they are being treated and cared by the staff.9

However, in Romania they were also reported 
violence and abuse cases, torture, excessive 
sedation, exploitation at the working place; these 
are some of the accusations launched by the Legal 
Resources Centre, in a criminal complaint on the 
living conditions of persons with disabilities living 
in a care home for elderly people with disabilities 
in Romania10. Such cases clearly highlight the 
lack of administrative, social and educational 
measures or of any other appropriate measures for 
the protection of persons with disabilities against 
all forms of exploitation, violence and abuse11. 
Freedom of Movement, and Use of Restraint 

The law on mental health and the protection 
of persons with mental disorders12 includes a 
number of provisions and measures defending 
the rights of persons with mental disorders. Thus, 
the law refers to voluntary confinement and to 
involuntary confinement, the latter being allowed 
only in severe cases and on decision by a medical 
commission. The law provides that confined 
persons may have their freedom of movement 
restricted, by means of adequate devices, in 
order to be saved from being a genuine danger to 
them or to other person’s life. Confinement may 
not be used as a form of punishment, may not 
be part of the medical treatment and may not be 
ordered for cases of suicide or self-isolation or as 
a solution for the lack of personnel or treatment, 
nor as a sanction, nor as a form of threatening 

9 “Out of 100 residents we also have some people who 
are at odds with water, they don’t like to wash, even though 
they have access to warm water and they don’t have to pay 
for it; however, much to their dissatisfaction, we have a 
strict schedule, willy-nilly: twice a week, for they are old 
and must wash. 

We’ve been successful so far, with diplomacy. We 
can’t do it by force. Those who are immobilized in bed, 
are washed by nurses/attendants, but among those who are 
independent, who can walk, there are some who refuse to 
take a bath. Nevertheless, they eventually give in, they have 
to, we wouldn’t like to have problems (diseases, etc.)”, 
Head of Care Home B (public, urban).

10 http://www.gandul.info/stiri/ancheta-la-un-camin-
unde-persoane-internate-ar-fi-batute-legate-de-paturi-
sauabuzate-sexual-12394136. 

11 See Annex to Government Decision HG 50-2015.
12 22 Law No. 487/2002, republished in 2012, on mental 

health and the protection of persons with mental disorders, 
published in the Official Gazette of Romania, I, No. 652 of 
13 September 2012. 
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nor to forcibly impose good behaviour and nor 
to prevent the destruction of assets. In extreme 
cases, this measure may be used, but only if the 
application of less restrictive techniques proves 
inadequate or insufficient to prevent any harm or 
injuring13. 

The use of confinement devices should be 
proportional with the danger, should be applied 
only for the needed time period and only when 
there is no other way to prevent the danger, and 
never be a sanction. “We had situations when 
we had to immobilize the patient but in order to 
comply with the law we called 112 for the help of 
the police of psychiatric attendance.” 

In none of the visited care homes were found 
any reports during visits on cases of use of force 
for immobilization (in the sense of restraint) 
against residents, or of restriction of freedom of 
movement of elderly persons or on rooms locked 
with the key, but mention should be made that 
the visits were organized after obtaining prior 
agreement from the management of the respective 
care home. 

However we encountered some situations 
in which freedom of movement of persons was 
affected. Thus, a resident (who was in the care 
home for 5 years) suffering from dementia, had 
a partially amputated leg (gangrene). He had no 
prosthesis since having no insurance the insurance 
house cannot cover the expenses for it. 

In a public care home, there were bars on the 
windows of the upper levels, in the opinion of 
the management this being an attempt to protect 
beneficiaries suffering from a form of dementia or 
of other mental disability. 

Last but not least, the insufficient number 
of existing staff, reported to the number of 
beneficiaries, especially residents with disabilities 
endangers the right to freedom of movement, 
the right to participation, the right to autonomy, 
creating conditions for possible violations of these 
rights. The insufficient number of staff makes 
residents dependent (including the mentally ill 
confined in bed) their programme being limited to 

13 Rights of persons with disabilities in Romania. Recent 
developments, RIHR, Bucuresti, 2014, pp. 49-50.

meals, personal hygiene, provision of medication 
and cleaning of the rooms.

Older persons are extremely vulnerable to 
inhuman or degrading treatment in care homes. 
The existence of an adequate number of care staff, 
along with training of nurses and inspections, can 
help avoid inhuman or degrading treatment in 
care homes. At the same time, there is a need for 
a higher degree of consultation with the elderly 
regarding all aspects concerning them directly and 
at the level of public policies. It is necessary to 
empower all groups of representatives at all levels 
(local, county, national) since their involvement is 
necessary in the evaluation of community needs.
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II DOCUMENTAR JURIDIC

COMITETUL PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR  
CU DIZABILITĂŢI, COMENTARIUL GENERAL NR. 6 (2018)  

PRIVIND EGALITATEA ȘI NEDISCRIMINAREA*

I. Introducere
1. Scopul acestui Comentariu general este 

de a clarifica obligaţiile Statelor Părți cu privire 
la nediscriminare şi egalitate, aşa cum sunt 
consfinţite în articolul 5 al Convenţiei privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

2. Comitetul îşi exprimă îngrijorarea față 
de legislaţia şi politicile Statelor Părţi care 
încă abordează dizabilitatea prin prisma unor 
tipare caritabile și/sau medicale, în ciuda 
incompatibilităţii unor astfel de modele cu 
conţinutul Convenţiei. Utilizarea persistentă a 
unor astfel de paradigme nu înseamnă decât un 
eşec în recunoaşterea persoanelor cu dizabilităţi ca 
subiecți de drept și deținători de drepturi. În plus, 
Comitetul constată că eforturile Statelor Părți de 
a depăşi barierele de atitudine faţă de dizabilitate 
rămân insuficiente. Exemplele includ stereotipuri 
persistente şi umilitoare, stigmatizarea şi preju-
decăţile legate de persoanele cu dizabilităţi, 
considerate ca fiind o povară pentru societate. Ca 
răspuns, este esenţial ca persoanele cu dizabilităţi, 
prin intermediul organizaţiilor lor reprezentative, 
să joace un rol central în dezvoltarea reformelor 
legislative și al politicilor publice.

3. Îmbunătățirea legislației privind anti-discri-
minarea și a cadrului drepturilor omului a dus 
la o protecţie extinsă a drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi în multe State Părţi. Cu toate 
acestea, legile şi cadrul de reglementare rămân 
deseori imperfecte și incomplete sau ineficiente, 
sau reflectă o înţelegere inadecvată a modelului 
dizabilităţii bazat pe drepturile omului. Multe 
legi şi politici naţionale perpetuează excluderea, 
izolarea, discriminarea şi violenţa împotriva 
persoanelor cu dizabilităţi. Deseori, acestea nu 
prevăd o recunoaştere a discriminării multiple şi 
intersecționale sau a discriminării prin asociere; 
nu recunosc faptul că negarea unei adaptări 
rezonabile constituie o discriminare, ca şi lipsa 

unor mecanisme eficiente de acces la remedii 
juridice și reparații. Astfel de legi şi politici nu 
sunt considerate în general discriminări bazate pe 
dizabilitate, deoarece sunt justificate ca fiind emise 
în scop de protecţie sau îngrijire a persoanelor cu 
dizabilităţi, sau în interesul superior al acestora.

II. Egalitatea şi nediscriminarea persoanelor 
cu dizabilităţi în dreptul internaţional 

4. Egalitatea şi nediscriminarea se numără 
printre principiile și drepturile fundamentale 
ale dreptului internaţional al drepturilor omului. 
Pentru că sunt interconectate cu demnitatea 
umană, acestea reprezintă piatra de temelie a 
tuturor drepturilor omului. În articolele 1 şi 2, 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
proclamă că fiecare persoană este egală în 
demnitate şi drepturi şi condamnă discriminarea 
pe un număr neexhaustiv de motive.

5. Egalitatea şi nediscriminarea se află în 
centrul tuturor tratatelor privind drepturile 
omului. Pactul internaţional privind drepturile 
civile şi politice şi Pactul internaţional privind 
drepturile economice, sociale şi culturale interzic 
discriminarea pe o listă de motive care rămâne 
deschisă şi de la care a luat naştere articolul 
5 al Convenţiei. Toate convenţiile1 Naţiunilor 
Unite privind drepturile omului urmăresc prin 
dispoziţiile şi prevederile lor să stabilească 
egalitatea şi să elimine discriminarea. Convenţia 

∗ Adoptat de Comitet la cea de-a IX-a sesiune (14 
fe bruarie - 9 martie 2018).

1 Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială; Convenţia asupra 
eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei; 
Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente 
cu cruzime, inumane sau degradante; Convenţia cu privire 
la drepturile copilului; Convenţia ONU privind protecţia 
drepturilor muncitorilor migranţi şi ai membrilor familiilor 
acestora şi Convenţia internaţională pentru protecţia tuturor 
persoanelor contra disparţiilor forţate.
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privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
a luat în considerare experienţele oferite de 
celelalte convenţii, iar principiile egalităţii şi 
nediscriminării din Convenţie reprezintă evoluția 
abordării Organizației Națiunilor Unite.

6. Termenul „demnitate” apare în Convenţie 
mai des decât în oricare alt document al Naţiunilor 
Unite privind drepturile omului. Este inclus în 
preambul, în care Statele Părţi reamintesc de 
Carta Naţiunilor Unite şi de principiile proclamate 
în ea, prin care recunosc demnitatea şi valoarea 
inerentă şi drepturile egale şi inalienabile a tuturor 
membrilor familiei umane ca fundaţie a libertăţii, 
dreptăţii şi păcii în lume.

7. Egalitatea şi nediscriminarea sunt în centrul 
Convenţiei fiind evocate în mod consecvent prin 
articolele sale fundamentale, cu utilizarea repe-
tată a termenului „în condiţii de egalitate cu cei-
lalţi”, care leagă toate drepturile fundamentale ale 
Convenţiei de principiul nediscriminării. Demni-
tatea, integritatea şi egalitatea persoanei au fost 
refuzate celor cu deficienţe reale sau percepute. 
Discriminarea a apărut şi continuă să se producă, 
inclusiv în forme brutale, cum ar fi sterilizările 
sistematice şi non-consensuale şi intervenţiile me-
di cale sau hormonale (de exemplu: lobotomia 
sau tratamentul Ashley), administrarea forţată de 
medicamente şi electroşocuri, izolarea, crima sis-
tematică etichetată drept „eutanasiere”, avortul for-
ţat sau impus, refuzul accesului la îngrijiri medicale 
și mutilarea şi traficul de organe, în special 
prelevarea acestora de la persoanele cu albinism. 

III. Modelul dizabilității bazat pe drepturile 
omului şi egalitatea incluzivă 

8. Modelele individuale sau medicale ale diza-
bilităţii împiedică aplicarea principiului egalităţii 
la persoanele cu dizabilităţi. Potrivit modelului 
medical al dizabilităţii, persoanele cu dizabilităţi 
nu sunt recunoscute ca deţinătoare de drepturi, 
ci sunt „reduse” la deficienţele lor. În cadrul 
aces tor modele, tratamentul discriminatoriu sau 
diferenţiat şi excluderea persoanelor cu dizabilităţi 
este considerat ca fiind o normă şi este legitimat 
de o abordare medicală a incapacităţii cauzate de 
dizabilitate. Modelele individuale sau medicale 
au fost utilizate pentru a stabili cele mai vechi legi 
şi politici internaţionale referitoare la dizabilitate, 
chiar şi după primele încercări de a aplica 

conceptul de egalitate în contextul dizabilităţii. 
Declaraţia privind drepturile persoanelor cu 
întârziere mentală (1971) şi Declaraţia privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi (1975) au 
fost primele instrumente privind drepturile omului 
care conţineau dispoziţii privind egalitatea şi 
nediscriminarea persoanelor cu dizabilităţi. Deşi 
aceste prime instrumente privind drepturile omului 
de tip soft law au pregătit calea pentru o abordare 
a dizabilității din perspectiva egalitații, ele se 
bazau totuşi pe modelul medical al dizabilităţii, 
deoarece deficiența a fost considerată drept un 
motiv legitim pentru restrângerea sau respingerea 
drepturilor. Aceste documente folosesc un limbaj 
care este acum considerat inadecvat sau învechit. 
Un nou pas înainte a fost făcut în 1993 prin 
adoptarea Regulilor standard privind egalizarea 
şanselor pentru persoanele cu dizabilităţi, care 
au proclamat „egalitatea de şanse” drept concept 
fundamental al politicii şi legislaţiei privind 
persoanele cu dizabilităţi.

9. Modelul dizabilității bazat pe drepturile 
omu lui recunoaște că dizabilitatea este o cons-
truc ție socială, iar deficiențele nu trebuie 
considerate drept un motiv legitim pentru 
negarea sau restricționarea drepturilor omului. 
Recunoaște, de asemenea, că dizabilitatea este 
doar unul din multele straturi ale identităţi 
unei persoane. Prin urmare, legile și politicile 
privind dizabilitatea trebuie să ia în considerare 
diversitatea persoanelor cu dizabilităţi. De 
asemenea, recunoaște că drepturile omului sunt 
interdependente, interconectate și indivizibile.

10. Egalitatea de șanse, ca principiu general 
al Convenției conform articolului 3, marchează o 
evoluție semnificativă de la un model formal de 
egalitate la unul substanțial. Egalitatea formală 
încearcă să combată discriminarea directă prin 
tratarea în mod similar a persoanelor care se 
află într-o situație similară. Aceasta poate ajuta 
la combaterea stereotipurilor negative și a 
prejudecăților, dar nu poate oferi soluții pentru 
„dilema diferenței”, deoarece nu ia în considerare 
și nu acceptă diferențele dintre ființele umane. 
Egalitatea substanțială, prin contrast, urmărește, 
de asemenea, abordarea discriminării structurale 
și indirecte și ia în considerare relațiile de putere. 
Recunoaște că „dilema diferenței” implică atât 
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ignorarea cât și recunoașterea diferențelor dintre 
ființele umane cu scopul de a obține egalitatea. 

11. Egalitatea incluzivă este un nou model de 
egalitate dezvoltat în cadrul Convenției. Pe baza 
modelului de egalitate substanțială, egalitatea 
incluzivă extinde și elaborează conținutul noţiunii 
de egalitate la: (a) o dimensiune echitabilă de 
redistribuire pentru a aborda dezavantajele socio-
economice; (b) o dimensiune de recunoaștere 
pentru a combate stigmatizarea, stereotipurile, 
prejudecățile și violența și pentru a recunoaște 
demnitatea ființelor umane și intersecționalitatea 
lor; (c) o dimensiune participativă care să reafirme 
natura socială a oamenilor ca membri ai grupurilor 
sociale și recunoașterea deplină a umanităţii prin 
includerea în societate; și (d) o dimensiune de 
adaptare pentru a face loc diferenţei ca o chestiune 
de demnitate umană. Convenția se bazează pe o 
egalitate incluzivă. 

IV. Caracterul juridic al nediscriminării și 
al egalității

12. Egalitatea și nediscriminarea sunt principii 
și drepturi. Convenția se referă la ele în articolul 
3 ca principii și în articolul 5 ca drepturi. Ele sunt, 
de asemenea, un instrument interpretativ pentru 
toate celelalte principii și drepturi consacrate 
în Convenție. Principiile/drepturile egalității și 
nediscriminării reprezintă o piatră de temelie a 
protecției internaționale garantate prin Convenție. 
Promovarea egalității și combaterea discriminării 
reprezintă obligații care se suprapun şi necesită 
realizare imediată. Ele nu fac obiectul unei 
realizări progresive.

13. Articolul 5 al Convenției, la fel ca articolul 
26 din Pactul internațional privind drepturile 
civile și politice, prevede un drept autonom, 
independent de alte dispoziții. Acesta interzice 
discriminarea de jure sau de facto în orice 
domeniu reglementat și protejat de autoritățile 
publice. Citit în paralel cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (e), este, de asemenea, evident că se extinde 
și la sectorul privat.

V. Conţinutul normativ
A. Articolul 5 (1) privind egalitatea în fața 

legii și sub incidența legii
14. Mai multe tratate internaționale privind 

drepturile omului cuprind termenul „egal în fața 

legii”, care descriu dreptul la tratament egal în 
raport cu legea și prin aplicarea legii, ca domeniu. 
Pentru ca acest drept să poată fi pe deplin realizat, 
sistemul judiciar și responsabilii cu aplicarea 
legii trebuie să evite, în administrarea justiției, 
discriminarea față de persoanele cu dizabilități. 
„Egalitatea sub incidența legii” este unică pentru 
Convenție. Se referă la posibilitatea de a realiza 
raporturi juridice. În timp ce egalitatea în fața 
legii se referă la dreptul de a fi protejat de lege, 
egalitatea sub incidența legii se referă la dreptul 
de a folosi legea în beneficiul personal. Persoanele 
cu dizabilități au dreptul de a fi protejate eficient 
și de a participa într-un mod pozitiv. Legea 
însăși trebuie să garanteze egalitatea reală a 
tuturor celor aflați într-o anumită jurisdicție. 
Astfel, recunoașterea faptului că toate persoanele 
cu dizabilităţi sunt egale sub incidența legii 
înseamnă că nu ar trebui să existe legi care să 
permită negarea, restricţionarea sau limitarea 
specifică a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 
și că dizabilitatea ar trebui luată în considerare în 
toate legile și politicile publice.

15. Această interpretare a termenilor „egali 
în fața legii” și „egalitate sub incidența legii” 
este în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
literele (b) și (c) din Convenție, conform căruia 
Statele Părți trebuie să se asigure că autoritățile și 
instituțiile publice acționează în conformitate cu 
Convenția; că legile, reglementările, obiceiurile și 
practicile existente care discriminează persoanele 
cu dizabilităţi sunt modificate sau eliminate; și că 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi sunt luate în considerare în toate 
politicile și programele.

B. Articolul 5 alin. (1) privind protecţia 
egală și beneficiul egal al legii 

16. „Protecția egală a legii” și „beneficiul 
egal al legii” includ concepte de egalitate și 
nediscriminare legate, dar distincte. Expresia 
„protecția egală a legii” este binecunoscută în 
dreptul internațional al drepturilor omului și este 
folosită pentru a solicita ca legiuitorii naționali 
să se abțină de la menținerea sau stabilirea unei 
discriminări împotriva persoanelor cu dizabilităţi 
atunci când adoptă legi și politici. Citind articolul 
5 coroborat cu articolele 1, 3 și 4 ale Convenției, 
este clar că, pentru a facilita ca persoanele cu 
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dizabilităţi să beneficieze, în condiții de egalitate, 
de drepturile garantate de legislație, Statele Părți 
trebuie să ia măsuri pozitive. Sunt adesea necesare 
măsuri de asigurare a accesibilității, a adaptării 
rezonabile și a unor servicii de sprijin individual. 
Pentru a asigura egalitatea de șanse pentru toate 
persoanele cu dizabilităţi, se folosește expresia 
„beneficii egale ale legii”, ceea ce înseamnă că 
Statele Părți trebuie să elimine barierele din calea 
accesului la toate formele de protecție prevăzute 
de lege și din calea beneficiilor accesului egal la 
lege și justiţie pentru afirmarea drepturilor.

C. Articolul 5 alineatul (2) privind interzi-
cerea discriminării și protecția juridică egală 
și efectivă

17. Articolul 5 alineatul (2) stabilește cerințele 
legale pentru obținerea drepturilor privind 
egalitatea pentru persoanele cu dizabilităţi și 
persoanele asociate cu acestea. Obligația de 
a interzice orice discriminare pe criterii de 
dizabilitate vizează protejarea persoanelor cu 
dizabilități și a familiilor acestora, de ex. părinții 
copiilor cu dizabilități. Obligația de a garanta 
persoanelor cu dizabilităţi o protecție juridică 
egală și efectivă împotriva discriminării de orice 
fel este vastă și impune Statelor Părți obligații 
pozitive de protecție. În sensul articolului 2, prin 
„discriminare pe criterii de dizabilitate” se înțelege 
„orice diferențiere, excludere sau restricție pe 
criterii de dizabilitate care are ca scop sau efect 
diminuarea sau prejudicierea recunoașterii, 
beneficiului sau exercitării în condiții de egalitate 
cu ceilalți a tuturor drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului în domeniul politic, 
economic, social, cultural, civil sau în orice 
alt domeniu. Termenul include toate formele 
de discriminare, inclusiv refuzul de a asigura o 
adaptare rezonabilă.” Această definiție se bazează 
pe definițiile juridice ale discriminării din tratatele 
internaționale privind drepturile omului, cum ar fi 
articolul 1 din Convenția internațională privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 
și articolul 1 din Convenția internațională privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare față 
de femei. Dar ea merge chiar mai departe de aceste 
definiții sub două aspecte: în primul rând, cel al 
„refuzului de a asigura o adaptare rezonabilă” ca 
formă de discriminare pe criterii de dizabilitate; 

în al doilea rând, prin expresia „în condiții de 
egalitate cu ceilalți”, care este o componentă nouă. 
Articolele 1 și 3 din Convenția privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare față de femei 
conţin o expresie similară, dar mai limitată: „pe 
baza egalității dintre bărbat și femeie”. Expresia 
„în condiții de egalitate cu ceilalți” nu se 
limitează doar la definirea discriminării pe criterii 
de dizabilitate, ci apare în întreaga Convenție 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Pe 
de o parte, înseamnă că persoanelor cu dizabilităţi 
nu li se vor acorda mai multe sau mai puține 
drepturi sau beneficii decât restului populației. 
Pe de altă parte, este necesar ca Statele Părți să 
ia măsuri concrete pentru a obține o egalitate de 
facto pentru persoanele cu dizabilități, pentru a se 
asigura că acestea se pot bucura, de fapt, de toate 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. 

18. Obligația de a interzice „orice discriminare” 
include toate formele de discriminare. Practica 
internațională în domeniul drepturilor omului 
identifică patru forme principale de discriminare, 
care pot apărea individual sau simultan:

(a) „Discriminarea directă” apare atunci când, 
într-o situație similară, persoane cu dizabilităţi 
sunt tratate mai puțin favorabil decât altele 
datorită unui statut personal diferit, dintr-un 
motiv legat de un motiv interzis. Discriminarea 
directă include, de asemenea, acte sau omisiuni 
prejudiciabile bazate pe pretinse motive în cazul 
în care nu există o situație similară comparabilă.2 
Motivul sau intenția părții discriminatoare nu 
sunt relevante pentru a stabili dacă a avut loc o 
discriminare. De exemplu, o școală de stat care 
refuză să accepte un copil cu dizabilități, pentru 
a nu schimba programele școlare, o face doar din 
cauza dizabilității sale și reprezintă un exemplu 
de discriminare directă;

(b) „Discriminarea indirectă”3 este atunci când 
legile, politicile sau practicile par, la prima vedere, 
neutre dar au un efect negativ disproporționat 
asupra unei persoane cu dizabilități. Discriminarea 
indirectă apare atunci când o oportunitate care 
pare a fi accesibilă, în realitate exclude anumite 

2 A se vedea Comitetul pentru drepturile economice, 
sociale si culturale, Comentariul general nr. 20 (2009) 
privind nediscriminarea în drepturile economice, sociale şi 
culturale, para.10.

3 Ibid.
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persoane care nu își pot permite să beneficieze 
de aceasta. De exemplu, dacă o școală nu 
furnizează cărți într-un format ușor de citit, ar fi 
discriminatoriu față de persoanele cu dizabilități 
intelectuale care, deşi au fost admise din punct 
de vedere tehnic să frecventeze şcoala în cauză, 
trebuie de fapt să plece la o altă şcoală. În mod 
similar, dacă un candidat a avut un interviu de 
angajare la un birou de la etajul al doilea într-o 
clădire fără lift, deşi a fost acceptat la interviu, 
situaţia existentă îl plasează într-o poziţie de 
inegalitate.

(c) În sensul articolului 2 al Convenției, 
„refuzul de a asigura o adaptare rezonabilă”, 
constituie o discriminare în cazul în care sunt 
respinse modificările și ajustările necesare și 
adecvate (care nu impun un „efort disproporționat 
sau nejustificat”) acestea fiind necesare pentru 
a permite exercitarea, în condiții de egalitate 
cu ceilalți, a unui drept sau a unei libertăți 
fundamentale. Neacceptarea unei persoane 
însoțitoare sau refuzul de a găzdui o persoană cu 
dizabilități fără un însoţitor reprezintă exemple de 
refuz de a asigura o adaptare rezonabilă;

(d) „Hărțuirea” este o formă de discriminare 
atunci când un comportament nedorit legat 
de dizabilitate sau invocarea anumitor motive 
drept pretext au loc cu scopul sau efectul de a 
încălca demnitatea unei persoane și de a crea 
un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor 
sau ofensator. Se poate produce prin acțiuni sau 
cuvinte care au efectul de a perpetua diferența și 
oprimarea persoanelor cu dizabilităţi. O atenție 
deosebită ar trebui acordată persoanelor cu 
dizabilități care trăiesc în locuri segregate, cum ar 
fi instituții rezidențiale, școli speciale sau spitale 
de psihiatrie, unde acest tip de discriminare este 
mai probabil să apară și este, prin natura sa, 
invizibil și astfel nesusceptibil de a fi pedepsit. 
„Intimidarea (bullying)” și forma sa on-line, 
precum şi mesajele motivate de ură pe internet 
constituie, de asemenea, forme deosebit de 
violente și dăunătoare de infracțiuni motivate 
de ură. Alte exemple includ violența (bazată 
pe dizabilitate) în toate manifestările sale, cum 
ar fi violul, abuzul și exploatarea, infracțiunile 
motivate de ură și bătăile.

19. Discriminarea se poate baza pe o singură 
caracteristică, cum ar fi dizabilitatea sau sexul, 
sau pe caracteristici multiple și/sau intersectate. 

„Discriminarea intersecțională” apare atunci 
când o persoană cu dizabilități sau asociată cu 
o dizabilitate suferă o discriminare sub orice 
formă bazată atât pe dizabilitate, cât și pe culoare, 
sex, limbă, religie, etnie, gen sau alt statut. 
Discriminarea intersecțională poate apărea ca 
discriminare directă sau indirectă, refuzul de 
a asigura o adaptare rezonabilă sau hărțuire. 
De exemplu, în timp ce refuzul accesului la 
informații generale legate de sănătate, din cauza 
formatului inaccesibil, afectează toate persoanele 
cu dizabilitiăţi, refuzul dat unei femei nevăzătoare 
de a avea acces la servicii de planificare familială 
îi restrânge acesteia drepturile în baza intersectării 
a două criterii sexul și dizabilitatea. În multe 
cazuri, este dificil să se separe aceste criterii. 
Statele Părți trebuie să combată discriminarea 
multiplă și intersecțională împotriva persoanelor 
cu dizabilități. Potrivit Comitetului, termenul 
„discriminare multiplă” se referă la o situație în 
care o persoană poate fi discriminată pe două sau 
mai multe criterii, în sensul că discriminarea este 
compusă sau agravată. Discriminarea intersec-
țională se referă la situația în care mai multe criterii 
acționează și interacționează unul cu celălalt în 
același timp, astfel încât acestea sunt inseparabile 
și, prin urmare, expun persoanele în cauză unor 
tipuri unice de dezavantaj și discriminare. 4

20. Discriminarea „pe criterii de dizabilitate” 
poate fi îndreptată împotriva persoanelor care 
au o dizabilitate, care au avut o dizabilitate în 
trecut, care sunt predispuse a avea o dizabilitate 
în viitor, sau despre care se presupune că au o 
dizabilitate, precum și acele persoane care sunt 
asociate cu o persoană cu dizabilități. Aceasta din 
urmă este cunoscută sub numele de „discriminare 
prin asociere”. Domeniul larg de aplicare acoperit 
de articolul 5 derivă din necesitatea de eradicare 
și combatere a tuturor situațiilor discriminatorii 
și/sau a acțiunilor discriminatorii bazate pe 
dizabilitate.

