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Convenţia oNu privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Valoarea Convenţiei 

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabi-
lităţi şi Protocolul opţional au fost adoptate pe  13 de-
cembrie 2006 la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite 
din New York şi au fost deschise pentru semnare la 30 
martie 20071. Aceasta a constituit răspunsul comunită-
ţii internaţionale la marginalizarea, discriminarea şi ex-
cluderea persoanelor cu dizabilităţi din societate. După 
deschiderea în martie 2007 a procedurilor de semnare a 
Convenţiei, un număr record de state membre ale ONU 
au aderat la aceasta prin semnarea inclusiv a Protocolu-
lui Opţional. Convenţia a intrat în vigoare abia la 3 mai 
2008 şi a stabilit drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi 
obligaţiile statelor semnatare de a promova, de a prote-
ja şi de a garanta aceste drepturi, precum şi mecanisme 
care să sprijine implementarea şi monitorizarea lor.
Convenţia a adus o schimbare de atitudine privind drep-
turile persoanelor cu dizabilităţi, făcînd trecerea de la 
abordarea de caritate, medicală şi de protecţie socială 
faţă de acestea la percepţia persoanelor cu dizabilități 
ca subiecţi ai tuturor drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului, incluzând drepturile civile, politice, 
economice, culturale şi sociale. În acest sens, Convenţia 
include garanţii privind egalitatea în faţa legii, fără dis-
criminare a persoanelor cu dizabilităţi, dreptul la viaţă, 
libertate şi securitate a persoanelor, libertatea de exploa-
tare, violenţă şi abuz, dreptul la respectarea integrităţii 
fizice şi psihice, dreptul de a trăi în comunitate, liber-

1 Anterior elaborării şi adoptării Convenţiei ONU privind drepturile per-
soanelor cu dizabilităţi de către ONU au fost adoptate cîteva documente im-
portante, ca, de exemplu, Programul Mondial de Acţiuni privind persoanele 
cu dizabilităţi, care a promovat începînd cu anul 1982 participarea deplină şi 
egalitatea persoanelor cu dizabilităţi în viaţa socială, indiferent de nivelul de 
dezvoltare al ţărilor cărora le-a fost aplicabil, precum şi proclamarea decadei 
1983-1992 ca fiind Decada ONU privind persoanele cu dizabilităţi. Conven-
ţia ONU privind Drepturile Copilului interzice expres discriminarea copii-
lor pe criteriul dizabilităţii. Însă pînă la adoptarea Convenţiei ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, nu se poate vorbi despre o abordare 
profundă şi detaliată a recunoaşterii şi protecţiei drepturilor acestora

tatea de exprimare şi de opinie, dreptul la respectarea 
vieţii private, la educaţie, la sănătate, la muncă, dreptul 
la un standard adecvat de viaţă și de a participa la viaţa 
politică, publică și culturală, etc.
Astfel, Convenţia identifică domeniile în care trebuie să 
fie implementate măsuri pentru ca persoanele cu diza-
bilităţi să îşi exercite drepturile în mod efectiv. Aceste 
măsuri se referă cu precădere la înlăturarea barierelor 
fizice şi de cultură, care au creat obstacole în integrarea 
persoanelor cu dizabilităţi în societate. 
Potrivit concepţiilor cuprinse în Convenție, comunita-
tea internaţională trebuie să aibă preocupări constante, 
astfel ca programele internaţionale de dezvoltare să fie 
incluse şi accesibile persoanelor cu dizabilităţi, coopera-
rea în domeniul cercetării şi al accesului la cunoştinţele 
ştiinţifice şi tehnice să fie facilitată, iar asistenţă tehnică 
şi economică să fie furnizată statelor  .

Noţiuni şi principii directoare care stau la baza 
Convenţiei 

În sensul Convenţiei, noţiunea de „persoană cu dizabi-
lităţi” se referă la persoanele cu deficienţe fizice, psihice, 
intelectuale sau senzoriale, care, din cauza unor obstacole 
fizice sau atitudini, împiedică de a se integra deplin în co-
munitate. Aceasta nu constituie însă o definiţie exhaustivă 
şi nu exclude dreptul altor persoane de a cere protecţia 
Convenţiei. Astfel, participarea persoanelor cu dizabilităţi 
la viaţa socială, cum ar fi profesarea unei meserii, mer-
sul la doctor sau la şcoală este limitată sau imposibilă din 
cauza unor obstacole de orice natură, dar nu din cauza  
problemelor de sănătate. Totodată, Convenţia presupune 
că “dizabilitatea” este un concept evolutiv, ca rezultat al 
barierelor comportamentale şi de mediu, care împiedică 
participarea persoanelor cu dizabilităţi în societate. 
Există opt principii directoare care stau la baza Convenţiei:
a) Respectarea demnităţii inerente autonomiei individu-

ale, inclusiv libertatea de a face propriile alegeri, şi a 
independenţei persoanelor cu dizabilităţi;

b) Non-discriminarea;
c) Participarea deplină şi efectivă şi includerea în societate;
d) Respectul pentru diferenţă şi acceptarea persoanelor cu 

dizabilităţi ca parte a diversităţii umane şi a umanităţii;
e) Egalitatea de şanse;
f) Accesibilitate;
g) Egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei;
h) Respectul pentru dezvoltarea capacităţilor copiilor cu 

