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Două  întrebări adresate participanților: 
 
 

1.Ce știm despre Convenția Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități? 

 
2.Ce știm despre drepturile omului și așa numita “abordare 

bazată pe drepturi”? 
 

 



                                                                 Exercițiu   1. Pot să mă deplasez liber și neîngrădit în comunitate. 
2 . Pot să cumpăr și să vând bunuri după voia mea. 
3 . Am acces la o educație în școala de masă. 
4 . Pot să votez fără asistență. 
5 . Pot face un credit în aceleași condiții ca oricare alt cetățean. 
6 . Nu trăiesc cu grija abuzurilor fizice sau sexuale, a tratamentelor degradante. 
7 . Am acces la tratament medical la alegerea mea, la un cost rezonabil. 
8 . Pot lucra oriunde, pe baza calificării mele. 
9 . Sunt consultat asupra politicilor publice sau a deciziilor din comunitatea mea. 
10.  Am acces la formare profesională și formare continuă. 
11. Drepturile mele sunt recunoscute de lege. 
12. Pot alege liber dacă voi avea copii și câți. 
13. Pot ieși din casă oricând doresc. 
14. Pot să deschid propria întreprindere / afacere personală. 
15. Sunt plătit cu un salariu minim sau mai mult. 
16. Pot să mă auto-susțin în perioadele de șomaj. 
17. Am acces și pot plăti un avocat, la nevoie. 
18. Am acces la informații, în format accesibil mie. 
19. Media prezintă imagini în general pozitive despre mine. 
20. Nu îmi fac griji de ajutorul social la batrânețe. 



Secvența 1 
 

Abordarea bazată pe drepturile omului 



• Dizabilitatea este o dimensiune universală, inevitabilă, a diversității 
umane. 

• Mentalitățile au evoluat în modul în care este considerată persoana cu 
dizabilități: 

– De la un obiect al carității, în sarcina societății  = atitudine de 
asistență  ... către: 

– Subiectul privit ca o persoană deținătoare a drepturilor 
fundamentale, pe baze egale cu ceilalți  = atitudine de respect și 
non-discriminare. 

Dizabilitatea este un subiect care ține de domeniul drepturilor omului  



Stephen Hawking - fizician 

Susan Boyle – artist profesionist 

Oscar Pistorius - atlet 

Robin Williams – Actor 



• Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948) 
• Convenția Internațională privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială (1966) 
•  Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeii 

(1979) 
•  Convenția contra torturii și pedepselor și tratamentelor inumane și 

degradante  (1984) 
•  Convenția cu privire la drepturile copilului (1989) 
• … precum și Regulile Standard pentru Egalizarea Șanselor persoanelor cu 

Dizabilități (1994) – text neconstrangator legal 
• Programul Mondial de Acțiune (Dizabilitate) - 1982 

O succesiune importantă a documentelor de drept internațional: 



Includere Participare Accessibilitate  Non-
discriminare  

Respect pentru 
diferență și 
diversitate 

Egalitate de 
șanse 

Respect pentru 
demnitatea 
persoanei 

Capacitare/ 
Capacitate/ 

Imputernicire 

Principiile cheie ale abordării bazate pe drepturile omului: 



Ce înseamnă o abordare bazată pe drepturi? 

• Persoanele cu dizabilități sunt deținătoare de drepturi fundamentale, ca 
orice altă persoană. 
 

• Statele sunt obligate să elaboreze politici care garantează implementarea 
acestor drepturi. 
 

• Practicienii din toate domeniile trebuie să lucreze astfel încât să faciliteze 
exercitarea și respectul acestor drepturi. 
 

• Statele se asigură că publicul larg înțelege și respectă drepturile TUTUROR. 
Toți cetățenii participă cu drepturi egale la viața în comunitate, fără 
discriminare.  



De ce o Convenție nouă ? 

• Pentru că documentele anterioare nu au condus la o protecție 
suficientă a drepturilor persoanelor cu dizabilități ; 

• Pentru că interesele unor grupuri specifice (femei, copii cu 
dizabilități) nu au fost suficient de bine reflectate în documentele 
existente până atunci ; 

• Pentru că textele și politicile publice cu vocație incluzivă nu reflectau 
suficient problematica dizabilității. 