21. Noțiunea de protecție împotriva „discri-
mi nării de orice fel” înseamnă că toate criteriile 
posibile de discriminare și interacțiunea acestora 
trebuie luate în considerare. Criteriile posibile 
includ, dar nu se limitează la: dizabilitate; 

4 A se vedea Comitetul pentru drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, Comentariul general nr. 3 (2016) referitor la 
femeile şi fetele cu dizabilităţi, para. 4(c) și 16. 
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stare de sănătate; predispoziție genetică sau de 
altă natură la o anumită boală; rasă; culoare; 
descendenţă; sex; sarcină și maternitate/
paternitate; starea civilă; statutul familial sau 
profesional; exprimarea/alegerea sexului; sex; 
limbă; religie; opinii politice sau de altă natură; 
statutul național, etnic, indigen sau social; statutul 
de migrant, refugiat sau de azilant; apartenenţa 
la o minoritate națională; statutul economic sau 
patrimonial; naștere și vârsta, sau o combinație a 
acestor criterii sau caracteristici asociate cu unul 
sau mai multe dintre acestea.

22. Expresia „protecția juridică egală și efectivă 
împotriva discriminării” înseamnă că Statele Părți 
au obligația pozitivă de a proteja persoanele cu 
dizabilităţi de discriminare, împreună cu obligația 
de a adopta o legislație specifică și cuprinzătoare 
împotriva discriminării. Interdicția expresă, în 
legislație, a discriminării bazate pe dizabilitate 
și a altor forme de discriminare împotriva per-
soanelor cu dizabilități ar trebui să fie însoțită 
de căi de atac și sancțiuni adecvate și eficiente 
în ceea ce privește discriminarea intersecțională 
în procedurile civile, administrative și penale. 
În cazul în care discriminarea este de natură 
sistemică, simpla acordare de despăgubirii unei 
persoane nu poate avea niciun efect real în ceea 
ce privește schimbarea abordării. În aceste cazuri, 
Statele Părți ar trebui, de asemenea, să pună în 
practică în legislația lor „remedii non pecuniare 
cu caracter anticipator”, ceea ce înseamnă că 
o protecție eficientă împotriva discriminării 
realizate de alte părți și organizații private este 
asigurată de statul parte.

D. Articolul 5 alineatul (3) privind adaptarea 
rezonabilă

23. Adaptarea rezonabilă este o parte intrinsecă 
a obligației de nediscriminare imediat aplicabilă 
în contextul dizabilității.5 Exemple de adaptare 
rezonabilă au în vedere accesibilizarea facilităților 
existente și a informațiilor pentru persoanele 
cu dizabilități; modificarea echipamentelor; 
reorganizarea activităților; reprogramarea muncii; 
adaptarea materialelor curriculare și a strategiilor 
de predare; ajustarea procedurilor medicale 

5 A se vedea Comitetul pentru drepturile economice, 
sociale şi culturale, Comentariul general nr. 5 (1994) 
privind persoanele cu dizabilităţi, para. 15. 

sau a unor proceduri care să permită accesul la 
personalul de asistență, fără a exercita un efort 
disproporționat sau nejustificat.

24. Obligațiile privind adaptarea rezonabilă 
sunt diferite de cele privind accesibilitatea. 
Ambele vizează garantarea accesibilității, dar 
obligația de a asigura accesibilitatea prin design 
universal sau tehnologii de asistenţă este o 
obligaţie ex ante, în timp ce datoria de a asigura o 
adaptare rezonabilă este o obligație ex nunc.

(a) Ca obligaţie ex ante, accesibilitatea trebuie 
integrată în sisteme și procese, fără a se ține seama 
de nevoia unei anumite persoane cu dizabilități, 
de exemplu, de a avea acces la o clădire, la un 
serviciu sau la un produs, în condiții de egalitate 
cu ceilalți. Statele Părți trebuie să stabilească 
standarde de accesibilitate care sunt elaborate și 
adoptate în consultare cu organizațiile persoanelor 
cu dizabilităţi, în conformitate cu articolul 4 
alineatul (3) din Convenție. Datoria de a asigura 
accesibilitate este o obligație sistemică proactivă;

(b) Ca obligaţie ex nunc, adaptarea rezonabilă 
trebuie să fie asigurată din momentul în care o 
persoană cu dizabilități solicită accesul la situații 
sau medii inaccesibile pentru ea sau dorește să 
își exercite drepturile. Adaptarea rezonabilă este 
adesea solicitată de persoana care necesită accesul, 
dar nu întotdeauna neapărat de către aceasta, ea 
poate fi solicitată şi de către reprezentanții unei 
persoane sau unui grup de persoane. Adaptarea 
rezonabilă trebuie negociată cu solicitantul 
(solicitanții). În anumite circumstanțe, adaptarea 
rezonabilă oferită devine un bun colectiv sau public. 
În alte cazuri, de adaptările rezonabile furnizate 
beneficiază numai solicitantul (solicitanții). 
Obligația de a asigura o adaptare rezonabilă este 
o obligație individualizată reactivă, aplicabilă din 
momentul primirii cererii. Adaptarea rezonabilă 
presupune ca cel căruia îi revine această sarcină 
să intre în dialog cu persoana cu dizabilități. Este 
important de reținut că obligația de a asigura o 
adaptare rezonabilă nu se limitează la situațiile 
în care persoana cu dizabilități a solicitat o 
adaptare sau în care se poate dovedi că persoana 
responsabilă cunoștea dizabilitatea persoanei 
solicitante. Această obligaţie ar trebui să se aplice 
și în situațiile în care un potențial responsabil ar fi 
trebuit să își dea seama că persoana în cauză are o 
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dizabilitate care ar putea necesita adaptări vizând 
înlăturarea barierelor existente în calea exercitării 
drepturilor.

25. Obligația de a asigura o adaptare rezonabilă, 
în conformitate cu articolele 2 și 5 ale Convenției, 
poate fi împărțită în două părți componente. 
Prima parte impune o obligație legală pozitivă de 
a asigura o adaptare rezonabilă, care presupune 
o modificare sau o ajustare necesară și adecvată 
acolo unde este nevoie într-un caz particular, 
pentru ca persoana cu dizabilități să se bucure sau 
să-și exercite drepturile sale. Cea de-a doua parte a 
acestei obligaţii presupune asigurarea că adaptările 
solicitate nu impun un efort disproporționat sau 
nejustificat asupra celui responsabil.

(a) „Adaptare rezonabilă” este un singur 
termen, iar termenul „rezonabil” nu trebuie să fie 
interpretat ca o clauză de excepție; conceptul de 
„rezonabilitate” nu ar trebui să acționeze ca un 
calificativ distinct sau modificator al obligației 
de a asigura. Nu este un mijloc prin care să se 
poată evalua costurile privind adaptarea sau 
disponibilitatea resurselor - aceasta se întâmplă 
într-o etapă ulterioară, când se ia în considerare 
conceptul de „efort disproporționat sau 
nejustificat”. Dimpotrivă, rezonabilitatea unei 
adaptări este o referință la relevanța, adecvarea 
și efectivitatea acesteia pentru persoana cu 
dizabilități. O adaptare este rezonabilă, prin 
urmare, dacă atinge scopul (sau scopurile) pentru 
care este destinată și este transpusă pentru a 
îndeplini cerințele persoanei cu dizabilități;

(b) Un „efort disproporționat sau nejustificat” 
ar trebui înțeles ca un concept unic care stabilește 
limita obligației de a asigura o adaptăre rezonabilă. 
Ambii termeni ar trebui să fie considerați 
sinonimi în măsura în care se referă la aceeași 
idee: solicitarea unei adaptări rezonabile trebuie 
să fie legată şi de un eventual efort excesiv sau 
nejustificat pentru partea care oferă;

(c) În plus, „adaptare rezonabilă” nu ar trebui 
să fie confundată cu „măsuri specifice”, inclusiv 
cu „măsuri de acțiune afirmative”. În timp ce 
ambele concepte vizează obținerea egalității de 
facto, o adaptare rezonabilă este o obligație de 
nediscriminare, în timp ce măsurile specifice 
implică un tratament preferențial al persoanelor 
cu dizabilități față de ceilalți pentru a răspunde 
excluderii istorice și/sau sistematice/sistemice 

de la exercitarea drepturilor. Exemple de măsuri 
specifice includ măsuri temporare de contracarare 
a numărului redus de femei cu dizabilități 
angajate în sectorul privat și programe de sprijin 
pentru creșterea numărului de elevi cu dizabilități 
în învățământul terțiar. În mod similar, adaptarea 
rezonabilă nu ar trebui să fie confundată cu 
acordarea de sprijin, cum ar fi asistenții personali, 
în contextul dreptului de a trăi independent și de 
a fi inclus în comunitate sau acordarea de sprijin 
pentru exercitarea capacităţii juridice;

(d) „Ajustările de ordin procedural” în contextul 
accesului la justiție nu ar trebui confundate cu 
adaptarea rezonabilă; în timp ce aceasta din urmă 
este limitată de conceptul de disproporționalitate, 
ajustările de ordin procedural nu sunt.

26. Elementele cheie care trebuie luate în 
considerare în aplicarea obligației de a asigura o 
adaptare rezonabilă prevăd:

(a) identificarea și înlăturarea barierelor care 
au un impact asupra exercitării drepturilor omului 
pentru persoanele cu dizabilități, prin intermediul 
dialogului cu persoana cu dizabilități;

(b) să stabilească posibilitatea acordării unei 
adaptări (din punct de vedere legal sau practic) - o 
adaptare care este imposibilă din punct de vedere 
legal sau material nu este fezabilă;

(c) să evalueze dacă adaptarea este relevantă 
(adică necesară și adecvată) sau efectivă în 
asigurarea realizării dreptului în cauză;

(d) să evalueze dacă modificarea impune 
un efort disproporționat sau nejustificat 
asupra celui responsabil; pentru a stabili dacă 
adaptarea rezonabilă este disproporționată sau 
nejustificată este necesară o evaluare a relaţiei 
de proporţionalitate dintre mijloacele utilizate şi 
obiectivul urmărit, care este exercitarea dreptului 
în cauză;

(e) asigurarea faptului că adaptarea rezonabilă 
este adecvată pentru atingerea obiectivului esen-
țial de promovare a egalității și de eliminare a 
discriminării față de persoanele cu dizabilități. 
Este, prin urmare, necesară o abordare de la 
caz la caz, bazată pe consultări cu organismul 
respon sabil cu asigurarea adaptării rezonabile 
și cu persoana în cauză. Factorii potențiali care 
trebuie luați în considerare includ costurile 
financiare, resursele disponibile (inclusiv 
subven țiile publice), dimensiunea adaptării 
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(în ansamblul său), efectul modificării asupra 
instituției sau întreprinderii, beneficiile terților, 
impactul negativ asupra altor persoane și cerințele 
rezonabile de sănătate și siguranță. În ceea ce 
privește statul parte în ansamblul său și entitățile 
din sectorul privat, trebuie luate în considerare 
activele globale și nu doar resursele unei unități 
sau ale unui departament din cadrul unei structuri 
organizatorice;

(f) asigurarea faptului că persoanele cu 
dizabilități nu suportă mai mult costurile;

(g) asigurarea faptului că sarcina probei 
revine debitorului obligației/părții responsabile, 
care pretinde că efortul este disproporţionat sau 
nejustificat. 

27. Orice justificare a refuzului de a sigura 
o adaptare rezonabilă trebuie să se bazeze pe 
criterii obiective și să fie analizată și comunicată 
într-un termen rezonabil persoanei cu dizabilităţi. 
Criteriul de justificare se referă la durata relației 
dintre partea responsabilă şi titularul drepturilor.

E. Articolul 5 alineatul (4) privind măsurile 
specifice

28. Măsurile specifice, care nu trebuie 
privite ca discriminare, sunt măsuri pozitive sau 
afirmative ce vizează accelerarea sau obținerea 
egalității de facto a persoanelor cu dizabilități. 
Astfel de măsuri sunt menționate în tratatele 
internaționale privind drepturile omului, cum ar 
fi articolul 4 din Convenția privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare față de femei 
sau articolul 1 alineatul (4) din Convenția 
internațională privind eliminarea tuturor formelor 
de discriminare rasială și implică adoptarea sau 
menținerea anumitor avantaje în favoarea unui 
grup subreprezentat sau marginalizat. Acestea 
sunt, de obicei, temporare, deși în anumite cazuri 
sunt necesare măsuri specifice permanente, în 
funcție de context și circumstanțe, inclusiv în 
virtutea unei anumite deficiențe sau a barierelor 
structurale ale societății. Exemple de măsuri 
specifice cuprind programele de informare și 
de sprijin, alocarea și/sau realocarea resurselor, 
recrutarea, angajarea și promovarea, sistemele de 
cote, măsurile de promovare și de abilitare, precum 
și îngrijirea temporară și sprijinul tehnologic.

29. Măsurile specifice adoptate de Statele 
Părți în temeiul articolului 5 alineatul (4) din 

Convenție trebuie să fie compatibile cu toate 
principiile și dispozițiile sale. În special, acestea 
nu trebuie să ducă la perpetuarea izolării, a 
segregării, a stereotipurilor, a stigmatizării 
sau a altor discriminări împotriva persoanelor 
cu dizabilități. Astfel, Statele Părți trebuie să 
consulte îndeaproape și să implice în mod activ 
organizațiile reprezentative ale persoanelor cu 
dizabilităţi atunci când adoptă măsuri specifice.

VI. Obligațiile generale ale Statelor Părți în 
cadrul Convenției privind nediscriminarea și 
egalitatea

30. Statele Părți au obligația de a respecta, 
proteja și îndeplini dreptul tuturor persoanelor 
cu dizabilităţi la nediscriminare și egalitate. În 
acest sens, Statele Părți trebuie să se abțină de 
la orice acțiune care să discrimineze persoanele 
cu dizabilități. În special, Statele Părți trebuie 
să modifice sau să abroge legile, reglementările, 
obiceiurile și practicile existente care constituie o 
astfel de discriminare. Comitetul a oferit adesea 
exemple în acest sens, printre care: legile privind 
tutela și alte reguli care încalcă dreptul la capacitate 
juridică6; legile privind sănătatea mintală 
care legitimează instituţionalizarea forţată şi 
tratamentul forţat, legile care sunt discriminatorii 
şi trebuie abolite7; sterilizarea non-consensuală 
a femeilor şi fetelor cu dizabilităţi; locuinţele 
inaccesibiile şi politicile de instituţionalizare;8, 
legile şi politicile educaţionale segregaţioniste9; 
şi legile electorale care privează persoanele cu 
dizabilităţi de dreptul la vot.10

31. Exercitarea efectivă a drepturilor privind 
egalitatea și nediscriminarea necesită adoptarea 
unor măsuri de implementare, cum ar fi:

6 A se vedea Comitetul pentru drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi, Comentariul general nr. 1 (2014) privind 
recunoaşterea egală în faţa legii.

7 A se vedea Comitetul pentru drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, Linii directoare privind art. 14, alin. 6 şi 14, 
disponibile pe pagine de web a Comitetului (www.ohchr.
org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx).

8 A se vedea de exemplu, Comentariul general nr. 
5 (2017) privind viaţa independent şi includerea în 
comunitate, alin. 46.

9 A se vedea Comentariul general nr. 4 (2016) privind 
dreptul la educaţie incluzivă, alin. 24.

10 A se vedea Bujdosó et al v. Hungary (CRPD/
C/10/D/4/2011).
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(a) măsuri de sensibilizare a tuturor persoanelor 
cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
garantate de Convenție, ceea ce se înțelege prin 
discriminare și căile de atac existente;

(b) măsuri care să asigure că drepturile 
prevăzute în Convenție pot face obiectul 
unor acțiuni în justiție și să asigure accesul la 
justiție pentru toate persoanele care au suferit o 
discriminare;

(c) protecția împotriva represaliilor, cum ar fi 
tratamentul negativ sau consecințele negative care 
rezultă în urma unei plângeri sau a procedurilor 
care vizează respectarea dispozițiilor privind 
egalitatea;

(d) dreptul legal de a iniția acțiuni în justiție și 
de a depune plăngeri prin asociații, organizații sau 
alte persoane juridice care au un interes legitim în 
realizarea dreptului la egalitate;

(e) norme specifice privind dovezile şi probele 
pentru a se asigura că atitudinile stereotipe cu 
privire la capacitatea persoanelor cu dizabilități nu 
au ca rezultat obstrucţia victimelor discriminării 
în obținerea de despăgubiri;

(f) sancțiuni eficiente, proporționale și 
disuasive pentru încălcarea dreptului la egalitate 
și căi de atac adecvate;

(g) furnizarea de asistență juridică adecvată 
și accesibilă pentru a asigura accesul la justiție 
al reclamantului în cadrul litigiilor privind 
discriminarea.

32. Statele Părți trebuie să identifice zonele 
sau subgrupurile de persoane cu dizabilităţi - 
inclusiv cele care se confruntă cu discriminare 
intersecțională - care necesită măsuri specifice 
pentru a accelera sau pentru a obține o egalitate 
incluzivă. Statele Părți au obligația de a adopta 
măsuri specifice pentru astfel de grupuri. 

33. În ceea ce privește obligațiile de consultare 
ale Statelor Părți, articolul 4 alineatul (3) și articolul 
33 alineatul (3) din Convenție subliniază rolul 
important pe care trebuie să îl joace organizațiile 
persoanelor cu dizabilităţi în punerea în aplicare 
și monitorizarea Convenției. Statele Părţi trebuie 
să asigure că se consultă îndeaproape şi că implică 
în mod activ aceste organizaţii, care reprezintă 
marea diversitate a societăţii, inclusiv copii, 
persoane cu autism, persoane cu boli genetice 
sau neurologice, persoane cu boli rare si cronice, 
persoane cu albinism, lesbiene, homosexuali, 

persoane bisexuale, transsexuale sau intersexuale, 
popoare indigene, comunități rurale, persoane în 
vârstă, femei, victime ale conflictelor armate și 
persoane aparţinând unei minorităţi etnice sau 
migranți. Numai atunci se poate spera că se fac 
eforturi pentru eliminarea oricărei discriminări, 
inclusiv a discriminării multiple și intersecționale.

34. Statele Părți au obligația de a informa în 
legătură cu articolul 5 al Convenției prin faptul că 
trebuie să colecteze și să analizeze date și informații 
adecvate pentru a identifica inegalitățile, practicile 
discriminatorii și modele legate de grupurile 
dezavantajate și să analizeze eficacitatea măsurilor 
care promovează egalitatea. Comitetul a observat 
că în multe State membre există o lipsă de date 
actualizate privind discriminarea persoanelor 
cu dizabilități și că adesea, în cazurile în care 
legislația și reglementările naționale o permit, nu 
se face nicio diferențiere în funcție de deficienţe, 
sex, identitate de gen, etnie, religie, vârstă sau 
alte elemente de identitate. Aceste date și analiza 
acestora sunt de o importanță capitală pentru 
elaborarea unor măsuri eficiente de combatere a 
discriminării și de promovare a egalităţii.

35. Statele Părţi ar trebui, de asemenea, să 
efectueze cercetări adecvate privind discriminarea 
şi drepturile în materie de egalitate ale persoanelor 
cu dizabilităţi. Programele de cercetare trebuie 
să includă, din etapa de stabilire a obiectivelor, 
persoanele cu dizabilități în procesele de cercetare 
pentru a asigura participarea semnificativă a 
acestora. Procesele de cercetare incluzive și 
participative ar trebui să asigure un spațiu sigur 
pentru participanți și să se axeze pe experiențele 
trăite și pe nevoile reale ale persoanelor cu 
dizabilităţi.

VII. Relația cu alte articole specifice ale 
Convenției

A. Articolul 6 privind femeile cu dizabilităţi
36. Femeile și fetele cu dizabilități se numără 

printre grupurile de persoane care se confruntă 
cel mai adesea cu discriminarea multiplă și 
intersecțională.11 Articolul 6 este un articol 
transversal și trebuie luat în considerare în legătură 

11 A se vedea Comitetul pentru eliminarea discriminării 
față de femei, Recomandarea generală nr. 28 (2010), alin. 
31.
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cu toate dispozițiile Convenției.12 În timp ce numai 
articolul 6 menționează termenul „discriminare 
multiplă”, poate apărea o discriminare multiplă 
și intersecțională în orice combinație de două 
sau mai multe motive. Articolul 6 este un articol 
obligatoriu privind egalitatea și nediscriminarea 
care interzice discriminarea femeilor și fetelor cu 
dizabilităţi și obligă Statele Părți să promoveze 
egalitatea atât în ceea ce priveşte şansele oferite 
cât şi rezultatele obţinute. În plus, articolul 6, la 
fel ca și articolul 7, trebuie privit ca un exemplu, 
mai degrabă ilustrativ decât exhaustiv, care 
stabilește obligații în ceea ce privește cele două 
exemple proeminente de discriminare multiplă și 
intersecțională.

B. Articolul 7 privind copiii cu dizabilități
37. Copiii cu dizabilități se confruntă adesea 

cu discriminarea multiplă și cu discriminarea 
intersecțională. Statele Părți trebuie să interzică 
orice formă de discriminare pe criterii de 
dizabilitate specifice copiilor; să furnizeze 
căi de atac eficiente și accesibile și să crească 
gradul de conștientizare în rândul publicului și 
profesioniștiilor pentru prevenirea și eliminărea 
discriminării. În multe state, de exemplu, copiii 
pot fi agresați în mod legal sub forma „disciplinei” 
sau „siguranței” (de exemplu prin constrângere). 
Această pedeapsă fizică afectează în mod 
disproporționat copiii cu dizabilități. Statele 
Părți trebuie să interzică orice formă de pedeapsă 
corporală și tratament crud, inuman și degradant 
al copiilor, în toate locurile, și să asigure luarea 
măsurilor adecvate pentru a pune în aplicare 
această interdicție.

38. Conceptul de „interes superior al copilului” 
cuprins în articolul 3 al Convenției privind 
drepturile copilului ar trebui aplicat copiilor cu 
dizabilități, cu o atenție deosebită faţă de situația 
lor. Statele Părți ar trebui să promoveze integrarea 
dizabilităţii în legile și politicile generale privind 
copilăria și adolescența. Totuși, conceptul de inte- 
res superior al copilului nu ar trebui folosit pentru 
a împiedica copiii, în special fetele cu dizabilități, 
să-și exercite dreptul la integritate corporală. Ar 
trebui să se recurgă la el pentru a se asigura că, 
copiii cu dizabilități, sunt informați, consultați și 

12 A se vedea Comitetul pentru drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, Comentariul general nr. 3 (2016), para. 12.

au un cuvânt de spus în fiecare proces decizional 
legat de situația lor. În special, Statele Părți ar 
trebui să abordeze violența și instituționalizarea 
copiilor cu dizabilități, cărora li se refuză dreptul 
de a crește în familiile lor, ca pe o chestiune de 
discriminare. Statele Părți ar trebui să pună în 
aplicare strategii de dezinstituționalizare care să 
ajute copiii să locuiască împreună cu familiile lor 
sau în familii adoptive în comunitate. Statele Părți 
ar trebui, de asemenea, să adopte măsuri de sprijin 
pentru a permite tuturor copiilor cu dizabilități să 
își exercite dreptul de a fi audiați în cadrul tuturor 
procedurilor care i-ar putea afecta, inclusiv în 
parlament, în comunităţi sau organisme cu putere 
de decizie politică.

C. Articolul 8 privind creșterea gradului de 
conștientizare

39. Discriminarea nu poate fi combătută fără 
sensibilizarea instituțiilor publice și societății 
civile. Astfel, orice măsură de nediscriminare 
și egalitate trebuie să fie însoțită de măsuri 
adecvate de creștere a gradului de conștientizare 
și de măsuri de schimbare sau eliminare a 
stereotipurilor peiorative agravante cu privire 
la dizabilitate și a atitudinilor negative. În plus, 
violența, practicile dăunătoare și prejudecățile 
trebuie abordate prin campanii care să crească 
gradul de conştientizare. Statele Părți ar trebui să 
întreprindă măsuri pentru a încuraja, în special, 
mass-media să prezinte persoanele cu dizabilităţi 
în conformitate cu scopul Convenției și să schimbe 
percepțiile negative față de acestea ca fiind 
persoane periculoase atât pentru ele cât şi pentru 
ceilalţi sau suferinde și dependente de îngrijire, 
fără autonomie și neproductive, reprezentând o 
povară economică și socială pentru societate.

D. Articolul 9 privind accesibilitatea
40. Accesibilitatea este o condiție prealabilă 

și un mijloc de a obține egalitatea de facto 
pentru toate persoanele cu dizabilități. Pentru 
ca persoanele cu dizabilități să participe efectiv 
în comunitate, Statele Părți trebuie să asigure 
accesibilitatea mediului construit, a transportului 
public, precum și a serviciilor de informare și 
comunicare, care trebuie să fie disponibile pentru 
toate persoanele cu dizabilităţi în condiții de 
egalitate cu ceilalți. Accesibilitatea în contextul 
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serviciilor de comunicații include furnizarea 
serviciilor sociale și a serviciilor de comunicații.

41. După cum s-a menționat mai sus, accesibi-
litatea și adaptarea rezonabilă sunt două concepte 
distincte ale legilor și politicilor privind egalitatea:

(a) obligațiile de accesibilitate se referă la gru-
puri și trebuie implementate treptat, dar necon-
diționat;

(b) obligaţiile de a asigura o adaptare rezona-
bilă, pe de altă parte, sunt individualizate, se 
aplică imediat tuturor drepturilor și pot fi limitate 
prin disproporționalitate.

42. Întrucât realizarea treptată a accesibilității 
în mediul construit, transportul public și serviciile 
de informare și comunicare poate necesita timp, 
adaptarea rezonabilă poate fi folosită ca mijloc 
temporar de a asigura accesibilitatea persoanei, 
deoarece aceasta este o datorie imediată. Comite-
tul solicită Statelor Părți să se ghideze după 
Comentariul său general nr. 2 (2014) privind 
accesibilitatea.