dizabilităţi şi respectarea dreptului copiilor cu dizabili-
tăţi de a păstra identitatea lor. 
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Potrivit principiilor Convenţiei, atunci cînd demnitatea 
unei persoane cu dizabilităţi este respectată, aceasta poa-
te să-şi exprime propriile opinii, fără teamă de a suferi 
vreo vătămare fizică, psihică sau emoţională, la fel, poa-
te să-şi împărtăşească propriile experienţe. Respectarea 
principiilor asigură libertatea persoanei cu dizabilităţi 
de a face propriile alegeri şi, în consecinţă, de a-şi asuma 
responsabilitatea pentru deciziile luate, fără vreo inter-
ferenţă neproporţională în viaţa privată a acesteia şi cu 
suportul adecvat, atunci cînd acesta este necesar. Respec-
tarea principiilor Convenției obligă statele să implemen-
teze unele măsuri care să asigure integrarea lor completă 
în comunitate, atît în ceea ce ţine de viața privată, cât și 
cea publică. În acest context, necesităţile persoanelor cu 
dizabilităţi sunt considerate ca fiind obişnuite, iar nu ca 
fiind nevoi specifice. Aceste principii asigură exercitarea 
drepturilor  persoanelor cu dizabilităţi fără vreo distinc-
ţie, restricţie sau excludere, bazată pe dizabilitate ori alt 
criteriu. Ele obligă statele să accepte persoanele cu diza-
bilităţi ca parte a diversităţii umane şi a umanităţii.

Obligaţiile generale şi specifice cu privire la 
statele membre 

Statele semnatare ale Convenției privind drepturile per-
soanelor cu dizabilități trebuie să adopte legislaţia şi mă-
surile administrative de promovare a drepturilor omului, 
astfel ca să elimine discriminarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilități, să includă drepturile lor în toate documen-
tele de politici şi programele naţionale, sectorul public, 
privat şi persoanele fizice trebuie să respecte drepturi-
le acestor persoane, să efectueze cercetări şi să dezvolte 
produse şi servicii accesibile persoanelor cu dizabilităţi. 
La fel, aceste țări trebuie să instruiască profesioniştii  şi 
a personalul, care lucrează cu persoane cu dizabilităţi în 
ceea ce privește drepturile din Convenţie, să organizeze 
consultări la elaborarea, punerea în aplicare a legislaţiei  şi 
în procesele decizionale care îi privesc. 
În baza Convenţiei, statele au, de asemenea, obligaţia 
să respecte drepturile persoanelor cu dizabilităţi fără 
a exista interferenţe în exercitarea efectivă şi deplină a 
drepturilor. Totodată, statele care au ratificat Convenţia 
au îndatorirea de a prevedea prevenirea încălcării drep-
turilor persoanelor cu dizabilități.  

Monitorizarea aplicării Convenţiei 

Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
este organul de experţi independenţi, care monitorizea-
ză punerea în aplicare a Convenţiei de către statele părţi. 
Acesta se reuneşte la Geneva şi desfăşoară de regulă două 
sesiuni pe an. Toate statele părţi sunt obligate să prezin-
te rapoarte periodice la Comitetul privind modul în care 
drepturile sunt puse în aplicare. Raportul iniţial trebuie 
transmis de către stat în termen de doi ani de la acceptarea 
Convenţiei şi, ulterior, la fiecare patru ani. Comitetul exa-
minează fiecare raport şi face recomandări statului parte 

cu privire la implementarea Convenţiei. Dreptul Comi-
tetului de a examina plângerile individuale cu privire la 
încălcările Convenţiei de către statele părţi la protocol este 
stipulat în Protocolul Opțional. Acest act stabileşte două 
proceduri menite să consolideze aplicarea şi monitoriza-
rea Convenţiei: prima procedură permite persoanelor de 
a intenta petiţii la Comitetul ONU, revendicând încălca-
rea drepturilor lor, iar a doua este o procedură de cerceta-
re care autorizează Comitetul să efectueze anchete pentru 
încălcările grave sau sistematice ale Convenţiei.
În prezent, membrii aleşi ai Comitetului pentru drep-
turile persoanelor cu dizabilităţi reprezintă statele Qa-
tar, Iordania, Bangladesh, Chile, Germania, Ungaria, 
Algeria, Republica Coreea, Tunisia, Danemarca, Kenia, 
Australia, Spania, Guatemala, Mexic, Serbia, Ecuador şi 
China. Recomandările ONU privind procedura desem-
nării membrilor Comitetului de către statele membre in-
dică necesitatea consultării şi implicării persoanelor cu 
dizabilităţi şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora 
în procesul de nominalizare a candidaturilor. 

Recunoaşterea de către Moldova a drepturilor 
reglementate de Convenţie 

Republica Moldova a semnat Convenţia ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi la 30 martie 2007 şi a 
ratificat-o prin Legea Nr. 166  din  09.07.2010. Din moment 
ce a ratificat Convenţia, obligaţiile asumate de ţara noastră 
trebuie să fie realizate prin implementarea acesteia în baza 
cadrului legal, proceselor de planificare bugetară anuală şi 
susţinerii incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi. 
Raportul iniţial pe care ţara noastră îl va prezenta Co-
mitetului ONU privind drepturile persoanelor cu diza-
bilităţi va trebui să cuprindă informaţii privind cadrul 
constituţional şi legislativ privind implementarea Con-
venţiei, să descrie documentele de politici şi programe-
le adoptate pentru implementarea fiecărei prevederi a 
Convenţiei. La fel, să prezinte și progresele făcute pri-
vind asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în 
rezultatul ratificării şi implementării Convenţiei. 
Totodată, raportarea periodică ar trebui să determine o 
creştere a nivelului de sensibilizare şi cunoaştere a drep-
turilor persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a nivelului 
de respectare a acestora în tară.  
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