Convenția pe scurt: 

• Elaborată începând cu 2001 (Rezoluția ONU din decembrie 2001, privind 
constituirea unui comitet ad-hoc) ; 

• Adoptată la 13 decembrie 2006, a intrat în vigoare pe 3 mai 2008;  

• Protocolul Opțional 

• Stabilește competențele Comitetului Drepturilor Persoanelor cu 
Dizabilități de a examina plângerile de violare a Convenției  și de a 
formula recomandări Statelor Părți respective; 

• Situația actuală a ratificărilor se găsește permanent pe pagina oficială a 
Națiunilor Unite cu privire la dizabilitate, numită UN ENABLE: 
http://www.un.org/disabilities  

 

http://www.un.org/disabilities


Elaborarea Convenției – un proces fără precedent 





De ce e importantă Convenția ? 

 Persoanele cu dizabilități nu mai sunt văzute ca obiecte ale carității, ale 
tratamentelor medicale sau ale protecției sociale.  

 Ele sunt privite ca persoane deținătoare de drepturi, care sunt capabile să 
ceară respectarea drepturiloe, să își exercite aceste drepturi și să ia decizii 
pentru viața lor, bazate pe consimțământul liber și informat. 

 Obligă Statele să ia măsuri concrete pentru ca persoanele cu dizabilități să se 
bucure de aceleași oportunități de participare deplină la viața comunității.  

 Are instrumente noi de monitorizare a Statelor Părți la Convenție. 



CDPD nu creează drepturi noi... 

 Dar descrie în detaliu modul în care 
Statele trebuie să se asigure de 
implementarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilități 
 
 Există o ierarhie a drepturilor: 

 Civile și politice 
 Economice, sociale, culturale 



Convenția devine un instrument practic de 
advocacy și politici publice... 

...În care persoanele cu dizabilități sunt actorii cheie 
în dialogul cu autoritățile politice și administrative 
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Secvența 2 
 

Rolul Convenției privind Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilități 



Scopul CDPD 

 Convenția promovează, protejează și  asigură exercitarea deplină şi în 
condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi şi de a promova 
respectul pentru demnitatea lor intrinsecă.  

 

 Art 1 



Noțiunea de dizabilitate 

 Noțiunea de dizabilitate evoluează (…) dizabilitatea rezultă 
din interacțiunea dintre persoana care are anumite 
caracteristici fizice  și  funcționale și barierele 
comportamentale sau de mediu care sunt un obstacol 
pentru participarea sa deplină în societate, pe baze egale 
cu ceilalți. 

 
     (Preambul) 



Non-definiția dizabilității 

 Persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe 
fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe 
care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea 
deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de 
egalitate cu ceilalţi. (Art. 1)  

• Interacțiunea 
• Efectul asupra participării sociale 

!  ‘INCLUD’ 

 



Dizabilitatea  =  rezultatul unei interacțiuni 

Sursa:CIF, OMS, 2001 



8 principii generale 

1. Respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a 
libertăţii de a face propriile alegeri, şi a independenţei persoanelor; 

2. Nediscriminarea; 
3. Participarea şi incluziunea deplină şi efectivă în societate; 
4. Respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca 

parte a diversităţii umane şi a umanităţii;  
5. Egalitatea de şanse; 
6. Accesibilitatea; 
7. Egalitatea între bărbaţi şi femei; 
8. Respectul pentru capacităţile de evoluţie ale copiilor cu dizabilităţi şi 

respectul pentru dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra propria 
identitate.  



Demnitate 

 Fiecare persoană are o valoare inestimabilă și nimeni nu este nesemnificativ. 



Autonomie și libertate de alegere 

 Persoanele cu dizabilități trebuie  să aleagă modul  lor de viață și să 
poată trăi autonom. 



Non-discriminare 

 Interdicția oricărei discriminări, excluderi sau restricții fondată 
pe dizabilitate, care are ca efect limitarea exercitării drepturilor 
fundamentale. 