E. Articolul 11 privind situațiile de risc şi 
urgențele umanitare 

43. Nediscriminarea trebuie să fie garantată 
în situații de risc şi urgențe umanitare, în acord 
și cu obligațiile consfinţite în dreptul umanitar 
internațional, inclusiv în materie de dezarmare, 
pentru a aborda riscul sporit, inerent în astfel 
de situații, de discriminare a persoanelor cu 
dizabilităţi.

44. Persoanele strămutate la nivel internațional 
cu dizabilități și/sau refugiații cu dizabilități 
deseori nu au acces egal la necesitățile de bază, 
cum ar fi apă, salubritate, hrană și adăpost. De 
exemplu, instalațiile sanitare accesibile, precum 
latrinele și dușurile, adesea nu există sau sunt 
insuficiente.

45. Femeile și fetele cu dizabilități aflate în 
situații de risc și de urgențe umanitare se confruntă 
cu un risc deosebit de crescut de violență, inclusiv 
violență sexuală, exploatare sau abuz și sunt mai 
puțin susceptibile de a avea acces la servicii de 
recuperare și reabilitare sau acces la justiție.13

46. Prin urmare, Statele Părți sunt obligate 
să includă principiul nediscriminării în toate 

13 A se vedea Comentariul general nr. 3 (2016),  
alin. 49–50.

programele și acțiunile. Aceasta înseamnă 
inclu derea, în condiții de egalitate cu ceilalți, 
a persoanelor cu dizabilităţi în protocoalele 
naționale de urgență, acordarea pe deplin atenției 
persoanelor cu dizabilităţi în scenariile de 
evacuare, furnizarea de informații și linii telefonice 
de asistență și asistență online accesibile, pentru 
a asigura distribuirea ajutoarelor umanitare  
într-un mod accesibil și nediscriminatoriu pentru 
persoanele cu dizabilități în caz de urgență 
umanitară, și pentru a se asigura că facilitățile 
de apă, salubrizare și igienă în adăposturile de 
urgență și taberele de refugiați sunt disponibile și 
accesibile pentru persoanele cu dizabilități. După 
astfel de situații este esențial ca activitățile de 
reconstrucție să respecte principiul accesibilității 
pentru a garanta dreptul la egalitate al persoanelor 
cu dizabilități în societate. Pentru a asigura aceste 
elemente, Statele Părți trebuie să se implice 
îndeaproape dialogând cu persoanele cu dizabilități 
prin intermediul organizațiilor lor reprezentative, 
în dezvoltarea și implementarea, monitorizarea 
și evaluarea legislației și a strategiilor legate de 
toate etapele situațiilor de urgență.

F. Articolul 12 privind recunoașterea egală 
în fața legii

47. Dreptul la capacitate juridică reprezintă 
un prag, cu alte cuvinte este necesar pentru 
exercitarea aproape a tuturor celorlalte drepturi 
consacrate în Convenție, inclusiv dreptul la 
egalitate și nediscriminare. Articolele 5 și 12 sunt 
legate în mod fundamental, deoarece egalitatea 
în fața legii trebuie să includă faptul că toate 
persoanele cu dizabilități se bucură de capacitate 
juridică, în condiții de egalitate cu ceilalți. 
Discriminarea prin negarea capacității juridice 
poate fi prezentă în moduri diferite, inclusiv prin 
abordarea bazată pe statut, pe funcționalitate și pe 
rezultate. Negarea procesului de luare a deciziilor 
pe baza dizabilităţii prin oricare dintre aceste 
abordări este discriminatorie.14

48. O diferență esențială între obligația de 
a asigura o adaptare rezonabilă, prevăzută de 
articolul 5 al Convenției și sprijinul acordat 
persoanelor cu dizabilităţi care își exercită 
capacitatea juridică în conformitate cu articolul 
12 alineatul (3) este că nu există o limită a 

14 A se vedea Comentariul general nr. 1 (2014), alin. 15.
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obligației prevăzute la articolul 12 alineatul (3). 
Faptul că sprijinul pentru exercitarea capacității 
poate impune o povară disproporționată sau 
nejustificată nu limitează obligația furnizării 
acestui sprijin.

49. Pentru a asigura coerența între articolele 5 
și 12 ale Convenției, Statele Părți ar trebui:

(a) să reformeze legislaţia existentă pentru a 
interzice orice negare discriminatorie a capacităţii 
juridice pornind de la premiza unor modele bazate 
pe statut, funcţionalitate sau rezultate. După caz, 
acestea trebuie înlocuite cu modele de sprijinire în 
luarea deciziilor, luând în considerare capacitatea 
juridică universală pentru adulți, fără nici o formă 
de discriminare;

(b) să furnizeze resurse sistemelor de sprijin 
în luarea deciziilor pentru a ajuta persoanele 
cu dizabilităţi să utilizeze sistemele juridice 
existente. Măsurile de reglementare și de finanțare 
a acestor servicii ar trebui să fie în concordanță 
cu prevederile cheie identificate la punctul 29 
din Comentariul general nr. 1 (2014) privind 
recunoașterea egală în fața legii. Acesta include 
asigurarea faptului că oricare sistem de sprijin 
se bazează pe punerea în practică a drepturilor, 
voinței și preferințelor beneficiarilor, decât pe ceea 
ce este perceput ca fiind în interesul lor superior. 
Conceptul de cea mai bună interpretare a voinței 
și preferințelor ar trebui să înlocuiască conceptul 
de interes superior în toate problemele adulților 
atunci când nu este posibil să se determine voința 
și preferințele persoanei;

(c) Statele Părți ar trebui să asigure protecția 
împotriva discriminării prin crearea unei rețele 
accesibile, disponibile pe plan local și cu costuri 
reduse, de consiliere juridică de calitate, gratuită 
sau asistență juridică gratuită, care să respecte 
voința și preferințele acestor persoane și să 
le protejeze drepturile procedurale (dreptul la 
capacitate juridică) la același nivel ca și pentru alte 
tipuri de reprezentare juridică. Statele Părți trebuie 
să se asigure în mod consecvent că instrumentele 
de protecție nu se bazează pe înlăturarea capacității 
juridice sau prin împiedicarea prin alte mijloace a 
accesului persoanelor cu dizabilităţi la justiție.

50. Formarea și educația adecvată ar trebui 
să fie furnizate agențiilor relevante, cum ar fi 
factorii de decizie, furnizorii de servicii sau alte 
părţi interesate din domeniul juridic. Statele sunt 

obligate să asigure o utilizare egală a tuturor 
bunurilor și serviciilor oferite în societate, inclusiv 
bunurile și serviciile enumerate la articolul 12 
alineatul (5), care oferă exemple de bunuri de 
care persoanele cu dizabilități sunt private în mod 
special, cum ar fi bunurile sau serviciile financiare, 
de exemplu creditele ipotecare. Articolul 25 (e) 
se referă la alte servicii care, de obicei, nu sunt 
disponibile persoanelor cu dizabilități, și anume 
cel al asigurărilor de viață și al asigurărilor de 
sănătate (private). Statele Părți ar trebui să adopte 
o abordare dinamică și cuprinzătoare pentru a 
asigura o utilizare egală a bunurilor și serviciilor 
în sectorul privat. Aceasta include o consolidare 
a legislației împotriva discriminării, așa cum se 
aplică în sectorul privat. Ar fi necesară cooperarea 
cu sindicatele și cu alți factori implicaţi pentru a 
găsi parteneri care doresc schimbarea.

G. Articolul 13 privind accesul la justiție
51. Drepturile și obligațiile în materie de 

egalitate și nediscriminare prevăzute la articolul 
5 ridică o atenție deosebită în ceea ce privește 
articolul 13, care, printre altele, solicită punerea 
în aplicare a unor ajustări de ordin procedural și 
adecvate vârstei. Aceste adaptări se deosebesc 
de o adaptare rezonabilă prin faptul că adaptările 
procedurale nu sunt limitate de disproporționalitate. 
O ilustrare a unei adaptări procedurale este 
recunoașterea diverselor metode de comunicare 
a persoanelor cu dizabilităţi în fața instanțelor și 
tribunalelor. Adaptări adecvate vârstei pot consta 
în diseminarea informațiilor despre mecanismele 
disponibile pentru transmiterea petiţiilor și 
accesul la justiție, utilizând un limbaj pe înţelesul 
tuturor şi adecvat vârstei.

1. Articolul 13 alineatul (1)
52. Pentru a asigura accesul efectiv al 

persoanelor cu dizabilități la justiție, procedurile 
trebuie să permită participarea și să fie transparente. 
Măsurile care permit participarea includ:

(a) comunicarea informațiilor într-o formă 
ușor de înțeles și accesibilă;

(b) recunoașterea și luarea în considerare a 
diverselor forme de comunicare;

(c) accesibilitatea fizică în toate etapele 
procedurii;
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(d) acordarea de asistență financiară în caz 
de asistență judiciară, după caz și sub rezerva 
examinării legale a resurselor persoanei în cauză 
și a fondului cererii sale.

53. Măsurile de protecție a persoanelor care 
nu își pot permite să se apere în cazurile de 
discriminare, chiar dacă primesc ajutor sau ale 
căror alegeri sunt limitate în mod sever, de teama 
consecințelor negative ale unei acțiuni în justiție, 
sunt măsuri de apărare a interesului public (actio 
popularis).

54. În plus, pentru a asigura transparența, statul 
parte trebuie să se asigure că toate informațiile 
relevante sunt accesibile și disponibile și că există 
o înregistrare și o raportare adecvată a tuturor 
reclamațiilor, cauzelor și deciziilor judecătorești 
relevante.

2. Articolul 13 alineatul (2)
55. Pentru a promova respectarea și îndeplinirea 

drepturilor și obligațiilor este necesară formarea 
celor care implementează legea, sensibilizarea 
titularilor de drepturi și consolidarea capacităţii 
celor însărcinaţi cu oferirea de servicii. Instruirea 
adecvată ar trebui să includă:

(a) complexitatea discriminării intersecționale 
și faptul că nimeni nu ar trebui să fie identificat 
doar prin prisma deficienţei de care suferă, 
precum și faptul că, conștientizarea aspectelor 
transversale trebuie adaptată la formele specifice 
de discriminare și opresiune întâmpinate;

(b) diversitatea persoanelor cu dizabilități și 
a cerințelor lor individuale pentru ca acestea să 
poată avea acces efectiv la actul de justiție, în 
condiții de egalitate cu ceilalți;

(c) autonomia individuală a persoanelor cu 
dizabilități și importanța capacității juridice 
pentru toți;

(d) importanţa centrală a comunicărilor eficiente 
și semnificative pentru reuşita incluziunii;

(e) măsuri adoptate pentru a asigura pregătirea 
eficientă a personalului, inclusiv a avocaților, a 
magistraților, a judecătorilor, a personalului din 
penitenciare, a interpreților în limbajul semnelor, 
a poliției și a sistemului penitenciar, cu privire la 
drepturile persoanelor cu dizabilități.

H. Articolul 14 privind libertatea și 
siguranța persoanei, articolul 15 privind 
dreptul de a nu fi suspus torturii și niciunui 

fel de tratament crud, inuman sau degradant, 
articolul 16 privind dreptul de a nu fi supus 
exploatării, violenței și abuzului și articolul 17 
privind protejarea integrității persoanei

56. Persoanele cu dizabilități pot fi afectate 
în mod disproporționat de violență, abuz și alte 
pedepse crude și degradante, care pot lua forma 
restrângerii sau segregării, precum și a atacului 
violent. Comitetul își exprimă îngrijorarea în 
special cu privire la următoarele acte comise 
împotriva persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv 
a copiilor pe motive de deficienţă, care, prin 
definiție, sunt discriminatorii: separarea copiilor 
cu dizabilități de familiile lor și plasarea forțată 
în instituții; privarea de libertate; tortura, 
tratamentele sau pedepsele crude, inumane sau 
degradante; violenţă și tratamentul forțat aplicat 
persoanelor cu dizabilităţi în interiorul și în 
exteriorul unităților de sănătate mintală. Statele 
Părți trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a 
asigura protecția și prevenirea tuturor formelor de 
exploatare, violență și abuz împotriva persoanelor 
cu dizabilități. Tratamentele forțate pentru 
corectarea unei dizabilități ar trebui interzise.

I. Articolul 19 privind viața independentă și 
integrarea în comunitate

57. Articolul 19 al Convenției reafirmă 
principiul nediscriminării față de personele cu 
dizabilități și recunoașterea dreptului lor la viață 
independentă și integrare în comunitate, în condiții 
de egalitate cu ceilalți. Pentru a pune în aplicare 
acest drept, Statele Părți trebuie să ia măsuri 
eficiente și adecvate pentru a facilita exercitarea 
deplină a drepturilor și pentru integrarea deplină 
și participarea persoanelor cu dizabilități în 
comunitate. Aceasta implică punerea în aplicare 
a strategiilor de dezinstituționalizare și, conform 
Comentariului general nr. 5 (2017) privind 
viaţa independentă și integrarea în comunitate, 
alocarea resurselor pentru servicii de sprijin la 
viaţă independentă, locuințe la prețuri accesibile, 
care să ofere accesibilitatea necesară, servicii de 
sprijin pentru îngrijitorii familiali şi accesul la 
educație incluzivă.

58. Articolul 19 al Convenției recunoaște drep tul 
persoanei cu dizabilităţi de a nu fi obligată să tră-
iască într-un anumit mediu pe motivul dizabilității 
sale. Instituționalizarea este discriminatorie 
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deoarece demonstrează incapacitatea de a 
dezvolta, în comunitate, servicii de suport pentru 
persoanele cu dizabilități, care sunt forțate să 
renunțe la participarea în viața comunității 
pentru a primi tratament. Plasarea persoanelor cu 
dizabilități în instituții, ca o condiție prealabilă 
pentru a beneficia de serviciile publice de sănătate 
mintală, constituie un tratament diferențiat pe baza 
dizabilităţii și, prin urmare, este discriminatoriu.

59. Criteriile și procedurile de eligibilitate 
pentru accesul la serviciile de sprijin trebuie să fie 
definite într-un mod nediscriminatoriu și trebuie să 
se concentreze mai degrabă pe nevoile persoanei 
decât pe deficiență, în urma unei abordări bazate 
pe drepturile omului. Dezvoltarea serviciilor de 
sprijin ar trebui să fie centrată pe persoană, să ţină 
cont de vârstă și sex și să fie adecvată din punct 
de vedere cultural.

60. Statele Părți ar trebui să interzică și să 
împiedice terții să impună bariere practice sau 
procedurale care să împiedice viaţa independentă 
şi integrarea în comunitate, de exemplu prin 
asigurarea faptului că serviciile oferite permit 
persoanelor cu dizbilități să trăiască independent 
în comunitate, astfel încăt acestora să nu li se 
refuze posibilitatea de a închiria o locuință și să 
nu fie dezavantajate pe piața imobiliară.

J. Articolul 23 privind respectul pentru 
cămin și familie

61. Persoanele cu dizabilităţi se confruntă 
deseori cu discriminare în exercitarea dreptului 
lor de a se căsători sau a drepturilor lor parentale 
și familiale, datorită legilor și politicilor 
discriminatorii și a măsurilor administrative. 
Părinții cu dizabilități sunt adesea considerați 
inadecvați sau incapabili să aibă grijă de copiii 
lor. Separarea unui copil de părinții săi pe baza 
dizabilității copilului sau a părinților sau a ambilor 
constituie discriminare și încalcă articolul 23.

62. Plasarea copiilor în instituții pe baza 
deficienţelor lor este, de asemenea, o formă 
de discriminare interzisă de articolul 23 (5) al 
Convenției. Statele trebuie să se asigure că părinții 
cu dizabilități și părinții copiilor cu dizabilități au 
sprijinul necesar în comunitate pentru a-și îngriji 
copiii.

K. Articolul 24 privind educația
63. Eșecul unor State Părți de a oferi 

studenților cu dizabilități - inclusiv celor a 

căror dizabilități nu sunt vizibile și celor care se 
confruntă cu multiple forme de discriminare sau 
discriminare intersecțională - acces egal la școală 
obișnuită cu educație incluzivă și de calitate este 
discriminatoriu, contrar obiectivelor Convenției 
și încalcă direct articolele 5 și 24. Articolul 5 
(1) interacționează cu articolul 24 și solicită 
Statelor Părți să elimine toate tipurile de bariere 
discriminatorii, inclusiv barierele juridice și 
sociale, în educația incluzivă.

64. Modele de educație segregate, care exclud 
elevii cu dizabilități din învățământul principal 
și incluziv pe baza dizabilității, încalcă articolele 
5 (2) și 24 (1) (a) din Convenție. Articolul 5 (3) 
solicită Statelor Părți să ia toate măsurile necesare 
pentru a se asigura o adaptare rezonabilă. Acest 
drept este consolidat pentru persoanele cu 
dizabilități în articolul 24 (2) (b), care solicită 
Statelor Părți să asigure accesul persoanelor cu 
dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la 
educație incluzivă în comunitățile în care trăiesc. 
Acest obiectiv poate fi atins prin asigurarea 
unei adaptări rezonabile a condiţiilor la nevoile 
individuale, în conformitate cu articolul 24 
alineatul (2) litera (c), precum și prin crearea 
unor facilităţi şi parametri noi și incluzivi în 
conformitate cu designul universal. Sistemele 
de evaluare standardizate, inclusiv examenul de 
admitere care exclud direct sau indirect studenții 
cu dizabilități, sunt discriminatorii și încalcă 
articolele 5 și 24. Obligațiile statelor se extind 
dincolo de școală. Statele Părți trebuie să asigure 
oferirea transportului școlar tuturor elevilor cu 
dizabilități acolo unde opțiunile de transport 
sunt limitate din cauza barierelor sociale sau 
economice.

65. Pentru a asigura egalitatea și nediscriminarea 
copiilor cu deficienţe de auz în mediul educațional, 
trebuie să fie create medii de învățare a limbajului 
semnelor și prezentate exemple de copii și adulţi 
cu deficienţe de auz. Lipsa de competență în 
limbajul semnelor a profesorilor copiilor cu 
deficienţe de auz și existenţa unui mediu școlar 
inaccesibil exclud copiii cu deficienţe de auz și 
sunt, prin urmare, considerate discriminatorii. 
Comitetul solicită Statelor Părți să se ghideze 
conform Comentariului său general nr. 4 (2016) 
privind dreptul la educație incluzivă, atunci când 
iau măsuri pentru a-și îndeplini obligațiile care 
decurg din articolele 5 și 24.
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L. Articolul 25 privind sănătatea
66. În conformitate cu articolele 5 și 25 din 

Convenție, Statele Părți trebuie să interzică și 
să împiedice orice refuz discriminatoriu de a 
furniza servicii de sănătate pentru persoanele 
cu dizabilități și să asigure servicii de sănătate 
care țin cont de diferențele de gen, inclusiv prin 
respectarea drepturilor la sănătate sexuală și 
reproductivă. Statele Părți trebuie, de asemenea, 
să combată formele de discriminare care 
subminează dreptul persoanelor cu dizabilități și 
le împiedică să-și exercite dreptul la sănătate prin 
încălcarea dreptului de a beneficia de asistență 
medicală pe baza consimțământului conștient 
și liber exprimat15 sau care fac inaccesibile 
facilitățile sau informațiile. 16

M. Articolul 27 privind munca și încadrarea 
în muncă

67. Pentru a obține egalitatea de facto conform 
Convenției, Statele Părți trebuie să se asigure că 
nu există discriminare pe motiv de dizabilitate 
în ceea ce privește munca și angajarea. 17 Pentru 
a asigura o adaptare rezonabilă, astfel cum este 
prevăzută la articolul 5 alineatul (3), și pentru a 
atinge sau accelera egalitatea de facto în mediul 
de lucru, în conformitate cu articolul 5 alineatul 
(4), Statele Părți ar trebui: 

(a) să faciliteze tranziția de la medii de lucru 
segregate pentru persoanele cu dizabilităţi, să 
sprijine angajarea lor pe piața liberă a muncii și 
să asigure, în același timp, aplicarea imediată a 
drepturilor lucrătorilor în aceste medii;

(b) să promoveze dreptul la un loc de muncă 
în care să se ofere sprijin, inclusiv să se acorde 
asistență, coaching și programe de calificare 
profesională; protejarea drepturilor lucrătorilor 
cu dizabilități; și să se asigure dreptul la un loc de 
muncă liber ales;

(c) să asigure remunerarea persoanelor 
cu dizabilități cu cel puțin salariul minim 
pe economie, fără pierderea beneficiului la 
indemnizații de invaliditate odată cu încadrarea 
în muncă;

15 A se vedea Comentariul general nr. 1, alin. 41.
16 A se vedeea Comentariul general nr. 2, alin.. 40.
17 A se vedea Organizaţia Internaţională a Muncii Discri-

minarea (Angajarea forţei de muncă şi ocupaţia Convenţie 
1958 (nr. 111), şi reabilitarea vocaţională si angajarea 
(Persoane cu Dizabilităţi) Conventie, 1983 (nr. 159).

(d) să recunoască în mod expres refuzul de a 
realiza o adaptare rezonabilă drept discriminare 
și să interzică discriminarea multiplă și 
intersecțională, precum și hărțuirea;

(e) să asigure o tranziție adecvată la intrarea 
şi la ieşirea din câmpul muncii pentru persoanele 
cu dizabilităţi într-o manieră nediscriminatorie. 
Statele Părți sunt obligate să asigure accesul 
egal și efectiv la beneficii și drepturi, cum ar fi 
pensia sau ajutorul de șomaj. Dreptul la astfel de 
beneficii nu trebuie să fie încălcat prin excluderea 
de la locul de muncă, ceea ce ar agrava şi mai 
mult situația de excludere;

(f) să promoveze munca în medii de lucru 
incluzive și accesibile, sigure și sănătoase în 
sectorul public și privat;

(g) să asigure șanse egale la oportunități de 
avansare în carieră pentru persoanele cu dizabilităţi 
prin întâlniri regulate de evaluare cu managerii 
acestora și prin definirea obiectivului care trebuie 
atins, în cadrul unei strategii cuprinzătoare;

(h) să asigure accesul la formare, recalificare 
și educație, inclusiv la formarea profesională 
și consolidarea capacităților pentru angajații 
cu dizabilități și să ofere instruire cu privire 
la angajarea persoanelor cu dizabilităţi şi 
adaptarea rezonabilă pentru angajaţi, organisme 
reprezentative ale angajaților și angajatorilor, 
sindicate și autorităţi competente;

(i) să acționeze în direcția unor măsuri 
universale aplicabile în materie de sănătate 
și siguranță pentru persoanele cu dizabilități, 
inclusiv prin reglementări privind securitatea și 
sănătatea în muncă care sunt nediscriminatorii și 
includ persoanele cu dizabilităţi;

(j) să recunoască dreptul persoanelor cu 
dizabilități de a avea acces la sindicate.

N. Articolul 28 privind standardele de viață 
și de protecție socială adecvate

68. După cum s-a menționat la punctul 59 din 
Comentariul general nr. 3 al Comitetului, sărăcia 
este atât un factor component, cât și rezultatul 
discriminării multiple. Nerespectarea dreptului 
persoanelor cu dizabilități la un nivel de trai 
adecvat pentru ei și familiile lor este contrară 
obiectivelor Convenției. Acest eșec este deosebit 
de îngrijorător în ceea ce privește persoanele cu 
dizabilități care trăiesc în condiții de sărăcie sau 
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lipsuri extreme. Pentru a ajunge la un nivel de 
trai adecvat comparabil cu ceilalţi, persoanele cu 
dizabilități au de obicei cheltuieli suplimentare. 
Aceasta reprezintă un dezavantaj deosebit pentru 
copiii sau femeile în vârstă cu dizabilități care 
trăiesc în sărăcie extremă și lipsuri. Statele Părți 
ar trebui să ia măsuri eficiente pentru a permite 
persoanelor cu dizabilităţi să acopere cheltuielile 
suplimentare legate de dizabilitate. Statele Părți 
sunt obligate să ia măsuri imediate pentru a oferi 
persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în condiții 
de sărăcie extremă un minim de bază în ceea ce 
privește alimentația, îmbrăcămintea și locuințele 
adecvate. 18

69. În ceea ce priveşte protecţia socială, li se 
cere statelor să implementeze un prag de protecţie 
de bază. 

O. Articolul 29 privind participarea la viața 
politică și publică

70. Excluderea din procesele electorale și 
alte forme de participare la viața politică sunt 
exemple frecvente ale discriminării pe criterii de 
dizabilitate. Acestea sunt adesea strâns legate de 
negarea sau limitarea capacității juridice. Statele 
Părți ar trebui să aibă ca obiective:

(a) reforma legilor, politicilor și regulamentelor 
care exclud în mod sistematic persoanele cu 
dizabilități de la vot și/sau în calitate de candidați 
la alegeri;

(b) asigurarea unui proces electoral accesibil 
tuturor persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv 
înainte, în timpul și după alegeri;

(c) asigurarea unei adaptări rezonabile care 
să răspundă nevoilor specifice persoanelor cu 
dizabilități și să ofere fiecăruia sprijinul de care are 
nevoie pentru a participa la viața politică și publică; 

(d) sprijinirea și implicarea organizațiilor 
reprezentative ale persoanelor cu dizabilităţi 
în viața politică la nivel național, regional și 
internațional, inclusiv prin consultarea cu aceste 
organizații în probleme de interes direct pentru 
persoanele cu dizabilități;

18 A se vedea Comitetul pentru drepturile economice, 
sociale şi culturale, Comentariul general nr. 3 (1990) 
privind natura obligaţiilor Statelor Părți, alin. 10.

(e) crearea de sisteme informatice și legislative 
care să permită persoanelor cu dizabilități 
participarea la viața politică, inclusiv în perioadele 
dintre alegeri.

P. Articolul 31 privind statisticile și colec-
tarea datelor

71. Colectarea și analizarea datelor sunt 
măsuri esențiale pentru monitorizarea politicilor 
și a legilor anti-discriminare. Statele Părți ar 
trebui să colecteze și să analizeze date, care 
trebuie dezagregate pe baza dizabilității și a 
categoriilor intersecționale. Datele colectate ar 
trebui să ofere informații privind toate formele 
de discriminare, să fie cuprinzătoare și să acopere 
statistici, narațiuni și alte forme de date, cum ar 
fi indicatori pentru evaluarea punerii în aplicare 
și monitorizarea progresului și eficacității 
inițiativelor și politicilor noi sau în curs de 
desfășurare. Indicatorii care includ incluziunea 
trebuie să fie elaboraţi și utilizați într-o manieră 
compatibilă cu Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă. Proiectarea, colectarea și analizarea 
datelor ar trebui să fie participative, adică 
întreprinse în consultare strânsă și semnificativă 
cu organizațiile reprezentative ale persoanelor cu 
dizabilităţi, inclusiv ale copiilor. Persoanele care 
trăiesc în locuri izolate, cum ar fi instituțiile sau 
spitalele de psihiatrie, sunt adesea ignorate în 
cercetările și studiile care colectează date. Aceste 
persoane ar trebui incluse sistematic în astfel de 
studii.

