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MESAJUL CONSILIULUI DE MONITORIZARE  

CU OCAZIA  

ZILEI INTERNAȚIONALE  A  PERSOANELOR  CU DIZABILITĂȚI 

3 DECEMBRIE 
 

 

 

Ziua de 3 decembrie a fost declarată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, 

de Organizația Națiunilor Unite, în anul 1992, cu scopul responsabilizării populației și 

instituțiilor publice, cu privire la problematica dizabilității, a creșterii gradului de conștientizare 

a nevoilor persoanelor cu dizabilități, dar și în semn de respect pentru acestea. Mai mult decât 

atât, instituirea zilei de 3 decembrie ca Zi Internațională a Persoanelor cu Dizabilități are și 

rolul de a determina adoptarea unor măsuri adecvate, în scopul integrării depline a persoanelor 

cu dizabilități în societate. 

Potrivit statisticilor ONU, peste 15% din populația lumii suferă de o formă de handicap, 

iar aproximativ 190 de milioane de persoane întâmpină serioase dificultăți în lupta cu 

dizabilitățile. În plus, un sfert din populația globală este afectată direct de o formă de handicap, 

în calitate de îngrijitori sau membri de familie. 

Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, semnată și ratificată și 

de România, reprezintă instrumentul de bază pe care fiecare stat membru în parte îl are la 

îndemână în scopul creării, prin implementarea la nivel național, mecanismelor necesare 

respectării, promovării și protejării drepturilor persoanelor cu dizabilități, în cadrul unui sistem 

administrativ ce pune în prim plan nevoile persoanelor cu dizabilități.   

Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități, autoritate administrativă autonomă și totodată mecanism 

independent de monitorizare a implementării Convenției, își exprimă cu onoare și respect, 

solidaritatea față de persoanele cu dizabilități și susținerea deplină, în limitele atribuțiilor 

legale, pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții tuturor persoanelor cu dizabilități. 
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