 
•  Discriminare directă 
•  Indirectă (ex. Refuzul adaptării rezonabile)   
•  Discriminare multiplă   

 



Incluziune și participare depline 

 Persoanele cu dizabilități sunt incluse în toate aspectele vieții 
publice și sunt considerate cetățeni cu drepturi egale  

©
 L. Balm

e pour H
andicap International  



Accesibilitatea 

• Mediul fizic 
• Comunicarea 
• Atitudinile 



 «Respectul pentru dezvoltarea capacităților copiilor» - esențial în 
asigurarea unei protecții adecvate a copiilor, mai ales în contextul 
absenței capacității legale 
 Tranziția între ciclurile de viață 

©
 P. D

reyer / H
andicap International 

Respect pentru caracterul evolutiv al capacităților 
copiilor cu dizabilități 



Conținutul Convenției 

Preambul 
 

Articole generale : 
Art 1 Scop 
Art 2 Definiții 
Art 3 Principii generale  
Art 4 Obligații generale 
Art 5 Egalitate și non-discriminare 

Atenție particulară asupra unor grupuri sau situații : 
Art 6 Femeile cu dizabilități 
Art 7 Copiii cu dizabilități 
Art 11 Situații de risc și situații de urgență umanitară 



Conținutul Convenției (2) 

Dispoziții particulare : 
Art 8 Creșterea gradului de conștientizare 
Art 9 Accessibilitatea 

Drepturi civile și politice :                                         IMPLEMENTARE IMEDIATĂ   !! 
Art 10 Dreptul la viață 
Art 12 Reunoașterea personalității juridice în condiții de egalitate 
Art 13 Acces la justiție 
Art 14 Libertatea și securitatea persoanei 
Art 15 Dreptul de a nu fi supus torturii sau tratamentelor inumane și 

degradante 
Art 16 Dreptul de a nu fi supus exploatării, violenței și maltratării 



Conținutul Convenției (3) 

Art 17 Protecția integrității persoanei 
Art 18 Dreptul de a circula liber și dreptul la naționalitate 
Art 21 Libertate de expresie, de opinie și acces la informație 
Art 22 Respectul vieții private 
Art 23 Respecul domiciliului și a vieții de familie 
Art 29 Participare la viața politică și la viața publică 

 
 Drepturi economice, sociale și culturale                                    IMPLEMENTARE  PROGRESIVĂ 
Art 19 Autonomia și incluziunea în societate 
Art 20 Mobilitate personală 
Art 24 Educație 
Art 25 Sănătate 



Conținutul Convenției (4) 

Art 26 Abilitare și reabilitare 
Art 27 Muncă și încadrarea în muncă 
Art 28 Standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvate  
Art 30 Participare la viața culturală și recreativă, timp liber și sport 

 Implementarea, punerea în aplicare 
Art 31 Statistica și colectarea de date 
Art 32 Cooperare internațională 
Art 37 Cooperare între Statele Părți și Comitetul Drepturilor 
Art 38 Raportul Comitetului cu alte organisme 
Art 40 Conferința Statelor Părți 



Conținutul Convenției (5) 
 Monitorizare 

Art 33 Aplicare și monitorizare la nivel național 
Art 34 Comitetul drepturilor persoanelor cu dizabilități 
Art 35 Rapoartele Statelor Părți 
Art 36 Analiza rapoartelor 
Art 39 Raportul Comitetului 

 Clauze finale 
Art 41 Depozitar 
Art 42 Semnături 
Art 43 Consimțământul 
Art 44 Organizarea integrării regionale 
Art 45 Intrarea în vigoare 
Art 46 Rezerve 
Art 47 Amendamente 
Art 48 Denunțarea 
Art 49 Format accessibil 
Art 50 Texte autentice 



Noțiuni importante: 

 Toate persoanele trebuie să aibă posibilitatea să își exercite drepturile  
 
 Capacitatea juridică 

 
 Statele trebuie să asigure suport pentru exercitarea acestei capacități. 

 
 Excepțiile sunt permise în condiții foarte stricte. 