Q. Articolul 32 privind cooperarea interna-
țională

72. Toate eforturile de cooperare internațională, 
inclusiv Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030, 
trebuie să includă persoanele cu dizabilităţi, să 
fie accesibile pentru acestea și să se ghideze după 
Convenție. Statele Părți trebuie să elaboreze cadre 
de monitorizare cu indicatori privind drepturile 
omului, repere și obiective specifice pentru 
fiecare indicator, în concordanță cu Obiectivul 
10 al Agendei pentru dezvoltare durabilă. 
Întreaga cooperare internațională trebuie să 
vizeze promovarea legislației anti-discriminare 
și a politicilor care urmăresc integrarea completă 
a persoanelor cu dizabilităţi în conformitate cu 
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Convenția și cu Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă și cu alte mecanisme internaționale 
legate de drepturile omului.

VIII. Implementarea la nivel național
73. Având în vedere conținutul normativ și 

obligațiile descrise mai sus, Statele Părți ar trebui 
să ia următoarele măsuri pentru a asigura punerea 
în aplicare a articolului 5 al Convenției:

(a) să realizeze studii privind armonizarea 
legislației și practicilor naționale cu Convenția, 
să abroge legile și reglementările discriminatorii 
care sunt incompatibile cu Convenția și să 
schimbe sau să elimine obiceiurile și practicile 
care discriminează persoanele cu dizabilități;

(b) să elaboreze legi împotriva discriminării în 
cazul în care acestea nu există și să adopte legi 
anti-discriminare care să includă dizabilitatea, 
care să aibă un domeniu larg de aplicare personală 
și materială și să ofere căi de atac eficiente. Astfel 
de legi pot fi eficiente numai dacă se bazează pe 
o definiție a dizabilității care include persoanele 
cu tulburări fizice, psihosociale, intelectuale sau 
senzoriale pe termen lung și ar trebui să includă 
dizabilități din trecut, prezent, viitor și prezumtive, 
precum și persoanele asociate cu persoanele cu 
dizabilități. Persoanele, victime ale discriminării 
pe criterii de dizabilitate, care solicită reparții în 
justiție nu ar trebui să fie obligate să facă dovada 
unei „dizabilități suficiente” pentru a beneficia 
de protecția legii. Legea antidiscriminare, 
care se referă şi la incluziunea persoanelor cu 
dizabilităţi, încearcă să excludă și să prevină un 
act discriminatoriu, mai degrabă decât să vizeze 
un grup protejat definit. În această privință, o 
definiție largă a dizabilităţii este în conformitate 
cu Convenția;

(c) să se asigure că legislația privind 
nediscriminarea se extinde atât în sectorul public 
cât și în cel privat, acoperind domenii precum 
educația, ocuparea forței de muncă, bunurile și 
serviciile și abordează discriminarea specifică 
dizabilităţii, cum ar fi educația segregată, 
instituționalizarea, negarea sau restricționarea 
capacității juridice; îngrijirea sănătății mintale, 
refuzul de a furniza servicii de interpretare a 
limbajului semnelor și interpretarea profesională 
a limbajului semnelor, moduri de comunicare în 
Braille sau alte moduri alternative, augmentative, 
mijloace și formate de comunicare;

(d) să promoveze integrarea completă a 
serviciilor de ocupare a forței de muncă și a celor 
de formare profesională, inclusiv a celor care 
promovează antreprenoriatul și sprijină înființarea 
de cooperative și alte forme de economie socială;

(e) să se asigure că protecția împotriva 
discriminării pentru persoanele cu dizabilităţi are 
același standard ca și pentru alte grupuri sociale;

(f) să dezvolte și să realizeze programe de 
acu mulare a cunoştinţelor și de consolidare a 
capacităților, inclusiv formarea în cadrul auto-
rităților publice și al economiei informale, pentru 
a asigura respectarea Convenției. Acțiunile de 
conștienti zare și de consolidare a capacităților 
ar trebui dezvoltate și puse în aplicare cu 
participarea semnificativă a persoanelor cu 
dizabilităţi și a organizațiilor care reprezintă toate 
categoriile de persoane cu dizabilități; aceste 
inițiative reprezintă componente esențiale pentru 
stabilirea unei culturi a toleranței și a diversității, 
care constituie fundamentul pentru legislaţia şi 
politicile antidiscriminare;

(g) să monitorizeze numărul plângerilor legate 
de acte de discriminare pe criterii de dizabilitate 
în mod proporţional cu numărul total de plângeri 
legate de discriminare, dezagregate pe sex, vârstă, 
bariere identificate şi sectorul în care a avut loc 
discriminarea, să furnizeze informaţii cu privire 
la cazurile care sunt rezolvate pe cale amiabilă, în 
instanță şi numărul de hotărâri care au ca rezultat 
acordarea de compensaţii sau aplicarea unor 
sancţiuni;

(h) să stabilească mecanisme accesibile și 
eficiente de recurs și să asigure accesul la justiție, 
în condiții de egalitate cu ceilalți, a victimelor 
discriminării pe criterii de dizabilitate. Acest 
demers include accesul tuturor persoanelor 
cu dizabiltăţi la proceduri judiciare și/sau 
administrative eficiente, inclusiv la mecanisme 
eficiente și accesibile de petiționare, precum și, 
acolo unde este cazul și dacă sunt supuse testării 
legale a mijloacelor și a meritelor, la asistență 
juridică de calitate la un cost accesibil. Statele 
Părți ar trebui să intervină în mod eficient și în 
timp util în cazul unor acțiuni sau omisiuni ale 
actorilor publici și privați care încalcă dreptul 
la egalitate și la nediscriminare al persoanelor 
cu dizabilităţi și al grupurilor de persoane cu 
dizabilităţi, atât în ceea ce privește aspectele 
civile și drepturile politice, precum și drepturile 
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economice, sociale și culturale. Recunoașterea 
căilor de atac judiciare de natură colectivă sau 
a acțiunilor colective poate contribui în mod 
semnificativ la garantarea efectivă a accesului 
la justiție în cazurile care afectează grupurile de 
persoane cu dizabilități;

(i) să includă în legislația națională anti-
discriminare protecția persoanelor împotriva 
relelor tratamente sau a consecințelor negative ca 
reacție la plângerile formulate sau la procedurile 
care vizează respectarea dispozițiilor privind 
egalitatea. Legislația anti-discriminare ar 
trebui, de asemenea, să garanteze că victimele 
discriminării nu sunt inhibate sau persecutate în 
mod nejustificat în folosirea căilor de recurs. În 
special, normele de procedură ar trebui să treacă 
sarcina probei, în procedurile civile de la reclamant 
la pârât, în cazurile în care există fapte care ar 
putea presupune existența unei discriminări;

(j) să dezvolte, în strânsă consultare cu 
organizațiile persoanelor cu dizabilităţi, cu 
instituțiile naționale pentru drepturile omului 
și cu alte părți interesate relevante, cum ar fi 
organismele de promovare a egalității, o politică 
de egalitate și o strategie care să fie incluzivă și 
accesibilă pentru toate persoanele cu dizabilităţi;

(k) să îmbunătăţească cunoștințele la 
toate nivelurile societății, inclusiv în rândul 
funcționarilor din toate ramurile guvernamentale 
și din sectorul privat, cu privire la domeniul de 
aplicare, conținutul și consecințele practice ale 
drepturilor la nediscriminare și la egalitate a 
tuturor persoanelor cu dizabilități;

(l) adoptarea măsurilor adecvate pentru 
monitorizarea egalității incluzive în mod regulat 

și cuprinzător. Aceasta include colectarea și 
analizarea datelor dezagregate privind situația 
persoanelor cu dizabilităţi;

(m) să se asigure că mecanismele naționale 
de monitorizare prevăzute la articolul 33 din 
Convenție sunt independente, să implice în 
mod eficient organizațiile reprezentative ale 
persoanelor cu dizabilităţi și să dispună de resurse 
adecvate pentru a combate discriminarea cu 
privire la persoanele cu dizabilităţi;

(n) să asigure protecția specifică și să acționeze 
cu atenție pentru a preveni și remedia incidentele 
de violență, exploatare, abuz și încălcări ale 
integrității corporale, la care sunt expuse în mod 
unic sau disproporționat persoanele cu dizabilități;

(o) să adopte măsuri specifice în vederea 
realizării egalității incluzive, în special pentru 
persoanele cu dizabilităţi care se confruntă cu 
discriminarea intersecțională, cum ar fi femeile, 
fetele, copiii, persoanele în vârstă și persoanele 
indigene cu dizabilităţi;

(p) Statele Părți care primesc un număr mare 
de solicitanți de azil, refugiați sau imigranți ar 
trebui să instituie proceduri formale, definite 
legal, pentru a asigura accesul persoanelor 
cu dizabilităţi, inclusiv al femeilor și copiilor 
cu dizabilități și a persoanelor cu dizabilități 
psihosociale și intelectuale, la acordarea unor 
facilități și a altor parametri de accesibilitate. 
Statele Părți trebuie să se asigure că persoanele cu 
dizabilități beneficiază de consiliere psihosocială 
şi juridică, de sprijin şi de reabilitare şi de faptul 
că serviciile de protecţie sunt adaptate din punctul 
de vedere al dizabilităţii, vârstei și sexului şi care 
sunt compatibile din punct de vedere cultural.
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Raportul Agenţiei pentru Drepturi Funda- 
mentale (FRA), publicat în 2018, analizează 
evoluţiile majore din Uniunea Europeană conform 
celor mai noi date şi sondaje obţinute în perioada 
ianuarie – decembrie 2017. În cele ce urmează vom 
prezenta pe scurt conţinutul raportului precum şi 
opiniile Agenţiei care evidenţiază atât progresele 
cât şi obstacolele existente în ceea ce priveşte 
exercitarea şi protecţia drepturilor fundamentale 
în Uniunea Europeană. Raportul oferă un valoros 
instrument de lucru pentru specialiştii în domeniul 
drepturilor omului, pentru autorităţi şi societatea 
civilă, iar studiile sale comparative, constatările 
şi recomandările rămân un punct de reper şi de 
informare pentru toţi cetăţenii spaţiului european. 
Raportul este structurat pe 10 capitole:

Capitolul I Percepții schimbătoare: către 
o abordare bazată pe drepturi asupra îmbă- 
trânirii 

În acest capitol se explorează o tendinţă nouă 
care se dezvoltă încet dar sigur, cea a perceperii 
îmbătrânirii ca o deficienţă care creează şi 
conduce la apariţia anumitor nevoi. Aceste 
nevoi sunt într-adevăr concrete, dar ele trebuie 
abordate din perspectiva respectării drepturilor 
fundamentale şi a tratamentului egal indiferent de 
vârstă. O abordare din prisma drepturilor omului 
nu contrazice realitatea acestor nevoi speciale 
care apar odată cu vârsta înaintată. Este evident că 
drepturile nu se schimbă pe măsură ce îmbătrânim, 
iar respectarea acestora este o condiţie sine qua 
non a unei vieţi demne în care există posibilitatea 
alegerii, a autonomiei şi participării, indiferent de 
vârstă.

Se constată că în societăţile moderne bătrâneţea 
capătă o conotaţie negativă iar bătrânii sunt 
consideraţi o povară, în special cei care necesită 
sprijinul sistemelor de protecţie socială. Acestora 
li se neglijează contribuţia pe care o pot aduce în 
continuare societăţii. Pe parcursul capitolului sunt 
analizate practicile discriminatorii cu care uneori 
se confruntă persoanele vârstnice. Dacă se ia în 

considerare doar un singur motiv de discriminare 
şi anume vârsta apar numeroase alte forme de 
discriminare, de tratament inegal şi excludere a 
femeilor vârstnice, a migranţilor a persoanelor 
vârstnice cu dizabilităţi sau a bătrânilor care 
trăiesc în sărăcie. Aceştia se confruntă cu 
provocări multiple şi comportă un risc mai ridicat 
de a fi victime ale încălcării drepturilor omului.

De asemenea, se evidenţiază un element 
interesant şi anume că tinerele generaţii se vor 
confrunta cu un risc mai mare de inegalitate 
la o vârstă înaintată, conform unui Raport al 
Organizaţiei pentru Cooperare Economică 
şi Dezvoltare.1 Raportul evidențiază faptul 
că schimbările demografice, combinate cu 
inegalitățile înrădăcinate în societate, conduc la 
schimbarea echilibrului și că în multe țări există 
riscul creșterii inegalității în rândul pensionarilor. 
Pentru moment, generațiile actuale de pensionari 
au venituri mai mari și un risc mai scăzut de 
sărăcie decât alte grupe de vârstă. Cu toate acestea, 
inegalitățile în domeniul educației, al sănătății, 
al ocupării forței de muncă și al câștigurilor 
salariale vor schimba în mod dramatic condiţiile 
de trai ale actualelor generații tinere atunci când 
vor atinge vârste înaintate. Percepția negativă 
asupra îmbătrânirii este o cumulare de prejudecăţi 
şi stereotipuri şi se poate regăsi la nivel structural 
în sisteme instituţionale, atitudini individuale 
şi relaţiile dintre generaţii. Manifestarea unei 
astfel de percepţii la nivel individual, de grup 
sau de societate subminează dreptul persoanelor 
vârstnice la demnitate umană şi împiedică 
contribuţia activă a acestora la viaţa comunităţii. 
O astfel de atitudine deşi începe de la felul în care 
este tratată individual o persoană vârstnică  va 
sfârşi prin a afecta în mod profund societatea. 

Schimbările demografice care au avut loc 
în Europa şi în alte ţări dezvoltate au condus la 

* A se vedea  http://fra.europa.eu/en/publicationsand  
resources/publications/annualreports/fundamental
rights2018

1 A se vedea OECD (2017), Preventing ageing unequally.

AGENȚIA PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE – 
RAPORTUL PRIVIND DREPTURILE FUNDAMENTALE 2018*
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creşterea numărului persoanelor vârstnice. Acesta 
a devenit un subiect fierbinte în cadrul dezbaterilor 
publice despre alocarea resurselor. Drepturile 
omului rămân universale şi imuabile, acestea 
nu se schimbă odată cu înaintarea în vârstă a 
persoanelor. Cu toate acestea persoanele vârstnice 
încep să se confrunte cu tot mai multe piedici în 
calea exercitării drepturilor lor fundamentale. 

Un aspect deloc de neglijat, semnalat în 
Raport, este faptul că prin Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi la care UE a 
aderat în 2010 şi care este ratificată de toate cele 
28 de state membre, nu se acordă persoanelor în 
vârstă o protecţie specială. Cu siguranţă că nu 
toate persoanele vârstnice au dizabilităţi, dar odată 
cu vârsta este din ce în ce mai probabil să apară o 
dizabilitate. Dar Convenţia consfinţeşte principiul 
universalităţii drepturilor omului şi prevede 
dreptul la demnitate, autonomie, nediscriminare, 
participare deplină şi recunoaştere egală în faţa 
legii. 

În opinia FRA, Uniunea Europeană trebuie 
să îşi intensifice eforturile pentru adoptarea 
Directivei privind tratamentul egal, pentru că 
aceasta va extinde protecţia asupra discriminării 
şi în ceea ce priveşte vârsta, accesul la bunuri şi 
servicii, la protecţie socială, la îngrijire medicală 
şi locuinţă. De asemenea se recomandă adoptarea 
cât mai rapidă a Directivei privind echilibrul 
dintre muncă şi viaţa de familie şi accelerarea 
procedurilor de adoptare a Actului European 
privind Accesibilitatea. Instituţiile Europene 
şi statele membre trebuie să ia în considerare 
folosirea Fondurilor Europene Structurale şi 
de Investiţii pentru promovarea unei abordări a 
îmbătrânirii bazată pe drepturile fundamentale.

Capitolul II Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene și utilizarea acesteia de 
către statele membre

Anul 2017 este cel de al optulea an de când 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Euro- 
pene a intrat în vigoare ca document obligatoriu 
din punct de vedere juridic. Ea vine în completarea 
legislaţiei naţionale privind drepturile omului 
şi a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 
Conform analizei FRA, reiese utilizarea mai mult 
sau mai puţin a Cartei la nivel naţional. Nu se 
înregistrează o îmbunătăţire în gradul de utilizare 

a acesteia de către sistemele judiciare sau în 
procesele legislative, iar politicile guvernamentale 
care vizează promovarea Cartei se dovedesc 
încă greu de identificat. Ceea ce înseamnă că 
potenţialul Cartei nu a fost exploatat pe deplin aşa 
cum reiese din puţinele referinţele la aceasta de 
către instanţele naţionale, parlamente şi guverne. 

În acest context încă din 2013 FRA a dedicat, 
utilizării Cartei la nivel naţional, un capitol 
separat în Raportul anual privind drepturile 
fundamentale. Prin intermediul reţelei sale de 
cercetare Franet, Agenţia a cerut exemple specifice 
la nivel naţional pentru fiecare dintre următoarele 
categorii: decizii ale instanțelor naționale în care 
judecătorii fac referire la Cartă, referinţe la Cartă 
în contextul unor propuneri legislative şi dezbateri 
parlamentare care să invoce Carta.

FRA a făcut apel în anii trecuţi la o mai 
mare conştientizare cu privire la importanţa şi 
rolul Cartei. Din cele 71 de cazuri analizate în 
2017 45% dintre judecătorii naţionali au invocat 
argumente legate de Cartă din proprie iniţiativă. 
Dintre deciziile judecătoreşti naţionale care au 
invocat Carta în 2017 30% au fost pe probleme 
de verificare la graniţă, azil şi migraţie. Dreptul 
la reparaţie şi judecată echitabilă (Art. 47) 
este prevederea la care se face cel mai mult 
referire. Recent au apărut referiri la Articolul 4 – 
interzicerea torturii şi a tratamentelor inumane sau 
degradante, Articolul 7 – dreptul la respectarea 
vieţii private şi de familie precum şi Articolul 41 
dreptul la o bună administraţie.

Concluzia este că la nivel naţional referirile 
la Cartă rămân limitate atât la nivel judiciar cât şi 
legislativ.

De aceea FRA recomandă statelor membre 
să încurajeze o mai bună informare şi mai multe 
schimburi de experienţă cu privire la folosirea şi 
invocarea Cartei de către judecătorii şi avocaţii 
statelor membre. Statele membre să organizeze 
cursuri de formare specifice pe acest subiect 
pentru judecători şi alţi practicieni din domeniul 
dreptului. De asemenea trebuie elaborate ghiduri  
cu sfaturi practice pentru aplicabilitatea Cartei. 
La ora actuală statele membre care oferă astfel 
de instrumente sunt foarte puţine. Ghidul FRA 
pentru aplicabilitatea Cartei ar putea fi luat ca 
sursă de inspiraţie la nivel naţional.
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Capitolul III – Egalitate şi nediscriminare
Progresul în acest domeniu rămâne contro- 

versat pentru că aşa cum subliniază Raportul 
Directiva privind Tratamentul Egal propusă 
în 2008 nu a fost adoptată încă dar Uniunea 
Europeană a proclamat Pilonul European al 
Drepturilor Sociale care se bazează pe principiu 
nediscriminării. Subiecte de interes rămân şi 
restricţia simbolurilor şi veşmintelor religioase 
la locul de muncă şi în spaţii publice, egalitatea 
pentru comunitatea LGBTI. Conform datelor 
colectate de către FRA şi sondajelor întreprinse 
privind discriminarea reiese că tratamentul inegal 
şi atitudinile discriminatorii rămân realităţi ale 
societăţii europene contemporane.

În opinia FRA este necesară adoptarea 
Directivei privind Tratamentul Egal pentru ca 
Uniunea Europeană să poată asigura protecţie 
completă împotriva discriminării indiferent de 
sex, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, 
dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală. De 
asemenea trebuie luate măsuri legale concrete 
pentru o protecţie mai puternică a drepturilor 
sociale prin implementarea principiilor şi respec- 
tarea drepturilor consfinţite prin Pilonul Dreptu- 
rilor Sociale. 

Orice propunere legislativă sau administrativă 
care riscă să limiteze libertatea de manifestare a 
religiei sau convingerilor unei persoane trebuie 
să ia în considerare respectarea drepturilor funda- 
mentale.

Statele membre sunt încurajate să adopte şi să 
implementeze măsuri speciale pentru asigurarea 
drepturilor comunităţii LGBTI. De asemenea, 
fiecare stat al UE este încurajat să furnizeze 
Oficiului Statistic al Uniunii Europene (Eurostat) 
date solide și fiabile privind egalitatea, astfel 
încât să permită elaborarea la nivel european a 
unor programe și măsuri specifice prin care să se 
promoveze tratamentul egal și nediscriminarea. 
Atunci când este posibil și relevant, datele 
colectate ar trebui nu numai să fie dezagregate 
pe sexe și pe vârste, dar și pe criterii de origine  
etnică, dizabilitate și religie. Furnizarea unor 
date fiabile rămâne extrem de importantă în 
contextul angajării UE şi a statelor sale membre 
în îndeplinirea ţintelor care ţin de obiectivele 
dezvoltării durabile ale Agendei 2030 şi anume 
ţintele 10.2 şi 10.3 ale obiectivului 10 privind 

reducerea inegalităţii în interiorul ţărilor şi între 
acestea.

Capitolul IV – Rasismul, xenofobia şi into- 
leranţa asociată acestora

În acest capitol se subliniază că în ciuda 
existenţei instrumentelor şi mecanismelor inter- 
naţionale care promovează egalitatea, combaterea 
rasismului şi xenofobiei, imigranţii şi grupurile 
etnice minoritare continuă să se confrunte cu 
discriminarea şi hărţuirea conform datelor 
furnizate de cel de al doilea sondaj al FRA privind 
minorităţile şi discriminarea în UE2. Comisia 
Europeană a sprijinit statele membre în eforturile 
de combatere a rasismului şi a mesajelor motivate 
de ură prin Grupul european la nivel înalt privind 
rasismul, xenofobia şi alte forme de intoleranţă 
şi a monitorizat îndeaproape implementarea 
Directivei privind egalitatea rasială. Dar cu toate 
că unele state membre şi-au revizuit legislaţia în 
acest domeniu, în anul 2017 doar 14 dintre acestea 
aveau deja planuri de acţiune şi strategii cu privire 
la combaterea rasismului şi a discriminării etnice.

Reiese că nu s-au înregistrat progrese sem- 
nificative în combaterea rasismului în spaţiul 
european şi că este necesară intensificarea efor- 
turilor pentru implementarea Directivei privind 
egalitatea rasială şi pentru luarea unor măsuri 
concrete de combatere a discriminării.

În opinia FRA, statele membre trebuie să se 
asigure că este luat în considerare, investigat şi 
judecat în conformitate cu legislaţia europeană 
şi internaţională fiecare caz de delict motivat 
de ură, inclusiv discursul  motivat de ură . Sunt 
necesare noi eforturi din partea statelor membre 
în ceea ce priveşte înregistrarea şi colectarea de 
date comparabile în ceea ce priveşte aceste delicte 
pentru a se putea consolida capacitatea de reacţie 
la acest fenomen bazată pe politici şi legislaţii 
eficiente.

De asemenea, este necesară o mai bună imple- 
mentare şi aplicare a Directivei privind egalitatea 
rasială. FRA recomandă statelor membre spo- 
rirea gradului de conștientizare a legislației antidis- 
criminare și a mecanismelor de recurs relevante, 
în special în rândul celor mai susceptibili de 
a fi afectați de discriminare, cum ar fi membrii 
minorităților etnice. Toate statele membre ale UE 

2 EU-MIDIS II
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ar trebui să se asigure că sancțiunile sunt suficient 
de eficace, proporționale cu delictul comis și cu 
efect de descurajare, în conformitate cu Directiva 
privind egalitatea rasială. Planurile naţionale 
de acţiune trebuie să facă referire la lupta 
împotriva rasismului, a discriminării, xenofobiei 
şi intoleranţei care decurge din toate acestea. În 
elaborarea Planurilor naţionale statele membre se 
pot inspira din ghidul practic oferit de către Biroul 
Înaltului Comisariat al Drepturilor Omului. Vor 
trebuie desemnate organismele şi autorităţile 
responsabile, fixate date limită de atingere a 
obiectivelor, stabiliţi indicatori de performanţă şi 
înfiinţate mecanisme de monitorizare şi evaluare. 
Nu trebuie neglijate nici cursurile de formare pe 
tema legislaţiei antidiscriminare care trebuie să se 
adreseze poliţiştilor pentru o mai bună înţelegere 
a unor prejudecăţi înrădăcinate şi pentru a putea 
contesta stereotipurile. Prin aceste cursuri se vor 
putea înţelege mai bine consecinţele discriminării 
şi se va învăţa cum se poate câştiga încrederea 
în poliţie din partea membrilor unor comunităţi 
vulnerabile sau minoritare.

Capitolul V – Integrarea romilor
Conform opiniilor FRA nu s-a înregistrat 

un progres semnificativ în domeniul integrării 
romilor cu toate că s-a continuat implementarea 
măsurilor de către statele membre pentru 
îmbunătăţire incluziunii acestora. Deşi a crescut 
participarea elevilor romi în şcoli rămân probleme 
privind abandonul şcolii precum şi segregarea în 
educaţie. Nu s-au înregistrat îmbunătăţiri în ceea 
ce priveşte situaţia angajării romilor în muncă, 
a locuinţelor şi a serviciilor de sănătate pentru 
aceştia. Sentimentul de respingere şi ură la adresa 
lor se manifestă prin atitudini discriminatorii, de 
hărţuire şi prin comiterea unor delicte motivate de 
ură. Acestea sunt cele mai importante bariere care 
există la ora actuală în calea incluziunii romilor.

Nevoia de a aborda aceste atitudini anti –
romi a devenit o prioritate politică mai mare 
în 2017, reflectată în Rezoluția Parlamentului 
European privind aspectele legate de drepturile 
fundamentale în integrarea romilor în UE. Sunt 
necesare eforturi sporite de monitorizare a 
implementării și eficacității măsurilor de inte- 
grare, în timp ce o atenție deosebită ar trebui 

acordată problemei excluderii sociale a tinerilor 
romi și femeilor rome.

Astfel în acest capitol sunt analizate pro- 
gresele realizate în domeniul integrării romilor, 
dintr-o perspectivă de ansamblu asupra situației 
drepturilor fundamentale ale romilor, şi se vor- 
beşte despre modalităţile de monitorizare a 
situaţiei acestora pe teritoriul UE. 

FRA recomandă ca combaterea atitudinii 
de ură şi respingere împotriva romilor să fie 
integrată în politici şi măsuri de includere activă 
care să abordeze inegalitatea etnică şi sărăcia 
conform Directivei privind egalitatea rasială şi cu 
Decizia-cadru privind combaterea rasismului și a 
xenofobiei.

