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MINUTA  
Întâlnirii de lucru privind colaborarea Consiliului de monitorizare a implementării 

Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități cu organizațiile 
neguvernamentale prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 8/2016 privind 

înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități 

 
 

Întâlnirea a avut loc în data de 22.07.2021, începând cu orele 13:00, on-line, 
pe platforma ZOOM. 

Au participat, în calitate de invitați: 
 Marius Mocanu – Institutul Român pentru Drepturile Omului 
 Rozalina Lepădatu – Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune 
 Valentina Zaharia – Fundația „Copii în Dificultate” 
 Luminița Vâlcea - Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice 
 Radu Ștefan Gănescu – Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice 
 Elisabeta Moldovan- Asociația Ceva de Spus 
 Zoltán Szövérdfi - Asociația Ceva de Spus 
 Roxana Damaschin - Fundația de Abilitare Speranța 
 Ștefan Bandol – Asociația „Aripi” 
 Robert Magyara – Asociația pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Tinerilor cu 

Dizabilități 
Din partea Consiliului de Monitorizare au participat: 

 Emanuel-Gabriel Botnariu - președinte Consiliul de Monitorizare 
 Cristina Scraba - consilier juridic 
 Gloria Ionescu - șef Serviciu Monitorizare 
 Ștefan Condu - referent 
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Întâlnirea a fost deschisă de reprezentanții Consiliului de Monitorizare, moment 
urmat de prezentarea, pe scurt, a profilului fiecărei organizații neguvernamentale 
participante la întâlnire.  
Echipa Consiliului de Monitorizare a accentuat următoarele idei:  

 scopul comun al celor prezenți la întâlnire este acela de a asigura un trai 
mai bun persoanelor cu dizabilități 

 instituția așteaptă propunerile organizațiilor neguvernamentale pentru 
îmbunătățirea procedurii de monitorizare, reamintind că în data de 
07.07.2021 a fost pus în transparență pe site-ul Consiliului de Monitorizare 
documentul intitulat „Aspecte de analizat în cadrul vizitei de 
monitorizare”. 

 necesitatea modificării prevederilor Legii nr. 8/2016 privind înființarea 
mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități, pentru a asigura operaționalizarea și eficientizarea activității 
Consiliului de Monitorizare.  

Reprezentanții ONG-urilor au punctat următoarele aspecte: 
 Valentina Zaharia – Fundația „Copii în Dificultate” 

 a exprimat nevoia de consiliere a organizațiilor neguvernamentale care furnizează 
servicii sociale persoanelor cu dizabilități, în vederea asigurării respectării depline a 
drepturilor acestora.  

 consideră că activitatea de monitorizare trebuie să vizeze și modul de finanțare al 
instituțiilor supuse monitorizării, resursele financiare trebuind să fie alocate de 
asemenea manieră încât să asigure posibilitatea furnizorului de servicii de a respecta 
drepturile persoanelor cu dizabilități. 

 
 Rozalina Lepădatu – Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune 

 în România Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități nu este aplicată 
în totalitate și așa cum ar trebuiși și-a arătat nemulțumirea cu privire la faptul că 
atribuțiile Consiliului de Monitorizare sunt limitate la facilitățile de tip rezidențial 
destinate persoanelor cu dizabilități. 

 susține ideea modificării legislative în sensul extinderii atribuțiilor Consiliului de 
monitorizare, pentru creșterea adresabilității instituției 

 a propus organizațiilor participante elaborarea și asumarea unei adrese de susținere 
a modificării legislative, pe care să o înainteze Parlamentului României. Între 
modificările considerate a fi necesare se numără: 

- extinderea atribuțiilor instituției, pentru a fi accesibilă și persoanelor cu 
dizabilități din comunitate; 



- introducerea în atribuțiile Consiliului de Monitorizare a consilierii furnizorilor de 
servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități; 

- acordarea dreptului de inițiativă legislativă; 
- redimensionarea personalului, înființarea unor structuri regionale și 

completarea surselor de finanțare. 
 

 Luminița Vâlcea - Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice 
 propuneri pentru eficientizarea Consiliului de Monitorizare: 

- extinderea atribuțiilor instituției; 
- redimensionarea personalului și profesionalizarea inspectorilor de monitorizare; 
- verificarea, cu ocazia vizitelor de monitorizare a modului concret în care sunt 

aplicate procedurile elaborate de instituțiile supuse monitorizării și a înregistrărilor 
sistemelor de monitorizare video.   
 

 Roxana Damaschin - Fundația de Abilitare Speranța 
 a identificat următoarele probleme în sistemul de asistență socială: 

- carențele în ceea ce privește modul în care sunt aplicate prevederile art. 19 din 
Convenție - Viaţă independentă şi integrare în comunitate; 

- restructurările facilităților de tip rezidențial din subordinea Direcțiilor Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului au fost făcute în mod defectuos; 

- furnizorii privați de servicii sociale au locuri neocupate în cadrul serviciilor pe 
care le dețin, din cauza modului greoi de a contracta cu direcțiile. 

 
 Radu Ștefan Gănescu – Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice 

 a susținut ideile exprimate de reprezentantul Coaliției Organizațiilor Pacienților cu 
Afecțiuni Cronice,Luminița Vâlcea 

 este necesar să se stabilească direcțiile de acțiune, pe două paliere:  
 îmbunătățirea cadrului legislativ 
 modificarea modului de lucru al Consiliului de monitorizare  

 este de acord cu asumarea adresei de susținere a modificării legislative.  
 

 Zoltán Szövérdfi - Asociația Ceva de Spus 
 a reiterat ideea susținută la întâlnirile anterioare: instituțiile supuse monitorizării 

reprezintă, prin ele însele, o încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități. 
 a exprimat nemulțumirea legată de faptul că inspectorii de monitorizare nu au 

beneficiat de formare profesională în domeniul monitorizării respectării drepturilor 
omului și drepturilor persoanelor cu dizabilități.  



 consideră că înființarea structurilor regionale ale Consiliului de Monitorizare nu 
reprezintă o soluție pentru eficientizarea instituției.  

 propuneri: 
- organizarea unor cursuri de formare profesională pentru inspectorii de 

monitorizare; 
- selectarea experților independenții din rândul persoanelor cu trecut 

instituțional; 
 

 Ștefan Bandol – Asociația „Aripi” 
 monitorizarea trebuie să fie completă și complexă 
 a adus în discuție conceptul de „expert ca rezultat al experienței” și a propus: 

 -  extinderea atribuțiilor Consiliului de Monitorizare; 
 - introducerea centrelor pentru persoane vârstnice în categoria instituțiilor 
supuse monitorizării. 
 

 Marius Mocanu – Institutul Român pentru Drepturile Omului 
 limitările Consiliului de Monitorizare au fost evidente încă de la elaborarea și 

adoptarea Legii nr. 8/2016; 
 este necesară implicarea reală a persoanelor cu dizabilități în procesul de 

monitorizare; 
 Consiliul de Monitorizare are rolul de a implica și responsabiliza celelalte instituții 

din domeniul  drepturilor omului 
 pe masa de lucru a IRDO se află un modul de curs de formare de care vor beneficia 

inspectorii de monitorizare.  
  La finalul întâlnirii, echipa Consiliului de Monitorizare a propus: 

 elaborarea, cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale, a unui centralizator al 
locurilor disponibile în facilitățile de tip rezidențial private acreditate 

 identificarea modului de includere a experienței personale în criteriile de 
selecție a experților independenți 

 organizarea următoarei întâlniri în data de 19.08.2021, începând cu orele 13:00.  
 
 
Întocmit, 
Cristina Scraba 
Conslier juridic 