  Egalitate în exercitarea personalității juridice  



Adaptarea rezonabilă 

„Modificările şi ajustările necesare şi adecvate, care nu impun un efort 
disproporţionat sau nejustificat atunci când este necesar într-un caz 
particular, pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să se bucure 
sau să-şi exercite, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, toate drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului; 

 ! 
(en.Disproportionate burden; undue hardship) 



Design Universal 

• Societate fără obstacole 
• Spațiu public, mediu, servicii concepute pentru toți 
• Tehnologii și servicii de suport incluse 



Ce înseamnă ratificarea Convenției? 

 Statul recunoaște faptul că documentul devine legal constrângător în țara 
respectivă 
 
 Implică ajustarea legislației naționale, pentru sincronizarea cu articolele și 

principiile CDPD 
 
 Pot exista rezerve asupra unor articole, dar ele nu pot fi incompatibile cu 

scopul și principiile CDPD 
 
 Rezervele nu pot diminua aria de protecție a persoanei. 



Etapele implementării 

 Structură de coordonare în Guvern 
 Identificarea punctelor de contact (focal points)  în ministere 
 Formarea coalițiilor naționale de ONG 
 Formarea mecanismelor naționale de coordonare 
 Comunicarea largă asupra procesului de ratificare   
 Redactarea documentelor în format accesibil 
 Revizuirea textelor legislative, politici publice, bugete 
  Înțelegerea bună a textului de către actorii cheie 
  Realizarea studiilor despre situația actuală 
 Identificarea punctelor slabe și a măsurilor de corecție 
 Revizuirea procedurilor, standardelor, practicilor 
 Monitorizarea continuă 



Obligațiile Statelor Părți 

•   Abrogarea legilor contrare CDPD 
•   Elaborarea noilor legi sau norme  pentru asigurarea implementării 

fiecărui articol 
•   Includerea persoanelor cu dizabilități în elaborarea tuturor politicilor 



CDPD produce efecte la toate nivelurile de politică publică 

Legi și politici 

Bugete 

Instituții capabile 

Servicii 
incluzive 

Formare 

Cercetare 

Monitorizare 



Monitorizarea Convenției 



 1. Potrivit sistemului lor de organizare, Statele Părţi vor desemna 
unul sau mai multe puncte de contact în cadrul guvernului pentru 
probleme referitoare la implementarea prezentei Convenţii şi vor 
acorda atenţia cuvenită stabilirii sau desemnării unui mecanism de 
coordonare în cadrul guvernului pentru a facilita măsurile aferente, în 
diferite sectoare şi la diferite niveluri.  

 art. 33 (1) 

Punct focal și mecanism de coordonare 



Mecanisme naționale independente 

 2. Statele Părţi, în conformitate cu propriile sisteme juridice şi 
administrative, îşi vor menţine, consolida, desemna sau stabili fiecare 
un cadru care să includă unul sau mai multe mecanisme independente, 
după caz, pentru a promova, proteja şi monitoriza implementarea 
prezentei Convenţii. La desemnarea sau stabilirea unui asemenea 
mecanism, Statele Părţi vor ţine cont de principiile referitoare statutul 
şi funcţionarea instituţiilor naţionale pentru protecţia şi promovarea 
drepturilor omului.  (art.33.2) 



Societatea civilă 

 Societatea civilă, în special persoanele cu dizabilităţi şi 
organizaţiile care le reprezintă, vor fi implicate şi vor 
participa pe deplin la procesul de monitorizare.   
 

 Art. 33 (3) 



Mecanismele internaționale de monitorizare 

 Conferința Statelor Părți (New York) 



Protocolul Opțional 

• Permite Comitetului să primească plângeri individuale sau colective. 
 

• Anchetă a Comitetului 
 

• Recomandări pentru Statul Parte 
 



”POLIS” (gr.) 

POLITICĂ 
Jocuri de putere 

POLITICI 
publice PRACTICI 

VIAȚA 
OAMENILOR 

Legătura între politică 
– politici publice - și 
viața oamenilor 



Platforma de formare ParticipaTIC 
http://moodle.ro.participatic.org/theme/boost/accessibility/home/index.php?step=home 

Activă începând cu data de 
3 decembrie 2019 
 
 
Program de formare a 
reprezentanților 
persoanelor cu dizabilități, 
pentru acțiuni de advocacy 
bazate pe CDPD 



Vă mulțumesc! 

diana.chiriacescu@fonss.ro 
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