În opinia FRA statele membre ar trebui să ia 
măsuri de sensibilizare cu privire la beneficiile 
integrării romilor, orientate către populația gene- 
rală, furnizorii de servicii, personalul educațional 
public și cadrele din poliție. Astfel de măsuri 
ar putea include sondaje sau cercetări calitative 
efectuate la nivel național sau local pentru a 
înțelege impactul social al atitudinii anti-romi.

De asemenea, autoritățile educaționale națio- 
nale ar trebui să ofere sprijin și resurse necesare 
școlilor cu elevi romi pentru a aborda toate 
aspectele legate de incluziune: creșterea parti- 
cipării la educație și reducerea ratelor abandonului 
școlar. Statele membre ale UE ar trebui să depună 
eforturi suplimentare pentru a aborda segregarea 
în educație, care se concentrează pe durabilitatea 
pe termen lung și, în paralel, abordează dis- 
criminarea și respingerea romilor. Trebuie pro- 
movată diversitatea în şcoli în rândul elevilor, 
cadrelor didactice şi al părinților.

Ar trebui intensificate măsurile statelor mem- 
bre pentru sprijinirea accesului la piaţa muncii 
pentru populaţia romă. La nivel local să existe 
politici de angajare care să sprijine activităţile 
de antreprenoriat, având în special ca grup 
ţintă tinerii şi femeile din comunităţile rome. 
Fondurile europene structurale şi de investiţii să 
fie canalizate spre participarea romilor la proiecte 
de integrare.

Foarte importantă rămâne stabilirea şi îmbu- 
nătăţirea mecanismelor de monitorizare de către 
statele membre în conformitate cu recomandarea 
Consiliului Europei din 2013 cu privire la mă- 
suri eficiente de integrare a populaţiei rome. 
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Este recomandabil ca aceste mecanisme de 
monitorizare să implice societatea civilă şi 
comunităţile rome locale. Fondurile europene se 
pot folosi eficient şi pentru evaluări independente 
care să ofere o privire documentată de ansamblu 
asupra situaţiei romilor.

Capitolul VI – Azilul, vizele, migraţia, 
frontierele şi integrarea

În comparaţie cu anul trecut, în 2017 numărul 
imigranţilor sosiţi pe mare s-a înjumătăţit scă- 
zând la 187.000, din care mai mult de 3.100 de 
persoane şi-au pierdut viaţa pe mare în drum spre 
Europa. Pe ruta Balcanilor de vest s-au intensificat 
acuzaţiile la adresa poliţiştilor care aplică rele 
tratamente migranţilor. Ţările UE continuă să se 
confrunte cu valul migraţionist şi să primească 
cereri de azil. Migraţia şi securitatea la frontiere 
au devenit din ce în ce mai legate una de cealaltă 
în contextul sistemelor informatice folosite pe 
scară largă în UE care deservesc atât imigrarea, 
cât şi consolidarea securităţii. Aşadar pe parcursul 
acestui capitol se subliniază faptul că provocările 
la adresa drepturilor fundamentale persistă, chiar 
dacă a scăzut numărul imigranţilor. De aceea 
FRA este de părere că statele membre ar trebui 
să consolideze măsurile de prevenire a riscului 
comportamentului abuziv al poliţiei şi paznicilor 
de frontieră. Ori de câte ori sunt semnalate cazuri 
de rele tratamente, acestea ar trebui investigate 
eficient pentru ca vinovaţii să fie aduşi în faţa 
justiţiei. 

Atunci când persoane sunt private de libertate 
din motive legate de migraţie, statele trebuie 
să respecte toate prevederile Cartei precum şi 
pe cele ale Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului. În legătură cu Directiva returnării, toate 
statele membre ar trebui să înfiinţeze mecanisme 
eficiente de returnare şi monitorizare.

Capitolul VII – Societatea informaţională, 
protecția vieții private și a datelor

Progresele tot mai mari  în domeniul cercetării 
legate de inteligența artificială și de noile evoluţii 
în domenii atât de diverse precum sănătatea, 
securitatea și piețele de afaceri au determinat 
autoritățile publice și societatea civilă să pună 
la îndoială impactul real pe care toate acestea 
îl pot avea asupra drepturilor fundamentale ale 

cetăţenilor. Între timp, două atacuri malware 
pe scară largă au provocat cu fermitate secu- 
ritatea digitală. Reformele recente ale UE în 
domeniul protecției datelor și al securității infor- 
matice, precum și eforturile actuale legate de 
confidențialitatea datelor electronice s-au dovedit 
a fi elaborate la timp și relevante în lumina acestor 
evoluții.

Capitolul 7 face referire la intensificarea ata- 
curilor cibernetice şi la faptul că organismele 
internaţionale insistă să se respecte drepturile 
fundamentale , in special dreptul la viaţa privată 
şi la protecţia datelor în contextul valului de 
inovaţii.

În opinia FRA statele membre UE ar trebui să 
evalueze amănunţit resursele umane şi financiare, 
precum şi capacităţile tehnice necesare pentru 
operarea  în domeniul protecţiei datelor având 
în vedere  responsabilităţile ce decurg din noile 
atribuţii şi competenţe stabilite în Regulamentul 
general privind protecţia datelor.

Autoritățile de protecție a datelor ar trebui 
să se asigure că toți operatorii de date acordă o 
atenție deosebită copiilor și cetățenilor UE pentru 
a garanta o conștientizare egală cu privire la 
protecția datelor și la drepturile de confidențialitate 
și pentru a reduce vulnerabilitatea cauzată de 
analfabetismul digital.

Legiuitorii UE ar trebui să acorde o atenție 
deosebită analizei Curții de Justiție a Uniunii 
Europene (CJUE) şi să ia în considerare revizuirea 
dispozițiilor Directivei privind înregistrarea 
numelor de pasageri aerieni, în special a acelor 
pasageri care pot prezenta în mod obiectiv un risc 
în ceea ce privește terorismul și/sau infracțiunile 
grave transnaționale.

Statele membre ale UE ar trebui să evalueze 
impactul marilor companii de analiza a datelor 
și să ia în considerare modalităţile de abordare 
a riscurilor care s-ar putea ivi privind încălcarea 
drepturilor fundamentale prin instituirea unor 
mecanisme de supraveghere puternice, indepen- 
dente și eficiente. Având în vedere expertiza lor, 
autoritățile de protecție a datelor ar trebui să fie 
implicate activ în aceste procese de analiză a 
datelor.

În special, prevederile naționale trebuie să 
respecte principiile de limitare a scopului, de mini- 
mizare a datelor, de securitate, de limitare a stocării 
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acestora și de responsabilitate, în special în ceea ce 
privește obligația menţionată în directiva privind 
securitatea reţelelor şi sistemelor de informare, 
aceea  ca autoritățile naționale să coopereze cu 
autoritățile de aplicare a legii și cu autoritățile de 
protecție a datelor.

Capitolul VIII – Drepturile copilului
Pilonul european al drepturilor sociale subli- 

niază dreptul copiilor la egalitate, precum şi 
dreptul de a fi protejaţi de sărăcie, axându-se în 
special pe accesul la educaţie şi îngrijire de la o 
vârstă fragedă. Rata sărăciei copiilor din UE este 
în uşoară scădere dar aproape 25 de milioane de 
copii sunt supuşi riscului sărăciei şi excluziunii 
sociale, se precizează în raport, iar 7% dintre 
familiile europene cu copii sunt private de 
locuinţe. Copii migranţi şi refugiaţi continuă să 
ceară protecţie în Europa deşi numărul lor este 
mai redus decât în 2015 şi 2016. În contextul 
migraţiei punerea în aplicare a principiului inte- 
resului superior al copilului rămâne una dintre 
cele mai importante provocări. Statele membre  
şi-au continuat eforturile de a oferi cazare, 
educaţie, consiliere psihologică şi măsuri de 
integrare a copiilor. Un progres foarte limitat 
s-a înregistrat în reducerea detenţiei copiilor 
imigranţi dar în acelaşi timp mai  multe iniţiative 
europene s-au axat pe riscurile radicalizării şi a 
extremismului violent în rândul tinerei generaţii.

În acest capitol se analizează situaţia sărăciei 
şi a excluderii sociale în rândul copiilor. De 
asemenea se insistă asupra faptului că protecţia 
copiilor migranţi rămâne o mare problemă în 
timp ce creşte pericolul extremismului şi al 
radicalizării.

În opinia FRA statele membre UE ar trebui 
să asigure drepturile fetelor şi băieţilor din medii 
defavorizate şi să ia măsurile specifice pentru a 
le putea oferi şanse egale. Punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale necesită 
propuneri legislative concrete şi planuri de acţiune 
la nivel naţional, alocări de bugete şi iniţierea 
unor sisteme de monitorizare în toate domeniile 
care afectează copiii şi familiile acestora, cum ar 
fi ocuparea forţei de muncă, egalitatea de şanse 
între femei şi bărbați, accesul la educaţie, locuinţă 
şi servicii de sănătate la preţuri accesibile. 
Toate statele europene ar trebui să ţină cont de 

Recomandarea Comisiei din 2013 „să investim 
în copii” atunci când îşi prezintă programele de 
reformă naţională.

Lupta împotriva lipsei de locuinţe ar trebui 
să fie o prioritate politică. În special cei care 
trăiesc la limita sărăciei trebuie să aibă prioritate 
şi acces la locuinţe sociale. Autorităţile trebuie să 
abordeze problema persoanelor fără adăpost, care 
trăiesc pe străzi şi să ia măsuri pentru a preveni 
sau întârzia evacuările forţate ale familiilor cu 
copii, în special pe timp de iarnă. Se recomandă 
recurgerea la fonduri europene pentru finanţarea 
de locuinţe.

FRA sugerează ca Uniunea Europeană să 
promoveze schimbul regional și transnațional de 
experienţă şi exemple de succes legate de măsurile 
practice de prevenire a evacuărilor familiilor 
cu copii. De asemenea, ar trebui să promoveze 
eforturile la nivelul UE de a colecta date privind 
evacuările familiilor cu copii și persoanelor fără 
adăpost.

Statele membre ale UE ar trebui să stabilească 
proceduri adaptate la contextele lor naționale 
pentru a evalua interesul superior al copilului 
în domeniul azilului şi migrației. Astfel de 
proceduri ar trebui să definească în mod clar 
care sunt situațiile în care este necesară stabilirea 
formală a interesului superior al copilului, cine 
este responsabil pentru el , modul în care este 
înregistrat și care este metodologia sensibilă la 
gen și la tipologia culturală care ar trebui urmată.

UE ar putea facilita acest proces prin carto- 
grafierea practicilor curente și prin îndrumarea 
procesului prin intermediul rețelelor existente 
ale statelor membre privind drepturile copilului 
și protecția copiilor în domeniul migrației, 
coordonate de Comisia Europeană.

Uniunea Europeană şi statele membre ar trebui 
să găsească alternative credibile şi eficiente pentru 
îngrijirea copiilor migranţi care să nu prevadă 
detenţia copiilor în timpul procedurilor de azil 
sau în scopul returnării indiferent dacă aceştia se 
află pe teritoriul UE împreună cu familiile lor sau 
singuri. Aceasta presupune îngrijirea alternativă şi 
consilierea. Comisia Europeană ar trebui să aibă 
în vedere monitorizarea sistematică a utilizării 
detenţiei copiilor imigranţi şi a altor persoane 
aflate în situaţii vulnerabile.
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Pe de altă parte trebuie abordat cu atenţie 
fenomenul complex al radicalizării. În acest sens 
sunt necesare programe de promovare a cetăţeniei 
şi a valorilor comune ale libertăţii, toleranţei şi 
nediscriminării, în special prin intermediul edu- 
caţiei.

Capitolul IX – Accesul la justiţie, inclusiv 
drepturile victimelor infracțiunilor

Potrivit Raportului în ciuda eforturilor depuse 
de UE și de alți actori internaționali, provocările 
din domeniul statului de drept și justiției au 
generat preocupări crescânde în UE în 2017. 

Mai multe state membre ale UE au luat 
măsuri pentru a-și consolida mecanismele de 
recurs colectiv în conformitate cu Recomandarea 
Comisiei 2013/396 / UE, care îmbunătățește 
accesul la justiție. S-au înregistrat progrese în 
domeniul drepturilor victimelor. Aproximativ o 
treime din statele membre ale UE au adoptat o 
legislație pentru transpunerea Directivei privind 
drepturile victimelor; multe dintre ele au pus în 
aplicare noi măsuri în 2017 pentru a se asigura 
că victimele infracțiunilor primesc informații 
cuprinzătoare şi în timp util despre drepturile 
lor de la primul punct de contact , care este cel 
mai adesea poliția. UE a semnat Convenția de la 
Istanbul ca un prim pas în procesul de ratificare a 
acesteia. Alte trei state membre ale UE au ratificat 
Convenția în 2017, afirmând astfel faptul că 
statele membre ale UE recunosc Convenţia drept 
instrumentul care defineşte standardele europene 
de protecție a drepturilor omului în domeniul 
violenței împotriva femeilor și al violenței în 
familie. Aceasta include şi hărțuirea sexuală – o 
problemă care a primit o atenție largă şi datorită  
mişcării internaţionale  #metoo.

În acest capitol se acordă o atenţie deosebită 
provocărilor cu care se confruntă statul de drept 
şi obstacolelor din calea justiţiei, deoarece 
astfel de situaţii devin tot mai îngrijorătoare. Se 
vorbeşte despre facilitarea accesului la justiţie 
prin intermediul mecanismelor de recurs colectiv, 
despre importanţa promovării drepturilor victi- 
melor precum şi despre flagelul violenţei 
domestice şi al hărţuirii sexuale la locul de muncă.

Statele membre sunt încurajate să colaboreze 
pentru consolidarea sistemului judiciar independent. 
O cale de urmat în acest context ar fi de a se abate 
de la abordarea existentă a situaţiilor de urgenţă ale 

statului de drept în ţările individuale într-o manieră 
ad-hoc. În schimb, eforturile existente ar trebui 
intensificate pentru a elabora criterii și evaluări 
contextuale pentru a ghida statele membre ale UE 
în recunoașterea și abordarea în mod regulat și 
comparativ a eventualelor chestiuni privind statul 
de drept. În plus, ar trebui să se acționeze pentru 
asigurarea respectării statului de drept consilierea 
orientată existentă din mecanismele europene 
și internaționale de monitorizare a drepturilor 
omului, inclusiv acțiunile de remediere stabilite 
în recomandările Comisiei Europene emise în 
cadrul procedurii-cadru a statului de drept. Toate 
statele membre ale UE ar trebui întotdeauna să fie 
pregătite să apere statul de drept și să ia măsurile 
necesare pentru a contesta orice încercare de a 
submina independența justiției lor.

UE și statele sale membre sunt încurajate să-și 
consolideze în continuare eforturile și colaborarea 
pentru a consolida sistemul judiciar independent, o 
componentă fundamentală a legii. O cale de urmat 
în acest context este de a se abate de la abordarea 
existentă de abordare a situațiilor de urgență ale 
statului de drept în țările individuale într-o manieră 
ad-hoc. În schimb, eforturile existente ar trebui 
intensificate pentru a elabora criterii și evaluări 
contextuale pentru a ghida statele membre ale 
UE în recunoașterea și abordarea în mod regulat 
și comparativ a eventualelor chestiuni privind 
statul de drept. În plus, ar trebui să se acționeze 
pentru asigurarea respectării statului de drept, prin 
utilizarea mecanismelor europene și internaționale 
de monitorizare a drepturilor omului, inclusiv a 
acțiunilor de remediere stabilite în recomandările 
Comisiei Europene emise în cadrul procedurii-
cadru a statului de drept. Toate statele membre ale 
UE ar trebui întotdeauna să fie pregătite să apere 
statul de drept și să ia măsurile necesare pentru a 
contesta orice încercare de a submina independența 
justiției lor.

Statele membre ale UE – care lucrează în strânsă 
colaborare cu Comisia Europeană și alte organisme 
ale UE – ar trebui să își continue eforturile pentru 
a se asigura că Recomandarea Comisiei 2013/396 
/ UE privind mecanismele colective de căi de atac 
este implementată pe deplin pentru a permite o 
acțiune colectivă eficientă, precum și accesul la 
justiție. Mecanismele de recurs colectiv ar trebui 
să aibă un domeniu larg de aplicare și să nu se 
limiteze la chestiuni legate de consumatori. De 
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asemenea, Comisia Europeană ar trebui să profite 
de evaluarea punerii în aplicare a Recomandării 
Comisiei 2013/396 / UE, inițiată în 2017, pentru 
a oferi sprijinul necesar statelor membre ale UE 
pentru introducerea sau reformarea mecanismelor 
naționale de despăgubire colectivă în conformitate 
cu regula  dreptului și a drepturilor fundamentale 
în toate domeniile în care cererile colective privind 
interdicțiile sau daunele în caz de încălcare a 
drepturilor acordate în temeiul dreptului Uniunii ar 
fi relevante.

În urma evoluțiilor legislative pozitive în 
vederea transpunerii Directivei privind drepturile 
victimelor până în 2017, statele membre ale UE 
ar trebui să se concentreze asupra punerii efective 
în aplicare a acestei directive. Aceste eforturi 
ar trebui să includă colectarea datelor defalcate 
pe sexe cu privire la modul în care victimele 
infracțiunilor şi-au exercitat drepturile lor; astfel 
de date ar trebui utilizate pentru a soluționa 
lacunele în cadrele instituționale pentru a permite 
victimelor să-și exercite drepturile. Colectarea de 
date suplimentare la nivel național și la nivelul 
UE va evidenția lacunele care trebuie eliminate 
pentru a se asigura că victimele infracțiunilor au 
acces la drepturi și sprijin în viaţa de zi cu zi.

Se recomandă tuturor statelor membre ale 
UE să ratifice Convenţia de la Istanbul privind 
combaterea violenţei împotriva femeilor şi a 
violenţei domestice. În conformitate cu articolul 
36 din Convenţie, toate statele membre ar trebui 
în mod neambiguu şi necondiţionat să încrimineze 
actele de violenţă pe care acesta le menţionează.

Sunt necesare măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea hărţuirii sexuale. Aceasta trebuie pur 
şi simplu interzisă în ceea ce priveşte condiţiile 
de angajare sau condiţiile existente la locul de 
muncă, în conformitate cu Directiva 2006/54/CE 
privind punerea în aplicare a principiului şanselor 
egale şi tratamentelor egale între bărbaţi şi femei 
în probleme de angajare şi ocupare a unui post.

Capitolul X – Evoluţii în punerea în 
aplicare a Convenţiei Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi

În formularea acestui capitol s-a folosit ca 
instrument de lucru şi Raportul de progres al 
Comisiei Europene referitor la implementarea 
Strategiei europene privind dizabilitatea 2010-
2020, pentru a se putea evalua eforturile 

UE în realizarea drepturilor consfinţite prin 
Convenţia ONU privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi. În ciuda unor progrese la nivel 
naţional, continuă totuşi să persiste lipsuri mai 
ales în ceea ce priveşte accesibilitatea şi viaţa 
independentă. Cadrele de monitorizare, stabilite 
conform articolului 33 (2) din Convenţie, au un 
rol foarte important, dar lipsa resurselor precum 
şi a independenţei subminează eficienţa acestora.

Se face referire la modul în care este imple- 
mentată Convenţia de către statele membre, la 
reforme, măsuri şi rezultate. O atenţie specială se 
acordă provocărilor şi problemelor care împiedică o 
monitorizare eficientă a implementării Convenţiei.

În opinia FRA rămâne foarte importantă 
includere standardelor impuse de Convenţie în 
legislaţia şi politicile naţionale pentru o abordare 
a dizabilităţii din perspectiva drepturilor omului. 
Ceea ce înseamnă că trebuie să aibă loc o reformă 
cuprinzătoare la nivel legislativ pentru o reală 
conformitate cu prevederile Convenţiei. Statele 
membre trebuie să elaboreze indicatori de 
măsurare a progresului în implementare.

De asemenea, trebuie urgentată adoptarea de 
către UE a Actului Accesibilităţii care include 
măsuri solide. Acesta va trebui să stabilească 
anumite standarde privind accesibilitatea în mediul 
înconjurător şi la nivelul serviciilor de transport. 
Actul ar trebui să conţină prevederi care să facă 
referire la alte regulamente relevante, cum ar fi cele 
ale Fondurile Europene Structurale şi de Investiţie 
sau cele ale Directivei de Achiziţii Publice. 
Fondurile Europene trebuie canalizate spre spriji- 
nirea unei vieţi independente a persoanelor cu 
dizabilitiăţi. Reprezentanţi ai organizaţiilor persoa- 
nelor cu dizabilităţi ar trebui să participe în comi- 
tetele de monitorizare şi să se asigure că sunt 
folosite date fiabile. De asemenea, statele membre 
care încă nu au ratificat Protocolul Opţional al 
Convenţiei sunt invitate să întreprindă acţiunile 
necesare pentru ratificare.

Atât Uniunea Europeană, cât şi statele 
membre trebuie să ia în considerare alocarea unor 
resurse umane şi financiare stabile şi solide pentru 
mecanismele de monitorizare în conformitate cu 
Articolul 33 (2) al Convenţiei şi, de asemenea, 
să fie luate în considerare Principiile de la Paris 
privind funcţionarea instituţiilor naţionale pentru 
drepturile omului.

Daniela Albu
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Invocând încălcarea art. 6 §1 din Convenție, 
reclamantul pretinde încălcarea dreptului său 
de acces la o instanță, având în vedere anularea 
recursului său pe motivul nerespectării unei 
cerințe procedurale, pe care o consideră excesivă.

La originea cauzei se află cererea nr. 29.117/05 
prin care domnul Constantin Dimon („reclamantul”), 
a sesizat Curtea la 15 iulie 2005, în temeiul art. 34 din 
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale.

La o dată nespecificată, reclamantul a introdus 
o acţiune în justiţie împotriva comisiei locale de 
aplicare a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 
şi celor forestiere care au fost naţionalizate în 
timpul regimului comunist. Acesta a solicitat 
anularea Deciziei administrative a comisiei din  
8 septembrie 2003.

Prin Sentinţa din 16 decembrie 2003, Judecă- 
toria Braşov a admis în parte acţiunea reclaman- 
tului şi a obligat comisia la acordarea dreptului de 
proprietate asupra mai multor hectare de pădure 
pe două amplasamente identificate.

 Comisia a declarat apel împotriva sentinţei, 
care a fost admis de Tribunalul Braşov și a respins 
pretenţiile reclamantului.

Reclamantul, reprezentat de un avocat, a decla- 
rat recurs împotriva deciziei. Pârâta, respectiv 
Comisia locală de aplicare a Legii nr. 1/2000 de 
pe lângă primăria orașului Predeal, a fost citată 
să se prezinte și a fost reprezentată la ședințele 
din fața curții de apel. Reclamantul a fost de 
asemenea prezent.

Prin Decizia din 24 februarie 2005, Curtea 
de Apel Brașov a constatat nulitatea recursului 
declarat de reclamant, motivând că acesta nu a 
indicat denumirea pârâtei și adresa acesteia. În 

consecință, nu a îndeplinit una dintre cerințele 
fundamentale de formă ale recursului, prevăzute 
de Codul de procedură civilă.

Conform uzanţelor interne relevante: art. 302 
alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă în 
vigoare la momentul respectiv, astfel cum a fost 
modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 58/2003, prevedea că, sub sancțiunea nulității, 
cererea de recurs va cuprinde, printre altele, urmă- 
toarele mențiuni: denumirea persoanei juridice 
și sediul acesteia. Dar, prin Decizia nr. 176 din 
24 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 356 din 27 aprilie 20052, 
Curtea Constituțională a declarat neconstituțională 
această dispoziție din Codul de procedură civilă, 
motivând că apare ca un formalism inacceptabil 
de rigid, de natură să restrângă nejustificat accesul 
liber la justiție.

Reclamantul invocă o atingere adusă dreptului 
său de acces la o instanță, având în vedere anularea 
recursului său pe motivul nerespectării unei 
cerințe procedurale, pe care o consideră excesivă.

Făcând trimitere la Hotărârea Brualla Gomez de 
la Torre împotriva Spaniei3, Guvernul subliniază 
cu privire la condițiile de admisibilitate a unui 
recurs, care pot fi mai rigide decât cele aplicabile 
apelului și reamintește că, Curtea a recunoscut, 
în acest sens, o marjă de apreciere care este în 
favoarea statelor.

În ceea ce privește prezenta cauză, Guvernul 
constată că restrângerea dreptului de acces la o 
instanță a fost prevăzută de legea în vigoare la 
momentul faptelor, a urmărit un scop legitim și 
a fost proporțională cu acesta. În plus, Guvernul 
afirmă că această dispoziție legislativă nu era 
lipsită de claritate și previzibilitate.

III. JURISPRUDENȚĂ

HOTĂRÂREA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI  
ÎN CAUZA DIMON ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI1

2 http://www.monitoruljuridic.ro/act/decizia-nr-83-din-
27-februarie-2018-referitoare-la-excepţia-de-neconstituţi-
onalitate-a-dispoziţiilor-art-43-alin-2-art-53-alin-2-art-
486-alin-1-nbspşi-art-02177.html.

3 Culegere de hotărâri și decizii 1997-VIII din 19 decem- 
brie 1997, pct. 33.

1 http://www.monitoruljuridic.ro/act/hotărârea-din-27- 
noiembrie-2012-în-cauza-dimon-împotriva-româniei-
emitent-curtea-europeană-a-drepturilor-omului-201363.
html.
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În acest sens, Guvernul susține că recursul 
reclamantului nu menționa denumirea și adresa 
pârâtei, cu toate că acesta a fost formulat cu 
ajutorul unui avocat. De asemenea, Guvernul 
subliniază că, din punctul de vedere al legislației, 
prezenta cerere are doar un interes istoric, 
deoarece, în prezent, această dispoziție nu mai 
este în vigoare.

Motivarea Curții
Curtea reamintește că „dreptul la o instanță”, 

un aspect al acestuia fiind dreptul de acces, nu 
este absolut și se pretează unor limitări admise 
în mod implicit, mai ales în ceea ce privește 
condițiile de admisibilitate a unui recurs, deoarece 
necesită prin însăși natura sa o reglementare a 
statului, care se bucură, în această privință, de 
o anumită marjă de apreciere. Totuși, limitările 
nu pot restrânge accesul unui justițiabil într-atât 
încât dreptul său de acces la instanță să fie afectat 
în însăși esența lui; acestea nu sunt compatibile 
cu art. 6 § 1 din Convenție decât dacă urmăresc 
un scop legitim și dacă există un raport rezonabil 
de proporționalitate între mijloacele folosite și 
scopul urmărit4.

De asemenea, Curtea reamintește că nu are 
competența de a se substitui instanțelor interne. 
Autoritățile naționale, în special instanțele judecă- 
torești, sunt cele cărora le revine, în primul rând, 
sarcina de a interpreta legislația internă5. Rolul 
Curții se limitează la a verifica compatibilitatea cu 
Convenția a efectelor unei astfel de interpretări. 
Acest lucru este valabil mai ales în ceea ce 
privește interpretarea de către instanțe a normelor 
de natură procedurală6. Cu toate acestea, regle- 
mentarea în cauză sau aplicarea acesteia nu 
trebuie să împiedice în mod arbitrar justițiabilul 
să se prevaleze de o cale de atac disponibilă7 
(Tejedor Garcia împotriva Spaniei, 16 decembrie 

1997, pct. 31, Culegere 1997-VIII).
În prezenta cauză, Curtea observă că, în Deci- 

zia din 24 februarie 2005, Curtea de Apel Brașov 
a constatat nulitatea recursului declarat de recla- 
mant pe motiv că acesta a omis să menționeze 
denumirea pârâtei și adresa acesteia.

De asemenea, Curtea observă că, în recursul 
său, reclamantul a solicitat „modificarea hotărârii 
atacate, în sensul respingerii apelului Comisiei 
Locale de Aplicare a L.1/2000 de pe lângă Primăria 
Predeal și menținerea ca legală și temeinică a 
Sentinței civile nr. 11.247/2003, pronunțată de 
Judecătoria Brașov”. Rezultă că reclamantul a 
menționat în mod clar cine era pârâta, respectiv 
Comisia locală de aplicare a Legii nr. 1/2000 de pe 
lângă primăria orașului Predeal, incluzând astfel 
și o mențiune privind adresa acesteia. Pe de altă 
parte, comisia a fost citată și chiar s-a prezentat la 
ședințele din fața curții de apel.

Recunoscând rolul principal al instanțelor 
naționale în interpretarea normelor de procedură, 
Curtea consideră că, prin faptul că nu a luat în con- 
siderare conținutul efectiv al recursului recla- 
mantului, Curtea de Apel Brașov l-a privat pe 
acesta din urmă de accesul la o instanță8.

Pe de altă parte, Curtea observă că ulterior, 
prin Decizia nr. 176 din 24 martie 2005, Curtea 
Constituțională a declarat neconstituțională a- 
ceastă dispoziție din Codul de procedură civilă, 
motivând că apare ca un formalism inacceptabil 
de rigid, de natură să restrângă nejustificat acce- 
sul liber la justiție. Totuși, această decizie nu a 
avut niciun efect asupra situației reclamantului, 
în absența unei căi de atac împotriva deciziei 
definitive a curții de apel.

Ținând seama de cele de mai sus, Curtea 
consideră că a fost încălcat art. 6 § 1 sub aspectul 
dreptului de acces la o instanță.

8 A se vedea Virgil Ionescu împotriva României,  
nr. 53.037/99, pct. 45-46, 28 iunie 2005; și, mutatis 
mutandis, Șega împotriva României, nr. 29.022/04, pct. 40, 
13 martie 2012.

4 A se vedea în special Edificaciones March Gallego 
S.A. împotriva Spaniei, 19 februarie 1998, pct. 34, Culegere 
1998-I; și Rodriguez Valin împotriva Spaniei, nr. 47.792/99, 
pct. 22, 11 octombrie 2001.

5 Hotărârea Brualla Gomez de la Torre împotriva 
Spaniei, citată anterior, pct. 31.

6 Hotărârea Tejedor Garcia împotriva Spaniei, 16 decem- 
brie 1997, pct. 33, Culegere 1997-VIII.

7 Ibidem pct. 31.
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Cererea de decizie preliminară priveşte 
interpretarea articolului 2, punctul 2 litera (a) și a 
articolului 3 alin. (1) și a alin. (2) literele (a) și (b), 
precum și a articolului 7 alin. (2) din Directiva 
2004/38/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului2 din 29 aprilie 2004 privind dreptul 
la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și membrii 
familiilor acestora.

Această cerere a fost formulată în cadrul 
litigiului între Relu Adrian Coman, Robert 
Clabourn Hamilton, Asociația Accept (denumiți 
în continuare, împreună, „Coman și alții”), pe de 
o parte, și Inspectoratul General pentru Imigrări 
(România) (denumit în continuare „Inspectoratul”) 
și Ministerul Afacerilor Interne (România), pe de 
altă parte, cu participarea Consiliului Național 
pentru Combaterea Discriminării, cu privire 
la condițiile de acordare în favoarea domnului 
Hamilton a dreptului de şedere în România pe o 
perioadă mai mare de trei luni.

Ea oferă Curții, pentru prima dată, ocazia de 
a se pronunța cu privire la noțiunea de „soț”, 
în sensul Directivei 2004/38, în contextul unei 
căsătorii încheiate între doi bărbați.

Domnul Relu Adrian Coman cetățean român, 
dar și cu cetățenie americană, şi domnul Robert 
Clabourn Hamilton, cetățean american, au 
locuit împreună în New York din luna mai 2005 
până în luna mai 2009. De la acea dată, domnul 
Coman s-a stabilit la Bruxelles pentru a lucra la 
Parlamentul European ca asistent parlamentar, în 
timp ce domnul Hamilton a rămas la New York. 
Ei s-au căsătorit la Bruxelles la 5 noiembrie 2010.

În luna martie 2012, domnul Coman a încetat să 
mai lucreze la Parlament și a rămas la Bruxelles. 
În decembrie 2012, domnii Coman și Hamilton 

au inițiat demersurile administrative pe lângă 
autoritățile române pentru a obține documentele 
necesare pentru ca domnul Coman să poată, 
împreună cu soțul său, care nu este resortisant al 
Uniunii, să lucreze și să locuiască în mod legal în 
România pentru o perioadă mai mare de trei luni..

Răspunzând la această solicitare, Inspectoratul 
i-a informat pe domnii Coman și Hamilton că 
acesta din urmă beneficiază numai de un drept de 
ședere pe o perioadă de trei luni, întrucât, fiind 
vorba despre persoane de acelaşi sex, căsătoria 
nu este recunoscută, conform Codului civil, și 
că prelungirea dreptului de şedere temporară în 
România pentru un cetățean american în condițiile 
prevăzute de legislația românească privind 
imigrația, coroborată cu celelalte dispoziții legale 
relevante în materie, nu poate fi efectuată în 
scopul reîntregirii familiei.

Urmare a acestui răspuns, în octombrie 2013, 
Coman și alții au introdus o acțiune împotriva 
deciziei Inspectoratului la Judecătoria Sectorului 
5, București.  În cadrul acestui litigiu, ei au invocat  
şi excepția de neconstituționalitate împotriva 
dispozițiilor articolului 277 alineatele (2) și (4) 
din Codul civil. În opinia lor, nerecunoașterea 
căsătoriilor între persoane de același sex încheiate 
în străinătate, în vederea exercitării dreptului 
de ședere, reprezintă o încălcare a dispozițiilor 
Constituției României privind respectarea 
dreptului la viață intimă, familială și privată, 
precum și a principiului egalității în drepturi.

Astfel în decembrie 2015, Judecătoria Sectorului 
5 București a sesizat Curtea Constituțională 
pentru a se pronunța asupra excepției menționate. 
Aceasta din urmă a considerat că prezenta cauză 
se referea strict la recunoașterea efectelor unei 
căsătorii legal încheiate în străinătate între un 
cetățean al Uniunii și soțul său de același sex, 
resortisant al unei țări terțe, în raport cu dreptul la 
viața de familie și cu dreptul la liberă circulație, 
din perspectiva interdicției discriminării pe motiv 
de orientare sexuală. În acest context, instanța de 

HOTĂRÂREA CURTII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE  
ÎN CAUZA COMAN ȘI ALȚII/ INSPECTORATUL GENRAL  

PENTRU IMIGRĂRI ȘI MINISTERUL AFACERILOR INTERNE1

1 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?te
xt=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=RO&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=317229.

2 http://evisa.mae.ro/media/1502/4-Directiva-38-2004.
pdf.
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trimitere are îndoieli cu privire la interpretarea 
care trebuie dată mai multor noțiuni utilizate de 
Directiva 2004/38 coroborate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și cu 
jurisprudența recentă a Curții și a Curții Europene 
a Drepturilor Omului cu privire la dreptul la o 
viață de familie.

În aceste condiții, Curtea Constituțională 
a hotărât să suspende judecarea cauzei și să 
adreseze Curții de Justiţie următoarele întrebări 
preliminare:

1) «Soț» din articolul 2 punctul 2 litera (a) din 
Directiva 2004/38, coroborat cu articolele 7, 9, 
21 și 45 din Cartă, include soțul de același sex, 
dintr-un stat care nu este membru al Uniunii, al 
unui cetățean european cu care cetățeanul s-a 
căsătorit legal conform legii dintr-un stat membru, 
altul decât statul gazdă?

2) Dacă răspunsul la prima întrebare este 
afirmativ, atunci articolul 3 alineatul (1) și articolul 
7 alineatul [2] din Directiva 2004/38, coroborate 
cu articolele 7, 9, 21 și 45 din Cartă, cer ca statul 
membru gazdă să acorde dreptul la rezidență pe 
teritoriul său pe o perioadă mai lungă de 3 luni 
unui soț de același sex al unui cetățean european?

3) Dacă răspunsul la prima întrebare este 
negativ, soțul de același sex, dintr-un stat care 
nu este membru al Uniunii Europene, al unui 
cetățean european, cu care cetățeanul s-a căsătorit 
legal conform legii dintr-un stat membru, altul 
decât statul gazdă, poate fi calificat ca fiind «orice 
alt membru de familie, […]» în sensul articolului 
3 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/38 
ori «partenerul cu care cetățeanul Uniunii are o 
relație durabilă, atestată corespunzător», în sensul 
articolului 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 
2004/38, cu obligația corelativă a statului gazdă 
de a facilita intrarea și șederea acestuia, chiar 
dacă statul gazdă nu recunoaște căsătoriile între 
persoane de același sex și nici nu prevede vreo 
altă formă alternativă de recunoaștere juridică, de 
tipul parteneriatelor înregistrate?

4) Dacă răspunsul la a treia întrebare este 
afirmativ, atunci articolul 3 alineatul (2) și 
articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2004/38, 
coroborate cu articolele 7, 9, 21 și 45 din cartă, 
cer ca statul membru gazdă să acorde dreptul la 
rezidență pe teritoriul său pe o perioadă mai lungă 

de 3 luni unui soț de același sex al unui cetățean 
european?”

În analiza sa, Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene a avut în vedere următoarele aspecte:

În speță, întrebările adresate de instanța de 
trimitere pornesc de la premisa că, în timpul şederii 
sale efective în Belgia, în temeiul articolului 
7 alineatul (1) din Directiva 2004/38, domnul 
Coman a întemeiat sau a consolidat cu această 
ocazie o viață de familie cu domnul Hamilton. 
În calitate de resortisant român, domnul Coman 
beneficiază, în temeiul articolului 20 alineatul (1) 
TFUE, de statutul de cetățean al Uniunii. 

Drepturile recunoscute resortisanților statelor 
membre includ si pe cel de a duce o viață de 
familie normală atât în statul membru gazdă, 
cât și în statul membru a cărui cetățenie o dețin, 
cu ocazia întoarcerii în acest stat membru, 
beneficiind de prezența alături de ei, pe teritoriul 
statului membru respectiv, a membrilor familiei 
lor3.

În ceea ce privește aspectul dacă „membrii 
de familie” includ resortisantul unui stat terț, de 
același sex ca cetățeanul Uniunii, a cărui căsătorie 
cu acesta din urmă a fost încheiată într-un alt stat 
membru conform dreptului acestui stat, trebuie 
amintit că Directiva 2004/38, menționează în 
mod expres „soțul” ca „membru de familie” la 
articolul 2 punctul 2 litera (a),. În sensul Directivei 
2004/38, noțiunea „soț” face trimitere la căsătorie, 
„termen” neutru din punct de vedere al genului 
și este, așadar, susceptibilă să înglobeze soțul de 
acelaşi sex.

Este important de remarcat că, în timp ce, 
pentru a determina calificarea drept „membru 
de familie” a unui partener cu care cetățeanul 
Uniunii a contractat un parteneriat înregistrat în 
temeiul legislației unui stat membru, articolul 2 
punctul 2 litera (b) din Directiva 2004/38 face 
trimitere la condițiile prevăzute de legislația 
pertinentă a statului membru în care acest cetățean 
intenționează să se deplaseze sau să locuiască, 
articolul 2 punctul 2 litera (a) din această directivă, 
aplicabil prin analogie în speță, nu conține, în 
schimb, o asemenea trimitere în ceea ce privește 

3 A se vedea în acest sens Hotărârea din 7 iulie 1992, 
Singh, C 370/90, EU:C:1992:296, pct. 21 și 23, și Hotărârea 
din 14 noiembrie 2017, Lounes, C 165/16, EU:C:2017:862, 
pct. 52.
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noțiunea „soț”, în sensul directivei menționate. 
Rezultă din aceasta că un stat membru nu poate 
invoca dreptul său național pentru a se opune 
recunoașterii pe teritoriul său, exclusiv în scopul 
acordării unui drept de ședere derivat unui 
resortisant al unui stat terț, a căsătoriei încheiate 
de acesta cu un cetățean al Uniunii de același sex 
într-un alt stat membru în conformitate cu dreptul 
acestuia din urmă. Dar, starea civilă a persoanelor, 
care cuprinde normele referitoare la căsătorie, 
este o materie care intră în competența statelor 
membre, iar dreptul Uniunii nu aduce atingere 
acestei competențe4. Astfel statele membre sunt 
libere să prevadă sau nu în legislaţia naţională, 
căsătoria între persoane de acelaşi sex5 .

Articolului 4 alineatul (2) TUE, prevede că 
Uniunea respectă identitatea națională a statelor 
membre, inerentă structurilor lor fundamentale 
politice și constituționale6.

Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, 
Directiva 2004/38 urmărește să faciliteze 
exercitarea dreptului fundamental şi individual 
de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre, care este conferit în mod direct cetățenilor 
Uniunii prin articolul 21 alineatul (1) TFUE, și 
care are printre altele ca obiect să consolideze acest 
drept7 Dar articolului 3 alineatul (1) din Directiva 
2004/38 se aplică oricărui cetățean al Uniunii 
care se deplasează sau își are reședința într-un stat 
membru, altul decât cel al cărui resortisant este, 
precum și membrilor familiei sale, care îl însoțesc 
sau i se alătură, astfel cum sunt definiți aceștia la 
articolul 2 punctul 2 din această Directivă.

Conform dispozițiilor Directivei 2004/38, 
aceasta reglementează doar condițiile de intrare 
și de ședere ale unui cetățean al Uniunii în alte 

state membre decât cel al cărui resortisant este 
și că ea nu poate constitui temeiul unui drept de 
ședere derivat în favoarea resortisanților unui stat 
terț, membri ai familiei unui cetățean al Uniunii, 
în statul membru al cărui resortisant este acest 
cetățean8 Rezultă astfel că Directiva 2004/38, 
a cărei interpretare este solicitată de instanța 
de trimitere, nu este susceptibilă să constituie 
temeiul unui drept de ședere derivat în favoarea 
domnului Hamilton.

Se precizează, de asemenea, că aceste condiţii 
nu trebuie să fie mai stricte decât cele prevăzute 
de Directiva 2004/38 pentru acordarea unui 
asemenea drept de ședere a unui resortisant al 
unui stat terț, membru al familiei unui cetățean 
al Uniunii care și-a exercitat dreptul de liberă 
circulație stabilindu-se într-un alt stat membru, 
altul decât cel al cărui resortisant este.

În special, Curtea a statuat că, atunci când, 
cu ocazia unei șederi efective a cetățeanului 
Uniunii într-un stat membru, altul decât cel al 
cărui resortisant este, în temeiul și cu respectarea 
condițiilor prevăzute de Directiva 2004/38, a 
fost întemeiată sau consolidată o viață de familie 
în acest stat membru, efectul util al drepturilor 
pe care respectivul cetățean al Uniunii le are 
în temeiul articolului 21 alineatul (1) TFUE 
impune ca viața de familie a acestui cetățean în 
statul membru menționat să poată fi continuată la 
întoarcerea sa în statul membru al cărui resortisant 
este prin acordarea unui drept de ședere derivat 
membrului familiei respectiv, resortisant al unui 
stat terț. Astfel, în lipsa unui asemenea drept de 
ședere derivat, acest cetățean al Uniunii ar putea 
fi descurajat să părăsească statul membru al 
cărui resortisant este pentru a-și exercita dreptul 
de ședere, în temeiul articolului 21 alineatul (1) 
TFUE, pe teritoriul altui stat membru din cauza 
lipsei certitudinii că poate continua în statul 
membru din care este originar o viață de familie 
astfel întemeiată sau consolidată în statul membru 
gazdă9.

8 A se vedea în acest sens Hotărârea din 12 martie 2014, 
O. și B., C 456/12, EU:C:2014:135, pct. 37, Hotărârea 
din 10 mai 2017, Chavez Vilchez și alții, C 133/15, 
EU:C:2017:354, pct. 53, și Hotărârea din 14 noiembrie 
2017, Lounes, C 165/16, EU:C:2017:862, pct. 33.

9 A se vedea în acest sens Hotărârea din 12 martie 2014, 
O. și B., C 456/12, EU:C:2014:135, pct. 54.

4 A se vedea în acest sens Hotărârea din 2 octombrie 
2003, Garcia Avello, C 148/02, EU:C:2003:539, pct. 
25, Hotărârea din 1 aprilie 2008, Maruko, C 267/06, 
EU:C:2008:179, pct. 59, și Hotărârea din 14 octombrie 
2008, Grunkin și Paul, C 353/06, EU:C:2008:559, pct. 16.

5 Hotărârea din 24 noiembrie 2016, Parris, C 443/15, 
EU:C:2016:897, pct. 59.

6 A se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea din 
2 iunie 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C 438/14, 
EU:C:2016:401, pct. 73.

7 A se vedea  în acest sens Hotărârea din 12 martie 2014, 
O. și B., C 456/12, EU:C:2014:135, punctul 35, Hotărârea 
din 18 decembrie 2014, McCarthy și alții, C 202/13, 
EU:C:2014:2450, pct. 31, și Hotărârea din 14 noiembrie 
2017, Lounes, C 165/16, EU:C:2017:862, pct. 31.
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Obligația unui stat membru de a recunoaște o 
căsătorie între persoane de același sex încheiată 
într-un alt stat membru conform dreptului 
acestui stat, exclusiv în scopul acordării unui 
drept de ședere derivat unui resortisant al unui 
stat terț, nu aduce atingere instituției căsătoriei 
în acest prim stat membru, care este definită de 
dreptul național. Ea se limitează la obligația de 
a recunoaște asemenea căsătorii, încheiate într-un 
alt stat membru conform dreptului acestui stat, 
exclusiv în scopul exercitării drepturilor pe care 
dreptul Uniunii le conferă acestor persoane.

Astfel, o asemenea obligație de recunoaștere 
exclusiv în scopul acordării unui drept de ședere 
derivat unui resortisant al unui stat terț nu aduce 
atingere identității naționale și nici nu amenință 
ordinea publică a statului membru în cauză.

De asemenea, o restricție privind libera circu- 
lație a persoanelor poate fi justificată dacă se 
întemeiază pe considerații obiective de interes 
general și este proporțională cu obiectivul legitim 
urmărit de dreptul național10. O măsură națională 
care este de natură să împiedice exercitarea liberei 
circulații a persoanelor nu poate fi justificată decât 
dacă această măsură este conformă cu drepturile 
fundamentale care sunt garantate de cartă și a 
căror respectare este asigurată de Curte11.

În ceea ce privește noțiunea „soț” care figurează 
la articolul 2 punctul 2 litera (a) din Directiva 
2004/38, dreptul la respectarea vieții private și 
de familie garantat la articolul 7 din cartă este 
fundamental.

În această privință, astfel cum rezultă din 
Explicațiile cu privire la Carta drepturilor 
fundamentale (JO 2007, C 303, p. 17), în 
conformitate cu articolul 52 alineatul (3) din 
Cartă, drepturile garantate la articolul 7 din 
aceasta au același sens și același domeniu de 
aplicare precum cele garantate la articolul 8 din 
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, semnată la 
Roma la 4 noiembrie 1950.

Într-o situație în care un cetățean al Uniunii a 
făcut uz de libertatea sa de circulație deplasându-se 
și locuind efectiv, în conformitate cu condițiile 
prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 
2004/38/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul 
la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și membrii 
familiilor acestora, într-un alt stat membru decât 
cel a cărui cetățenie o deține și a întemeiat sau a 
consolidat cu această ocazie o viață de familie cu 
un resortisant al unui stat terț, de același sex, de 
care este legat printr-o căsătorie în statul membru 
gazdă, articolul 21 alineatul (1) TFUE trebuie să 
fie interpretat în sensul că se opune ca autoritățile 
competente ale statului membru a cărui cetățenie 
o deține cetățeanul Uniunii să refuze acordarea 
unui drept de ședere pe teritoriul acestui stat 
membru resortisantului menționat, pentru motivul 
că dreptul statului membru menționat nu prevede 
căsătoria între persoane de același sex. Acest drept 
de ședere derivat nu poate fi supus unor condiții 
mai stricte decât cele prevăzute la articolul 7 din 
Directiva 2004/38.

10 A se vedea în acest sens Hotărârea din 14 octombrie 
2008, Grunkin și Paul, C 353/06, EU:C:2008:559, pct. 
29, Hotărârea din 26 februarie 2015, Martens, C 359/13, 
EU:C:2015:118, pct. 34, precum și Hotărârea din 2 
iunie 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C 438/14, 
EU:C:2016:401, pct. 48.

11 A se vedea prin analogie Hotărârea din 13 septembrie 
2016, Rendón Marín, C 165/14, EU:C:2016:675, pct. 66.
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IV. SEMNAL

ASPECTE PRIVIND DREPTUL LA SĂNATATE  
AL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI. NECESITATEA INFIINȚĂRII  

UNUI CENTRU NAȚIONAL DE PATOLOGIE NEUROMUSCULARĂ

Convenția privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități (CDPD) recunoaște prin art. 25, 
dreptul la sănătate al acestora, modelându-l ca 
principiu al egalității, ce stabilește că persoanele 
cu dizabilități beneficiază de aceeași gamă, calitate 
și standard de servicii și programe de sănătate, 
în condiții de egalitate cu ceilalți, precizând, 
totodată, faptul că serviciile de sănătate trebuie să 
fie adaptate diferitelor forme de dizabilitate.1 

Dreptul la sănătate poate fi inclus în categoria 
drepturilor economice, sociale și culturale pentru 
realizarea cărora articolul 25 al Convenției impu-
ne statelor părți obligații pozitive. În plus, pentru 
a-și îndeplini aceste drepturi, Convenția impune 
fiecărui stat parte „să acţioneze cu toate resursele 
disponibile şi în cadrul cooperării internaţionale, 
dacă este cazul, pentru a asigura, în mod progre-
siv, exercitarea deplină a acestor drepturi”. 

De asemenea, subliniem că potrivit art. 25 alin 
(b) din CDPD, statele vor furniza acele servicii de 
sănătate specifice, necesare persoanelor cu diza-
bilităţi, inclusiv servicii adecvate de diagnostica-
re şi de intervenție timpurie şi servicii menite să 
prevină riscul apariţiei altor dizabilităţi.

Prin H.G. nr. 489/20112, Guvernul României 
a decis desfiinţarea şi reorganizarea Centrului 

1 A se vedea Valentina Della Fina, Rachele Cera, 
Giuseppe Palmisano (editors), The United Nations 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities  A 
Commentary, Springer, 2017, pp. 474-481.

2 Art. 1. -
(1) Se aprobă desființarea următoarelor unități sanitare 

cu personalitate juridică:
b) Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu 

Horia” Vâlcele, cu sediul în localitatea Covasna, Str. Prin- 
cipală, județul Covasna, aflat în rețeaua sanitară a 
Ministerului Sănătății.

(4) Activitatea de asistență medicală preluată din cadrul 
Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” 
Vâlcele, care se desființează potrivit alin. (1) lit. b), urmează 
a se desfășura în noul imobil de la Întorsura Buzăului, a 
cărui construcție cu destinația de sediu a fost finanțată de 
Ministerul Sănătății. (Text publicat în M. Of. al României. 
În vigoare de la 20 mai 2011).

de Patologie Neuromusculară ,,Dr. Radu Horia” 
din localitatea Vâlcele, Judeţul Covasna, unitate 
spitalicească de monospecialitate (neurologie) 
aflată în subordinea directă a Ministerului Sănă- 
tăţii, ce avea ca obiect de activitate patologia eredo-
degenerativă neuro-musculară cu determinism 
genetic, patologie ce afectează îndeosebi copilul 
şi adultul tânăr, fiind singura unitate de acest gen 
din ţară.

Potrivit statisticilor, în România sunt înre- 
gistrate peste 35 000 de cazuri de astfel de afecțiuni. 
Cazurile dirijate către Centrul de Patologie 
Neuromusculară „Dr. Radu Horia” beneficiau 
de investigaţii de înaltă specialitate, specifice, 
permițând astfel stabilirea unui diagnostic corect 
a afecțiunii și implicit posibilitatea investigării 
familiei pacientului, acesta beneficiind de un sfat 
genetic pertinent, întreruperea lanțului genetic 
fiind singurul tratament eficace la acest moment.3

Clădirea în care a funcţionat Centrul datează 
din anul 1936, cu destinaţie inițială de complex 
hotelier balnear. Între anii 1954 - 1965 figurează 
ca Unitate Medicală Specială destinată asigurării 
serviciilor medicale comunităţii greceşti stabilite 
în Vâlcele. Prin Ordinul nr. 490 din 20.07.1965, 
Unitatea Medicală Specială se reprofilează şi 
devine „Sanatoriul Balneo-Climateric pentru tra- 
tamentul copiilor cu deficienţe motorii” fără a 
avea un profil bine definit. În anul 1962 Centrul 
capătă profil de patologie genetică neuromuscu- 
lară, după venirea dr. Radu Horia.

Personalitate de primă mărime a şcolii medi- 
cale româneşti, dr. Radu Horia, a creat în anul 
1965, în localitatea Vâlcele, primul şi singurul 
„Centru de diagnostic, cercetare şi tratament al 
maladiilor eredo-degenerative”.

3 Informații publice care s-au regăsit și pe site-ul 
Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” 
www.cpnmvalcele.ro.
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Din anul 1973, devine spital de monospeciali-
tate aparţinând Ministerului Sănătăţii, cu caracter 
de centru metodologic sub denumirea de „Spitalul 
de Patologie Neuromusculară”, iar prin Ordinul 
M.S. 1400/2.10.1991, devine centru de diagnostic, 
cercetare şi tratament sub denumirea de „Centrul 
de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia”.

Prin H.G. nr. 1.106/10.10.2002, anexa nr. 1,  
Centrul a fost declarat unitate de interes naţional 
aflat în domeniul public al statului şi în admi- 
nistrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, înce- 
pând cu anul 2002.

Din momentul transformării unităţii în spital 
de patologie neuromusculară, colectivul medical 
a atras atenţia şi asupra efectelor benefice ale 
aeroterapiei cât şi a proprietăţilor terapeutice ale 
apelor minerale din zonă (apa minerală de Vâlcele 
este considerată cea mai bogată în magneziu din 
ţară şi a patra din lume, fiind foarte eficientă în 
ameliorarea stărilor de epuizare fizică şi psihică, 
întârzierii în dezvoltare, în convalescenţă, în afec- 
ţiuni cardiovasculare, ischemie cardiacă). Au fost 
făcute demersuri pentru înfiinţarea unui com- 
partiment de balneofizioterapie şi recuperare 
medicală care să se profileze în timp pe tratamentul 
specific al acestor afecţiuni, utilizând cu maximă 
eficienţă resursele naturale.

În cursul anului 2010 acest Centru a funcţionat 
cu un număr de 75 de paturi (60 adulţi şi 15 copii), 
beneficiind de serviciile de asistenţă medicală un 
număr de 1.057 de pacienţi.

La propunerea Consiliului Judeţean Covasna 
şi a Direcţiei de Sănătate Publică Covasna, a fost 
elaborată H.G. nr. 489/2011 prin care a fost apro- 
bată desfiinţarea Centrului de Patologie Neuro- 
musculară „Dr. Radu Horia” Vâlcele.

În urma acţiunilor de protest ale Asociației 
Distroficilor Muscular din România (ADMR) şi 
ale cadrelor medicale, luându-se în considerare 
şi petiția ADMR4 adresată Instituției Prefectu- 
lui – Judeţul Covasna, s-au făcut demersuri către 
Ministerul Sănătăţii, prin adresa cu nr. 4.393/ 
28.03.2011, în care se solicită analiza situaţiei sub 
aspect medical şi social, în vederea reconsiderării 
proiectului de hotărâre de guvern în sensul 
menţinerii unităţii spitaliceşti în localitatea 

4 Petiție cu privire la desfiinţarea Centrului de Patologie 
Neuromusculară „Dr. Radu Horia”, înregistrată la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Covasna cu nr. 9.215/18.06.2012.

Vâlcele, astfel încât să primeze interesul bolna- 
vilor şi al salariaţilor.

De asemenea, prin Ordinul Prefectului Judeţul 
Covasna nr. 192/25.07.2012, s-a constituit un Grup 
de lucru pentru soluţionarea petiţiei formulate de 
Asociaţia Distroficilor Muscular – România din 
Vâlcele5. Obiectivele grupului de lucru au vizat: 
verificarea şi analizarea aspectelor prezentate prin 
petiţia nr. 22.02.07.2012; prezentarea legislaţiei 
în domeniul persoanelor cu dizabilităţi, respectiv 
în domeniul persoanelor cu distrofii musculare; 
verificarea stării actuale a imobilului în care a 
funcţionat Centrul de Patologie Neuromusculară 
„Dr. Radu Horia” din Vâlcele până la preluarea 
de către Spitalul de Recuperare Cardiovasculară 
„Dr. Benedek Geza” din Covasna – Secţia Externă 
Întorsura Buzăului; analizarea situaţiei persoanelor 
cu distrofie musculară după mutarea Centrului de 
Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” în 
clădirea Secţiei Externe Întorsura Buzăului.

Activitatea Centrului a fost preluată de Spitalul 
de Cardiologie „Dr. Benedek Geza” din judeţul 
Covasna, iar activitatea de asistenţă medicală 
a Centrului, a fost mutată în cadrul Spitalului 
Orăşenesc din Întorsura Buzăului.

Considerăm această măsură ca fiind abuzivă 
şi nelegală, ea fiind dispusă contra intereselor 
persoanelor cu distrofii musculare, cărora li se 
adresau serviciile medicale furnizate de fostul 
Centru de la Vâlcele.

În momentul de faţă putem afirma că distroficii 
muscular din Romania nu au acces la tratament. 
Posibilitatea de deplasare în spațiul adecvat şi 
petrecerea timpului liber în parcurile existente 
din centrul staţiunii favoriza starea sănătăţii fizice 
şi mentale ale bolnavilor, oferindu-le acestora 
capacitatea de a se sustrage unui mod de viaţă 
izolat impus de dizabilitatea de care suferă.

În complementar, faţă de sistemul naţional 
de asistenţă socială, reglementat de Legea nr. 
448/2006, există sistemul naţional de sănătate 

5 Asociaţia Distroficilor Muscular – România din Vâlcele 
este formată din: Milik Otto – subprefectul judeţului Covasna –  
coordonatorul grupului de lucru, Ştiopu Mihaela – consilier 
în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna, Drincă 
Cristian – expert – Corpul de Control al Prefectului – Instituţia 
Prefectului Judeţul Covasna, Santa Francisc – medic primar 
epidemiologic – D.S.P. Covasna, Neagovici Vasile Cătălin – 
preşedinte Sindicatului SANITAS Covasna, Daniela Tontsch și 
Teodorescu Maria –  reprezentante ale Asociaţiei Distroficilor 
Muscular România.



56 DREPTURILE OMULUI

cu unităţi şi baze de tratamente specifice unor 
afecţiuni.

Imobilul în care a funcţionat, în sistemul 
naţional de sănătate, Centrul de Patologie Neuro- 
musculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele a fost 
adaptat conform Normativului pentru adaptarea 
clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la 
exigenţele persoanelor cu handicap, NP 051-
2001, dispunând de aparatură adecvată pentru 
tratamente specifice. […]

La închiderea Centrului de Patologie Neuro- 
musculară „dr. Radu Horia” Vâlcele nu s-a realizat 
predarea documentaţiei privind starea tehnică 
şi jurnalul evenimentelor şi nu s-a procedat la 
conservarea clădirii în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.

În urma controlului efectuat de inspectorii de 
specialitate ai I.S.C. – C.C.I.C.L. Covasna, nu au 
fost depistate degradări la structura de rezistenţă 
a construcţiei.

Având în vedere faptul că acest centru repre- 
zenta un reper în dezvoltarea medicinii româneşti, 
dr. Radu Horia fiind fondatorul şcolii româneşti 
moderne de patologie neuromusculară, care a 
creat primul şi singurul „Centru de diagnostic, 
cercetare şi tratament al maladiilor eredo-
degenerative”, considerăm că transferul activităţii 
s-a făcut în mod haotic, clădirea Centrului fiind 
ulterior devalizată în loc să intre în conservare.’’6

În declarațiile de presă făcute pe parcursul 
anului 2012, Prefectul Codrin Munteanu a pre- 
cizat că mutarea la Întorsura Buzăului nu a fost 
în interesul pacienţilor, aceştia fiind transferaţi cu 
forţa doar pentru a se găsi utilitate noului spital 
din localitate construit în urmă cu câţiva ani, în 
care s-au investit aproape trei milioane de euro. 
Spitalul nu a funcţionat până anul trecut deoarece 
nu avea nici medici şi nici dotarea necesară.

Urmare a memoriului Instituției Prefectu- 
lui – județul Covasna adresat Ministerului Sănă-
tății, înregistrat de MM sub nr. 9215/15.10.2012, 
cu privire la situația Centrului de Patologie Neuro- 
musculară ,,Dr. Radu Horia’’, Ministerul Muncii 
a efectuat o misiune de audit public intern la 
Spitalul de recuperare cardiovasculară Covasna 
în perioada 27.11.2012 – 20.12.2012.

6 Notă raport nr. 9.215/12.10.2012, întocmită de 
Instituția Prefectului – Județul Covasna, Aprobat – Prefect 
Codrin Dumitru Munteanu.

Constatările echipei de auditori au semnalat 
următoarele aspecte: deficiențe în activitățile de 
autorizare și acreditare a unității; deficiențe în 
activitățile de control al unității de către instituțiile 
ierarhic superioare cu atribuții în acest sens; 
deficiențe în implementarea sistemului de control 
intern/managerial conform OMFP nr. 946/2005 
republicat; insuficiența elaborării protocoalelor 
de practică medicală și a monitorizării procesului 
de implementare a ghidurilor de practică medicală 
la nivelul spitalului.

Misiunea de audit nu a confirmat lipsa accesului 
persoanelor diagnosticate cu distrofii musculare 
la tratament, în urma desființării Centrului de 
Patologie Neuromusculară Vâlcele.’’7

În urma interpelării, înregistrată cu nr. 563B/  
10-09-20138, adresată domnului Eugen Nicola- 
escu, ministru al Ministerului Sănătății de 
către deputatul Liliana Mincă în Parlamentul 
României, Ministerul Sănătății a răspuns prin 
adresa nr. EN 8984/30.09.20139, în care, printre 
altele, se menționează: ,,În baza verificărilor și 
analizelor efectuate cu privire la situația pacien- 
ților distrofici și al fostului spital ,,Dr. Radu 
Horia”, din Vâlcele, care a fost desființat și a 
cărei activitate a fost preluată de Spitalul de 
Recuperare Cardiovasculară ,,dr. Benedek Geza’’ 
din Covasna – Secția externă Întorsura Buzăului, 
din punct de vedere medical, această decizie nu 
numai că nu este justificată, dar a fost de natură să 
determine doar implicații negative.

Distrofiile neuromusculare sunt afecțiuni ne- 
urologice de mare complexitate și severitate, cu 
evoluție progresivă de-a lungul anilor către inva- 
liditate motorie și sistemică ireversibile. Din 
nefericire, fiind vorba doar de boli de etiologie 
genetică, până în prezent nicăieri în lume nu s-a 
putut identifica un tratament curativ.

În aceste condiții dezvoltarea unui centru de 
îngrijire și neurorecuperare complexă precum cel 
de la spitalul mai sus menționat a fost un mare 
succes datorită problemelor medicale și sociale 
care le ridică această patologie și care implica pe 
lângă un personal medical de înaltă calificare și 
supraspecializare în acest domeniu al neurologiei 

7 Adresa Ministerului Sănătății, Cabinet Subsecretar de 
stat nr. 22408/02.04.2013.

8 http://www.cdep.ro/interpel/2013/i563B.pdf.
9 http://www.cdep.ro/interpel/2013/r563B.pdf.
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și o echipă medicală – medici, asistenți medicali, 
personal de îngrijire, fiziokinetoterapeuți, psiho- 
logi și alții – a cărei activitate și omogenitate în 
acordarea îngrijirilor specifice presupune o peri- 
oadă destul de îndelungată de pregătire, ceea ce 
se și realizase, de altfel, în unitatea sanitară din 
Vâlcele.

Comisia de Neurologie și Neurologie Pedia- 
trică a Ministerului Sănătății consideră că se 
impune de urgență revenirea Centrului de Pato- 
logie Neuromusculară ,,Dr. Radu Horia’’ la Vâl- 
cele, Jud. Covasna, pe vechiul amplasament și 
recomandă realizarea rapidă a unor lucrări de 
reabilitare și modernizare.

De asemenea, se impune refacerea echipelor 
medicale de îngrijire a acestor pacienți și com- 
pletarea lor cu medici mai tineri care să se 
dedice acestui domeniu […] Având în vedere 
vulnerabilitatea cardiorespiratorie a acestor paci- 
enți, care necesită un mediu cu spații în aer liber, 
cu multă verdeață și climat blând – condiții care 
se regăsesc la spitalul din Vâlcele – mutarea 
unității sanitare la Întorsura Buzăului este chiar 
contraindicată din punct de vedere medical deoa- 
rece crește semnificativ riscul infecțiilor respi- 
ratorii care au un potențial crescut de mortalitate 
la astfel de bolnavi.’’

Și în decursul anilor care au urmat până 
în anul 2017 Asociația Distroficilor Muscular 
din România a continuat demersurile în vede- 
rea redeschiderii Centrului din Vâlcele, dar în 
răspunsurile Ministerului Sănătății se menționează 
că petițiile asociației conțin enunțuri eronate 
referitoare la încălcarea dreptului la viață al 

pacienților prin lipsa accesului la tratament ,,sau 
confortul termic ce se poate asigura la Întorsura 
Buzăului, o clădire nouă, recent finalizată și net 
superioară celei de la Vâlcele.’’10 

Prin adresa nr. 4230/17.10.2017 Instituția 
Avocatul Poporului informează Consiliul Națio- 
nal al Dizabilității din România că a ,,solicitat 
formularea cu celeritate a unui (nou) punct de 
vedere al Comisiei de Neurologie și Neurologie 
Pediatrică a Ministerului Sănătății, privind pro- 
blematica semnalată.

Având în vedere lipsa răspunsului din partea 
Ministerului Sănătății, am revenit în luna august 
cu o nouă solicitare rămasă, de asemenea, fără 
răspuns.

Timp de șapte ani reprezentanții ADMR au 
solicitat Ministerului Sănătății redeschiderea 
Centrului „Dr. Radu Horia”. Aproape de fiecare 
dată s-a demarat acțiunea de analizare a situ- 
ației pacienților cu distrofii musculare, dar aceasta 
se oprea și-și pierdea valabilitatea la următorul 
ministru al sănătății numit. În prezent, redes- 
chiderea Centrului ,,Dr. Radu Horia’’ nu mai este 
posibilă. Clădirea a fost devalizată și lăsată să 
se deterioreze. Prin urmare, la începutul anului 
2018 pacienții au solicitat Ministerului Sănătății 
înființarea unui Centru Național de Patologie 
Neuromusculară.

Daniela Tontsch

10 Ministerul Sănătății, Direcția Generală de Asistență 
Medicală și Sănătate Publică nr. VS 15266/10.03.2016.



58 DREPTURILE OMULUI

Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile 
Omului a organizat în data de 7 mai 2018, în 
sala de şedinţe a Comisiei de Cultură a Camerei 
Deputaţilor o dezbatere publică cu tema: „Bariere 
în calea unei vieţi independente”. Evenimentul 
face parte din seria de manifestări dedicate Zilei 
Europene pentru Viaţă independentă, prilej cu care 
persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile care le 
reprezintă celebrează dreptul la autodeterminare.
Potrivit Comitetului ONU pentru drepturile per- 
soanelor cu dizabilităţi viaţa independentă este 
o parte esenţială a autonomiei şi libertăţii indivi- 
dului şi nu înseamnă neapărat a trăi de unul singur. 
Ea nu trebuie interpretată doar ca abilitatea de a-şi 
desfăşura activităţile zilnice prin propriile puteri. 
Mai degrabă, ar trebui considerată drept libertatea 
de a alege şi de a deţine controlul, în concordanţă 
cu respectul pentru demnitatea inerentă şi auto- 
nomie individuală, aşa cum este consfinţită în art. 
3 (a) din Convenţia privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități.
Dezbaterea s-a axat pe cele opt direcţii principale 
de acţiune cuprinse în Strategia Naţională „O 
societate fără bariere pentru persoanele cu diza- 
bilităţi, 2016-2020” ,care vizează implementarea 
în România a Convenţiei. Cele opt direcţii de 
acţiune sunt: accesibilitate, participare, egalitate, 
ocuparea forţei de muncă, educaţie şi formare 
profesională, protecţie socială, sănătate, statistici 
şi colectarea datelor.

În cadrul dezbaterii s-a propus o nouă abordare 
cu privire la situaţia persoanelor  cu dizabilităţi, 
prin identificarea şi iniţierea unor măsuri care să 
permită o reală integrare a acestora şi o partici-
pare activă la viaţa comunităţii. Crearea şi asigu-
rarea unei vieţi independente pentru persoanele 
cu dizabilităţi presupune schimbări nu numai la 
nivel legislativ ci şi la nivel mental, ceea ce im-
plică responsabilitate, schimbarea mentalităţilor, 
solidaritate şi respect pentru demnitatea umană. 
Prin ratificarea Convenţiei ONU privind dreptu-
rile persoanelor cu dizabilităţi, România a recu-
noscut dreptul acestora de a trăi în  comunitate 
independent şi cu şanse egale. Legat de respec-
tarea şi asigurarea drepturilor persoanelor cu di-
zabilităţi s-a discutat despre numeroasele bariere 
care încă există în calea unei vieţi independen-
te: discriminarea, lipsa accesibilităţii în instituţii 
publice, necesitatea subtitrării emisiunilor TV în 
limbajul celor cu deficienţe de auz, lipsa interpre-
ţilor în instituţiile publice pentru aceste persoane, 
accesul la servicii de sănătate, accesul la vot, asi-
gurarea transportului public. Fără aceste facilităţi 
persoana cu dizabilităţi nu va putea avea o viaţă 
cu adevărat independentă.
La eveniment au participat reprezentanţi ai 
Guvernului şi Parlamentului, ai autorităţilor 
publice şi ai ONG-urilor cu responsabilităţi în 
domeniul promovării şi protecţiei drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi.

Ana Maria Bojian

ZIUA EUROPEANĂ PENTRU VIAŢĂ INDEPENDENTĂ - 
RECUNOAŞTEREA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR 

CU DIZABILITĂŢI
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În acest an, Ziua Dreptului Internaţional Uma-
nitar, ediţia a V-a, a fost dedicată Centenarului 
Marii Uniri și s-a desfăşurat pe data de 14 mai, 
la Ploieşti, în sala Coloanelor de la Palatul Cultu-
rii, având ca și organizatori: Asociația Română de 
Drept Umanitar – Filiala Prahova (ARDUPH) sub 
patronajul Instituției Prefectului Prahova, Con-
siliul Județean Prahova, Primăria Municipiului 
Ploiești și alte instituții din domeniul educației, 
științei și culturii.

Instituirea unei zile a dreptului internațional 
umanitar reprezintă o confirmare a atașamentului 
României față de valorile dreptului internațional 
umanitar, propunerea pentru ziua de 14 mai fiind 
stabilită de membrii Comisiei Naționale de Drept 
Internaţional Umanitar. În această zi în 1954 
România devenea parte la Convențiile umanitare 
de la Geneva.

Tema din acest an a ediţiei a fost „Drept Inter-
naţional Umanitar. Patrimoniul, tradiţiile şi valo-
rile cultural româneşti în Anul Centenarului Marii 
Uniri”, cu scopul de a sensibiliza factorii de răs-
pundere de la toate nivelurile cu privire la necesi-
tatea protecţiei patrimoniului cultural şi spiritual 
al omenirii. 

Pentru a marca această zi pe deplin, au fost or-
ganizate o serie de acţiuni menite să aprofundeze 

temele dezbaterii (dreptul umanitar şi Centenarul 
Marii Uniri): expoziţia de pictură cu tema „Cen-
tenar – Patrimoniul, tradiţiile şi valorile cultural 
naţionale în contextul Anului European al Patri-
moniului Cultural”, realizată de tineri din Basa-
rabia şi Prahova; lansarea Catalogului aniversar 
dedicat Centenarului Marii Uniri şi cărţii „Drept 
Internaţional Umanitar. Patrimoniul, tradiţiile şi 
valorile cultural româneşti în anul Centenarului 
Marii Uniri”.  

Manifestarea culturală s-a desfăşurat în spi-
ritul unităţii de neam şi ţară, pentru a sublinia 
necesitatea de a valoriza patrimoniul cultural al 
omenirii, dar în mod deosebit a celui românesc, 
în contextul în care anul acesta sărbătorim Cente-
narul Primului Război Mondial şi al Marii Uniri, 
evenimente cu un impact deosebit asupra comu-
nităţii româneşti şi în mod special asupra tinerilor, 
făcându-i să înţeleagă şi să aprecieze elementele 
identitare care stau la baza neamului: limba, cul-
tura, credinţa.

La manifestare au mai participat reprezentanţi 
ai Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova, ai 
Primăriei Ploieşti, ai Institutului Român pentru 
Drepturile Omului, precum şi ai altor instituţii de 
învăţământ şi cultură.

Olivia Florescu

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DREPTULUI UMANITAR 2018

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FAMILIEI 2018

Ziua Internaţională a Familiei este sărbătorită 
în întreaga lume pe 15 mai. Ea a fost instituită de 
Adunarea Generală a ONU pe 20 septembrie 1993, 
în baza Rezoluţiei 47/237, fiind sărbătorită de co-
munităţile din întreaga lume începând cu 1994, cu 
scopul de a sublinia importanţa familiei pentru in-
divizi şi societate şi de a conştientiza opinia publică 
şi tineretul asupra proceselor sociale, economice şi 
demografice care afectează familia. La propunerea 

Institutului Român pentru Drepturile Omului şi cu 
susţinerea Patriarhiei Române, din anul 1994, ziua 
de 15 mai a devenit oficial Ziua familiei române. 
Prin acest eveniment se dorește sublinierea şi ac-
centuarea impactului pe care valorile familiei îl au, 
sau ar trebui să îl aibă, în România.

Obiectivul principal al evenimentelor organi- 
zate în acest an a fost de a sensibiliza opinia 
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publică cu privire la rolul familiei în societate, 
promovarea celor mai noi tendinţe socio-eco- 
nomice şi demografice care afectează nucleul 
familial, precum şi identificarea problemelor 
cheie cu care se confruntă familia contemporană, 
tema propusă de Organizația Națiunilor Unite 
fiind „Familii şi societăţi incluzive”.

În ziua de 15 mai cu ocazia Zilei Internaţionale 
a Familiei, s-a desfăşurat la Colegiul economic 
„Virgil Madgearu” din Ploieşti, manifestarea cu 
tema „Familia: educatori şi furnizori ai drepturilor 
omului”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Fundaţia „Ado- 
lescenţa” şi Colegiul economic „Virgil Madgearu” 
Ploieşti, având ca obiectiv principal, importanţa 
familiei în educaţia tinerilor şi de a promova 
valorile acesteia: egalitatea, dragostea, respectul, 
împărţirea echitabilă a responsabilităţilor casnice, 
combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva 
femeilor, copiilor, persoanelor în etate.

În cadrul manifestării la care au participat 
elevi ai claselor a IX-a şi a X-a, profesori, con- 
silieri de dezvoltare personală, psihologi, s-a 
pus accentul pe importanţa familiei în educaţia 
copilului, pe rolul pe care îl are familia pentru 
viitorul umanităţii dar şi rolul autorităţilor cât şi 
al societăţii civile pentru eliminarea violenţei în 
familie. În familie înveţi cum să te comporţi, cum 
să răspunzi la o provocare, cum să ieşi dintr-un 
conflict, ce reguli să respecţi pentru a-ţi asigura o 
bună funcţionare în viaţă. 

De asemenea, Institutul Român pentru Drep- 
turile Omului în parteneriat cu Fundaţia „Adoles- 
cenţa” a organizat în data de 17 mai 2018,  la 
Școala Gimnazială „Sf. Vineri”din Ploieşti, mani- 
festarea cu tema „Familii şi societăţi incluzive”, 
eveniment la care au participat elevii claselor a 
V-a şi a VII-a, precum şi profesori. 

În cadrul dezbaterii s-a pus accent pe implicarea 
şi colaborarea familiei cu şcoala pentru educaţia 
copilului, scoţându-se în evidenţă rolul familiei 
în rezultatele şcolare, în reducerea abandonului 
şcolar, pentru eliminarea violenţei în familie şi 
în şcoli. Educaţia şi educaţia pentru drepturile 
omului rămâne una dintre cele mai puternice arme 
pentru combaterea acestui fenomen îngrijorător.

Manifestarea a avut un caracter interactiv, ele- 
vii şi-au exprimat opiniile lor despre familie, 
subliniind că stabilirea şi menţinerea unor tradiţii  
în familie contribuie la unitatea familiei, menţine-
rea unui climat armonios şi oferă sentimentul de 
apartenenţă şi de iubire faţă de familie.

Printre preocupările IRDO se numără și pro- 
movarea drepturilor familiei, a rolului ei în 
educarea viitoarelor generații, necesitatea îmbu- 
nătățirii cadrului legislativ și social, în vederea 
creșterii rolului familiei în viața socială, familia 
fiind elementul de bază al societății, apărătorul 
valorilor umane, al culturii și al continuității 
istorice a generațiilor, un factor de stabilitate și 
dezvoltare.

Olivia Florescu

„PROTECŢIA ŞI INTEGRAREA REFUGIAŢILOR ÎN SOCIETATE”, ZIUA 
MONDIALĂ A REFUGIATULUI, 20 IUNIE, 2018

În fiecare an pe mapamond în data de 20 iunie 
se celebrează  Ziua mondială a refugiatului, adop- 
tată prin Rezoluţia 55/76 a Adunării Generale a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, din 4 decembrie 
2000. Această zi este dedicată curajului, perse- 
verenţei şi răbdării de care dau dovadă milioanele 
de refugiaţi de pe glob.

Cu prilejul acestei zile, Institutul Român 
pentru Drepturile Omului a reunit reprezentanți ai 

unor instituții naționale, organizații internaționale 
și ai societății civile în cadrul mesei rotunde 
„Protecția și integrarea refugiaților în societate”. 
Evenimentul a reprezentat și aniversarea a 20 
de ani de la primele manifestări dedicate anual 
conștientizării opiniei publice cu privire la situația 
refugiaților.

În deschiderea evenimentului, reprezentanţi 
ai IRDO au prezentat activitatea de cercetare şi 
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documentare a Institutului în domeniul migraţiei 
şi azilului precum şi campaniile de formare, 
conştientizare şi înţelegere a condiţiei de refugiat 
în rândul tinerilor, cu accent pe expunerea acestor 
categorii vulnerabile la nedreptăţi şi atitudini 
discriminatorii. 

„Ce ați face dacă ați fi forțați să vă părăsiți 
locuința?(...)În prezent 68 de milioane de oameni 
din întreaga lume sunt refugiați sau dezrădăcinați 
ca urmare a unor conflicte sau persecuții(...)De 
Ziua Refugiatului trebuie să ne gândim ce putem 
face mai mult pentru a ajuta. Răspunsul la această 
întrebare începe cu unitate și solidaritate.” – 
sublinia în mesajul său Secretarul General al 
ONU, António Guterres.

În cadrul evenimentului au fost dezbătute 
aspecte privind provocările și oportunitățile inte- 
grării în societate a refugiaților și migranților, 
accesul acestora la justiţie, activitatea de pro- 
tecție și promovare a drepturilor lor, lupta cu 
prejudecățile inerente ale societății și importanța 
contribuției acestor persoane în viața comunității. 
Au luat cuvântul reprezentanți ai Consiliului 
Național Român pentru Refugiați, (CNRR), 
ai Avocatului Poporului, ai Biroului Înaltului 
Comisariat ONU pentru Refugiați din România 
(UNHCR), ai Inspectoratului General pentru 
Imigrări (IGI), precum și ai Asociației Femeilor 
din România – Împreună.

Consiliul Naţional pentru Refugiaţi, coordo- 
nator naţional al Reţelei Europene de Asistenţă 
Juridică în Domeniul Azilului, partener al Înal- 
tului Comisariat ONU pentru Refugiaţi și membru 
al reţelei Europene de traineri în domeniul 
cercetării informaţiilor din ţara de origine, a 
prezentat aspecte din activitatea sa de promovare 
şi apărare a drepturilor migranţilor, refugiaţilor 
şi solicitanţilor de azil. Acesta oferă consiliere 
juridică pentru solicitanţii de azil din cele 6 cen- 
tre de recepţie, asistenţă juridică în instanţă şi 
monitorizează operaţiunile de returnare forţată 
a străinilor. De asemenea, organizează seminarii 
pentru facilitarea schimbului de experienţă din- 
tre judecători, avocaţi, interpreţi/traducători şi 
instituţii publice. Împreună cu Inspectoratul Gene- 
ral pentru Imigranţi, Direcţia Azil şi Integrare 
publică un buletin informativ lunar cu privire la 
situaţia refugiaţilor la nivel naţional, regional şi 
internaţional.

Reprezentanții instituţiei Avocatului Poporului, 
instituție desemnată prin Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 48/ 2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea 
şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, ca 
singura structură naţională care exercită atribuţiile 
specifice de Mecanism naţional de prevenire a 
torturii în locurile de detenţie, potrivit Protocolului 
opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor 
pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante, au prezentat aspecte din activitatea 
de monitorizare. Instituţia Avocatul Poporului îşi 
exercită atribuţiile privind prevenirea torturii şi 
în centrele de reţinere şi arestare preventivă, în 
centrele de tranzit, centrele de cazare a străinilor 
luaţi în custodie publică, aflate în subordinea şi 
administrarea Inspectoratului General pentru Imi- 
grări, în centrele speciale de primire a solicitanţilor 
de azil. 

Vizitele sunt desfăşurate din oficiu, pe baza 
unui plan anual de vizitare, propus de adjunctul 
Avocatului Poporului pentru domeniul privind 
prevenirea torturii în locurile de detenţie şi apro- 
bat de către Avocatul Poporului ori inopinat sau 
pe baza sesizării oricărei persoane sau a luării 
la cunoştinţă pe orice cale despre existenţa unei 
situaţii de tortură ori tratamente aplicate cu 
cruzime, inumane sau degradante în cadrul unui 
loc de detenţie.

Recomandările Avocatului Poporului în dome- 
niul privind prevenirea torturii în locurile de 
detenţie, emise în cazul constatării unor neregu- 
larităţi, au ca scop înlăturarea unor încălcări a 
drepturilor omului, îmbunătăţirea tratamentului şi 
a condiţiilor de detenţie ale persoanelor private 
de libertate, prevenirea torturii şi a pedepselor ori 
tratamentelor inumane sau degradante. 

Inspectoratul General pentru Imigrări a precizat 
că în 2017, România a înregistrat un număr de 
4.820 cereri de azil, majoritatea provenind de la 
persoane din Irak, Siria şi Afganistan. În această 
cifră sunt cuprinse şi cele 174 persoane relocate 
din Grecia şi Italia (în cadrul mecanismului de 
relocare în regim de urgenţă instituit de Uniunea 
Europeană), precum şi cele 549 persoane care 
au sosit pe Marea Neagră în perioada august – 
noiembrie 2017. 

Spre finele anului 2017, numărul de cereri înre- 
gistrate lunar a intrat pe o pantă descendentă ce 
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continuă şi în 2018. În perioada ianuarie-iunie au 
fost înregistrate 734 cereri de azil provenind în 
principal de la cetăţeni din Irak şi Siria.

Salutând iniţiativa acestei mese rotunde, 
reprezentanţii Agenţiei Înaltului Comisariat ONU 
pentru Refugiaţi din România prezenţi la eveniment 
au prezentat aspecte din activitatea Înaltului 
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi 
(UNHCR). Instituția activează şi militează pentru 
ca orice persoană să îşi poată exercita dreptul de 
a solicita azil şi de a găsi refugiu în alt stat, cu 
opţiunea de a se întoarce acasă în mod voluntar, 
de a se integra pe plan local sau de a se reinstala 
într-o ţară terţă. De asemenea, organizaţia are 
mandat pentru ajutorarea persoanelor apatride.

Prin mandatul său, UNHCR se deosebeşte 
de alţi actori umanitari în domeniul protecţiei 
internaţionale, dar continuă să facă apel la coope- 
rare şi sprijin internaţional pentru a veni în spri- 
jinul ţării gazdă, principala responsabilă de 
situaţia şi condiţiile de trai ale refugiaţilor de pe 
teritoriul său. Au fost oferite exemple de succes 
de integrare în societatea românească a unor 
refugiaţi care au devenit personalităţi în diferite 
domenii: artistic, muzical, meşteşugăresc etc. 

În cadrul mesei rotunde a fost prezentat cel 
mai recent Raport UNHCR „Tendințe Globale”, 
s-a popularizat Campania „Alături de Refugiați” 
WeStandWithRefugees #WorldRefugeeDay și au 
fost lansate invitații la „Ziua Refugiatului cu Om-
Fest.

UNHCR România a informat participanţii că 
în lunile iunie și iulie ale acestui an, au loc la se-
diul ONU din Geneva ultimele consultări privind 
finalizarea textului Acordului Global pentru Refu-
giați care urmează să fie prezentat în cadrul Adu-
nării Generale de la New York. Acordul reprezin-
tă o oportunitate unică de îmbunătățire a reacției 
comunității internaționale la situațiile refugiaților. 
Acesta propune diminuarea presiunii cu care se 
confruntă țările gazdă și, prin conţinutul său, oferă 
mai mult sprijin pentru ca țările de origine să poată 
crea condiții demne și sigure pentru repatriere.

Prezentând activitatea Asociaţiei Femeilor din 
România – Împreună de-a lungul timpului, pre-
ocuparea Asociaţiei pentru drepturile femeii la 
nivel naţional şi internaţional, cu precădere ale 
categoriilor vulnerabile: femei migrante, refugi-
ate, copii, preşedinta Asociaţiei Femeilor din Ro
mânia – Împreună a precizat că la conferinţele, 
cursurile de antreprenoriat feminin şi proiectele 
Asociaţiei cu sprijinul unor fonduri europene, la 
campaniile de conştientizare, atelierele de crea-
ţie şi alte evenimente de multe ori au participat 
şi femei refugiate, unele dintre ele, devenind per-
sonalităţi cunoscute la ora actuală, exemple vii 
ale unei integrări de succes  în societate. A mai 
adăugat că milioanele de refugiaţi de pe glob nu 
reprezintă cifre, ci oameni care suferă şi că întot-
deauna femeile şi copii sunt mai expuşi la riscuri 
şi la violenţă. Toţi cei care au fost forţaţi să îşi 
părăsească ţara au dreptul la o locuinţă decentă, la 
un loc de muncă, la acces la justiţie, la servicii de 
sănătate şi educaţie.

Au urmat intervenţiile unor participanţi printre 
care şi Asociaţia Femeilor Creştine din România 
şi  Asociaţia pentru Dialog şi Valori Universale. 

Pornind de la ideea „împreună putem fi mai 
puternici”, toți cei prezenți au împărtășit din ex-
periența și practica lor cu scopul de a identifica 
modalități comune de cooperare în vederea iden-
tificării unor soluții concrete atât pentru înlătura-
rea prejudecăţilor şi modului în care sunt recep-
taţi refugiaţii de către societate cât şi pentru o mai 
bună integrare a acestora în comunitatea în care 
au ales să trăiască. Această masă rotundă a repre-
zentat un pas înainte în consolidarea cooperării 
dintre instituţiile naţionale, organizaţiile interna-
ţionale şi societatea civilă pentru o integrare reală 
a refugiaţilor în societatea românească.

Evenimentul a fost organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat 
cu Consiliul Național Român pentru Refugiați, 
Asociația Femeilor din România – Împreună și 
Biblioteca Metropolitană, București.

Daniela Albu
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În fiecare an, sub egida Înaltului Comisariat 
ONU pentru Refugiaţi este publicat Raportul 
„Tendinţe globale” care analizează situaţia şi 
criza refugiaţilor în lume prin statistici privind 
numărul refugiaţilor, al solicitanţilor de azil, al 
apatrizilor, al persoanelor strămutate forţat, dar şi 
al celor care au revenit în ţările lor de origine.

În cursul anului 2017, numărul persoanelor din 
întreaga lume forţate să îşi părăsească locuinţele 
a ajuns la cifra record de 44.400 zilnic, această 
criză nedatorându-se numai conflictului din Siria 
ci şi noilor evenimente din Republica Democrată 
Congo şi din Myanmar. Populaţia strămutată 
forţat depăşeşte în total numărul populaţiei Marii 
Britanii.

Conform Raportului, în 2017 numărul persoa- 
nelor strămutate forţat de pe glob a crescut la 68,5 
milioane comparativ cu 2016 când ajunsese la 
65,6 milioane.

Datele prezentate în raport se bazează pe 
informaţiile existente până la 15 mai 2018. Statis- 
ticile sunt la zi şi sunt analizate conform mai 
multor criterii precum locaţia, vârsta, sexul. Toate 
aceste date sunt menite să ajute organizaţiile 
internaţionale şi statele să îşi planifice asistenţa 
lor umanitară.

Conform raportului se estimează că 16,2 mili- 
oane de oameni au fost forţaţi să îşi părăsească 
locuinţele în cursul anului 2017, dintre care 11,8 
milioane de oameni de pe teritoriul propriilor ţări 
în timp ce 4,4 milioane au devenit solicitanţi de 
azil sau refugiaţi. În raport se arată că 68% dintre 
refugiaţi la nivel global provin din cinci ţări: 
Siria, Afghanistan, Sudanul de Sud, Myanmar şi 
Somalia.

În decursul anului 2017 au fost depuse 1,7 
milioane de noi solicitări de azil, cele mai multe 
dintre acestea fiind primite de către Statele Unite 
ale Americii, Germania şi Turcia.

Până la sfârşitul anului 2017, aproximativ 3,1 
milioane de persoane aşteptau decizia privind 
cererea lor de azil, iar dintre aceștia jumătate se 
aflau pe teritoriile unor ţări în curs de dezvoltare. 

Este remarcabil că ţările în curs de dezvoltare au 
găzduit 85% din refugiaţii lumii.

Pentru al patrulea an consecutiv, în Turcia 
s-a înregistrat cel mai mare număr de refugiaţi 
(3,5 milioane), aceasta fiind urmată de Pakistan, 
Uganda, Liban, Iran, Germania, Bangladesh şi 
Sudan.

Raportat la populaţia sa în Liban 1 din 6 
oameni este refugiat. Pe locurile doi şi trei se află 
Iordania (1 din 14) şi Turcia (1 din 23). Cu toate 
că aproape 5 milioane de persoane care au fost 
strămutate forţat au revenit în ţările de origine, 
valurile de refugiaţi continuă să fie în creştere.

În a doua jumătate a anului 2017 milioane de 
oameni au fost afectaţi de deteriorarea situaţiei 
din Myanmar şi Republica Democrată Congo. 
Refugiaţi din Myanmar au sosit în valuri în 
Bangladesh (665.500). Printre refugiaţi s-au aflat 
foarte mulţi bebeluşi, copii şi femei gravide, ceea 
ce a adăugat un grad mai mare de complexitate 
acţiunilor de intervenţie umanitară.

Fluxul migrator din Marea Mediterană s-a 
diminuat comparativ cu anul 2016. Cu toate 
acestea mulţi oameni au continuat să îşi rişte viaţa 
pe mare, majoritatea acestora ajungând în Italia, 
unde în decursul anului 2017 au fost depuse 
126.500 de solicitări de azil.

Copiii neînsoţiţi sau separaţi de familie fiind 
lipsiţi de protecţie riscă cel mai mult să fie abuzaţi 
sau exploataţi. În raport se arată că 45.500 de 
copii au solicitat azil în 2017, dar se consideră că 
această cifră este subestimată.

Numărul refugiaţilor din Africa sub sahariană 
a crescut cu 22% în 2017 în special datorită crizei 
din Sudanul de Sud de unde mai mult de un milion 
de oameni au fugit spre Uganda şi Sudan.

Numărul refugiaţilor din regiunea Asia-Pacific 
a crescut cu 21%, aceştia ajungând la 4,2 milioane 
în decembrie 2017, în special datorită sosirii în 
Bangladesh a refugiaţilor din Myanmar în cea de 
a doua jumătate a anului. 

În Africa de Nord şi în Orientul Mijlociu 
numărul refugiaţilor a rămas constant. Principala 
ţară furnizoare de refugiaţi rămâne Siria. Mai 

UNHCR, RAPORT TENDINŢE GLOBALE –  
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mult de 6,3 milioane de oameni au fost forţaţi 
să îşi părăsească ţara din cauza războiului civil. 
Aceştia reprezintă o treime din totalul refugiaţilor 
de pe tot globul. 

Pe al doilea loc la generarea unui mare număr 
de refugiaţi se află Afghanistanul, numărul 
refugiaţilor afghani crescând la 2,6 milioane până 
la sfârşitul anului 2017. Cei mai mulţi refugiaţi 
afghani trăiesc în Pakistan, dar conform raportului 
ei se găsesc și pe teritoriile a 93 de ţări, precum 
Iran, Germania şi Austria.

Sudanul de Sud se situează pe al treilea loc ca 
sursă de refugiaţi: de la 1,4 milioane de persoane 
la începutul anului 2017 s-a ajuns la 2,4 milioane 
la sfârşitul aceluiaşi an. Majoritatea acestor 
refugiaţi se află în Uganda, Sudan, Etiopia, Kenya 
şi Republica Democrată Congo.

Potrivit raportului pe cel de al patrulea loc se află 
Myanmar. Țările care au primit refugiaţii din această 
țară fiind Bangladesh, Thailanda, Malaezia şi India. 
Puţină lume cunoştea în 2017 ce se întâmpla cu 
adevărat în Myanmar. Locuitorii statului Rakhine 
din Myanmar, musulmani, se autoidentificau ca 
Rohingya, fiind născuţi şi crescuţi în Myanmar de 
mai multe generaţii şi considerând ca aceasta este 
patria lor. Dar datorită unei legislaţii restrictive şi 
a aplicării legii cetăţeniei care conferă cetăţenia 
pe baza etnicităţii, comunitatea Rohingya este 
considerată apatridă. De aceea se confruntă cu 
discriminarea, cu marginalizarea şi cu negarea unei 
game largi de drepturi fundamentale ale omului. 
Refugiaţii Rohingya au fugit din Myanmar şi în valuri 
anterioare datorită persecuţiilor în anii 1978, 1991-
1992 şi 2016. În data de 25 august 2017 operaţiuni 
de securitate iniţiate în nordul statului Rakhine  au 
forţat locuitorii să fugă din cauza unor asasinate şi 
a unor încălcări flagrante ale drepturilor omului. 
655.500 de Rohingya au fugit în Bangladesh ceea 
ce a făcut ca numărul estimat de apatrizi refugiaţi să 
crească la mai mult de 930.000. Datorită valului de 
violenţe din august, au avut loc exoduri masive şi 
mii de refugiaţi ajungeau zilnic în Bangladesh.

Cu toate că cea de a cincea sursă de refugiaţi 
pe glob este Somalia, în cursul anului 2017 
numărul refugiaţilor somalezi a scăzut cu 3%. 
Ţările care au primit un număr mare de refugiaţi 
somalezi sunt Kenya, Yemen, Etiopia, dar aceştia 
s-au stabilit în număr mai mic şi în Africa de Sud, 
Uganda şi Suedia.

În capitolul 3 al Raportului se explorează posi- 
bile soluţii, subliniindu-se că principalul obiectiv 
al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi este 
sprijinirea unor soluţii durabile pentru situaţia 
refugiaţilor şi a persoanelor strămutate pentru 
ca aceştia să îşi poată reconstrui o nouă viaţă 
în demnitate şi siguranţă. Pentru găsirea celor 
mai bune soluţii şi pentru rezolvarea nevoilor de 
protecţie ale acestor persoane este necesar un anga- 
jament colectiv, colaborarea cu o gamă largă de 
parteneri din toate domeniile pentru găsirea unor 
soluţii viabile. Atât guvernele cât şi sectorul privat şi 
financiar internaţional trebuie să se implice alături de 
instituţii, de organisme internaţionale, de societatea 
civilă, de grupuri de analişti, intelectuali şi lideri de 
opinie pentru a construi împreună încrederea în sine 
a refugiaţilor, întoarcerea voluntară şi în siguranţă 
în ţările lor, precum şi integrarea în societăţile în 
care au ales să trăiască. Rolul celor care acordă 
asistenţă umanitară va trebui să se diminueze 
lăsând loc activităţii factorilor de asigurare a păcii 
şi securităţii care vor deveni tot mai importanţi în 
abordarea cauzelor profunde care au determinat 
strămutarea şi fuga oamenilor din propria lor patrie.

Prin Declaraţia de la New York pentru refugi-
aţi şi migranţi, adoptată de Adunarea Generală a 
ONU în septembrie 2016, statele membre ONU 
s-au angajat la o mai echitabilă împărţire a pove-
rii şi responsabilităţii găzduirii refugiaţilor de pe 
glob. Adunarea Generală stabileşte în această De-
claraţie elementele cheie ale unui Cadru general 
de acţiune privind refugiaţii destinat să diminueze 
presiunea asupra ţărilor care găzduiesc un mare 
număr de refugiaţi, să consolideze independenţa 
refugiaţilor şi să acorde sprijin ţărilor de origine 
pentru revenirea acasă a acestor oameni în condi-
ţii de demnitate şi siguranţă.

La sediul ONU din Geneva au loc în această 
vară ultimele consultări privind finalizarea textu-
lui Acordului Global pentru Refugiați care urmea-
ză să fie prezentat în Raportul Anual al Înaltului 
Comisar ONU pentru Refugiaţi, la Adunarea Ge-
nerală a ONU de la New York din 2018. Acordul 
reprezintă o oportunitate unică de îmbunătățire a 
reacției comunității internaționale la situația refu-
giaților pe glob. 

Daniela Albu
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V. REMEMBER

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Etapa națională a Olimpiadei de științe 
socio-umane organizată de Ministerul Educației 
Naționale în parteneriat cu Institutul Român 
pentru Drepturile Omului și Inspectoratul Jude-
țean Iași (2-6 aprilie 2018)

Întâlnirea Consiliului General al Institutului 
Român pentru Drepturile Omului (17 aprilie 
2018)

Curs de formare privind drepturile copilului, 
destinat personalului (asistenţi sociali, educatori, 
educatori sociali şi studenţi aflaţi în practică) 
Asociaţiei Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România, 
ce deţin case de tip familial unde sunt cazaţi, 
îngrijiţi şi sprijiniţi în procesul de şcolarizare copii 
transferaţi din centrele de plasamente, organizat 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în parteneriat cu Asociaţia Fraţilor Marişti ai 
Şcolilor din România (18 aprilie 2018)

Atelier dedicat Zilei internaţionale a limbii 
materne, organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala nr. 97 
din București (20 aprilie 2018)

Întâlnire cu Cenaclul „Orfeu” organizată cu 
prilejul Zilei internaţionale a cărţii şi a dreptului de 
autor, a Zilei bibliotecarului din România 
de Fundaţia „Adolescenţa” în parteneriat cu 
Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, Colegiul „Spiru 
Haret” și Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 
(21 aprilie 2018)

Activități dedicate sărbătoririi Zilei Pământu-
lui, având ca temă limitarea poluării cu deşeuri 
din plastic, organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Carrefour și 
Școala gimnazială nr. 88 din București (20 aprilie 
2018)

Curs de formare cu tema „Între disciplina 
școlară și drepturile copilului” organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Cluj, 
participând cadre didactice, directori și consilieri 
pentru învățământul preuniversitar de la Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Cluj, Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-
Napoca, Colegiul Național „George Coșbuc” 
Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 
Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Octavian Goga” 
Cluj-Napoca, Școala gimnazială „Gheorghe 
Șincai” din Florești, Liceul Teoretic „Gelu 
Voievod” din Gilău (25-26 aprilie 2018) 

Dezbatere pe tema „Bariere în calea unei vieţi 
independente” organizată de Consiliul Naţional 
al Dizabilităţii din România în parteneriat cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului și 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de infor- 
mare în masă a Camerei Deputaţilor, pentru 
marcarea Zilei europene pentru viață indepen- 
dentă, recunoaşterea şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi (7 mai 2018)

A cincea ediție a simpozionului și concursului 
național „Europa în școală” organizate de școala 
gimnazială „Alexandru Ceușianu” din Reghin 
în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 
Mureș, Biblioteca Municipală „Petru Maior” din 
Reghin, Primaria Municipiului Reghin, Comisia 
Națională a României pentru UNESCO, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, Colegiul ger- 
man „Goethe” (9 mai 2018)  

Dezbatere cu tema „Drepturile omului – 
valorile europene şi viitorul tinerilor în Uniunea 
Europeană” organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Colegiul 
Naţional „Octav Onicescu” din București, în 
cadrul Clubului european al liceului, cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Europei (10 mai 2018)

Masă rotundă cu tema „Familia: educatori şi 
furnizori ai drepturilor omului”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Fundaţia „Adolescenţa” şi Colegiul 
economic „Virgil Madgearu” din Ploieşti cu oca- 
zia Zilei Internaţionale a Familiei (15 mai 2018) 

Seminar cu tema „Drepturile copilului în lumea 
virtuală” organizat de Institutul Român pentru 
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Drepturile Omului în parteneriat cu Biblioteca 
Municipală Bucureşti (16 mai 2018)

Dezbatere cu tema „Familii și societățile 
inclusive” organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Fundația 
Adolescența și Școala gimnazială „Sfânta Vineri” 
din Ploiești în cadrul manifestărilor organizate 
cu ocazia Zilei internaționale a familiei (17 mai 
2018)

Masă rotundă cu tema „Reglementarea execu- 
tării măsurilor de siguranță cu caracter medical –  
o necesitate pentru România”, organizată de 
Senatul României – Comisia pentru egalitate de 
șanse în parteneriat cu Camera Deputaților, Insti- 
tutul Român pentru Drepturile Omului, Asociația 
Română de Psihiatrie Medico-Legală și Consiliul 
Național al Dizabilității din România (22 mai 
2018)

Masă rotundă cu tema „Planeta are nevoie 
de un mediu sănătos”, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Fundaţia Adolescenţa și Colegiul „Spiru Haret” 
din Ploieşti cu ocazia Zilei mondiale a mediului 
(5 iunie 2018) 

Eveniment de educație nonformală cu tema 
„Biblioteca vie – Nu judeca o carte după copertă!” 

organizat de Centrul de Informare Europe 
Direct Bucureşti, din cadrul Institutului Euro- 
pean din România, în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, Biblioteca 
Metropolitană Bucureşti, Organizaţia Umanitară 
Concordia (prin United Way), Liceul Tehnologic 
Special nr. 3, Colegiul Naţional „Ion Creangă” și 
Liceul Teoretic „Jean Monnet” (14 iunie 2018)

Masă rotundă cu tema „Protecția și integrarea 
refugiaților în societate” organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Consiliul Național Român pentru Refugiați, 
Asociația Femeilor din România – Împreună 
și Biblioteca Metropolitană „Ion Creangă” din 
București, consacrată Zilei mondiale a refugiatului 
și aniversării a 20 de ani de la primele manifestări 
dedicate conștientizarii opiniei publice cu privire 
la situatia refugiaţilor în lume (20 iunie 2018) 

Seminar cu tema „Dreptul la informare și 
responsabilitățile pe care le generează acesta în 
mediul online” organizat de portalul online QBebe 
în cadrul acțiunilor dedicate părinților și viitorilor 
părinți intitulate „Școala părinților responsa- 
bili”, în parteneriat cu Institutul Român pentru 
Drepturile Omului (27 iunie 2018)

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Întâlnire de lucru cu experții Comisiei Euro- 
pene împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) 
în vederea întocmirii celui de-al cincilea raport 
privind rasismul și intoleranța în România, 
organizată de Ministerul Afacerilor Externe, cu 
participarea Consiliului Național pentru Com- 
baterea Discriminării, Instituția Avocatului Popo- 
rului și Institutul Român pentru Drepturile Omului 
(19 aprilie 2018) 

Dezbatere cu tema „Drept Internaţional Uma- 
nitar. Patrimoniul, tradiţiile şi valorile cultural 
româneşti în Anul Centenarului Marii Uniri”, 
organizată de Asociaţia Română de Drept Uma- 
nitar – Filiala Prahova (ARDUPH) sub patronajul 
Instituţiei Prefectului Prahova în colaborare cu 

Consiliul Judeţean Prahova și Primăria Muni- 
cipiului Ploieşti cu ocazia împlinirii a 5 ani de 
când a fost sărbătorită prima dată Ziua Dreptului 
Internaţional Umanitar (14 mai 2018)

Prima reuniune dintre Platforma privind 
drepturile sociale și economice dintre Consiliul 
Europei, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene, Rețeaua de Instituții Naționale 
pentru Drepturile Omului și Rețeaua de Instituții 
de Egalitate-Equinet și Platforma operațională 
pentru romi și dreptul la egalitate, organizată de 
Departamentul privind Carta socială europeană 
din cadrul Consiliului Europei și Comisia pentru 
drepturile omului din Irlanda de Nord (15 mai 
2018)
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Cea de-a VI-a întâlnire a Platformei privind 
drepturile sociale și economice dintre Consiliul 
Europei, Agenția pentru Drepturi Fundamentale 
a Uniunii Europene, Rețeaua de Instituții Națio- 
nale pentru Drepturile Omului și Rețeaua de 
Instituții de Egalitate-Equinet având ca temă „O 
abordare din perspectiva drepturilor omului în 
garantarea dreptului la locuință în Europa: între 
politici  publice și bune practici”, organizată de 
Departamentul privind Carta Socială Europeană 
din cadrul Consiliului Europei și Comisia pentru 
drepturile omului din Irlanda de Nord (16 mai 
2018)

Lansarea volumului „O mare de lacrimi” autor 
Ruta Sepetys cu participarea Excelenței Sale 
Arvydas Pocius, ambasadorul Lituaniei în România 
(21 mai 2018) 

A treia ediție a simpozionului naţional „STOP 
Bullying-ului. Spune NU intimidării – exemple 

de bună practică”, organizat de către Inspectoratul 
Școlar Judeţean Cluj, Casa Corpului Didactic 
Cluj, Ministerul Educației Naționale şi Centrul 
Județean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 
Cluj (30 mai 2018)

A X-a ediție a Conferinței naționale cu partici - 
pare internațională „Consilierea școlară între 
provocări și paradigme”, organizată de Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Constanța în parteneriat cu Universitatea 
„Ovidius” din Constanța - Facultatea de Psiho-
logie și Științele Educației și Casa Corpului 
Didactic Constanța (8-9 iunie 2018) 

Prezentarea Raportului Agenției pentru Drep- 
turi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 
cu tema „Provocările cu care se confruntă orga- 
nizațiile societății civile care lucrează în domeniul 
drepturilor omului în Uniunea Europeană” 
organizată de FRA și Reprezentanța Comisiei 
Europene în România (19 iunie 2018) 






