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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

Ieri, Centrul de Resurse Juridice a organizat Conferința Internațională “Suport în luarea deciziilor acordat 

persoanelor cu dizabilități mintale”, pe tema implementării articolului 12 al Convenției Națiunilor Unite 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) în România. 

 
Conform articolului 12 al Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD), 
ratificată de România prin Legea nr. 221 din 2010, persoanele cu dizabilități se bucură de capacitate 
juridică - capacitatea de a avea și de a-și exercita drepturile, de a acționa în mod egal cu ceilalți în toate 
aspectele vieții. Statele părți au datoria de a asigura persoanelor cu dizabilități accesul la suportul 
necesar în vederea exercitării capacitatății juridice. Statele trebuie să se asigure că aceste măsuri oferă 
garanții suficiente pentru a preveni abuzurile și că sunt proporționale și adaptate circumstanțelor fiecărei 
persoane cu dizabilități.  
 
În cadrul conferinței la care au participat peste 60 de persoane, experți internaționali care lucrează în 
acest domeniu (Centrul de Asistență Legală (MLHC) din cadrul New York Legal Assistance Group - 
Statele Unite ale Americii și din Bulgarian Center for Not-for-Profit Law – Bulgaria), împreună cu 
reprezentanți instituționali și neguvernamentali (precum Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 
Dizabilități, Institutul Național al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene – Punctul de contact CDPD, Asociatia Pro ACT Suport) au discutat 
despre Accesul la justiție al persoanelor cu dizabilități mintale din perspectiva articolului 12 
CDPD și a Comentariului General Nr. 1 la Convenția pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 
și despre Sprijinirea și abilitarea persoanelor cu dizabilități intelectuale sau cu probleme de 
sănătate mintală pentru exercitarea capacității juridice și luarea propriilor decizii – accesarea 
resurselor existente.  
 
“Este ușor să redactezi o nouă legislație, însă problema este schimbarea mentalității. Avem nevoie de o 
schimbare de paradigm în gândire”, a declarat Marieta Dimitrova, avocat, Bulgarian Center for Not-for-
Profit Law, în prezentarea despre modelul Bulgariei, care deja implementează articolul 12 al Convenției.  
 
În ultimii doi ani, prin intermediul Clinicii Juridice Mobile, Centrul de Resurse Juridice a documentat 
modul în care persoanele cu dizabilități mintale instituționalizate beneficiază de suport în luarea deciziilor 
și care sunt garanțiile oferite pentru prevenirea abuzurilor.  
 
Conferința a avut loc în cadrul proiectului ”SOS: ONG-urile din România, împreună pentru drepturile 
persoanelor cu dizabilități mintale închise în instituții” co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin 
intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 
 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina proiectului la www.crj.ro/pledoarie-pentru-

demnitate/clinica-juridica-mobila/.   

 

___________________________________________________________________________________________ 

Despre activitatea CRJ în domeniul respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate: 
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) monitorizează de peste 14 ani modul în care sunt respectate drepturile persoanelor cu 
dizabilități intelectuale sau cu probleme de sănătate mintală plasate / internate în centrele de tip rezindențial sau în spitalele de 
psihiatrie. Conferința internatională se desfasoară în cadrul proiectului ”SOS: ONG-urile din România, împreună pentru 
drepturile persoanelor cu dizabilități mintale închise în instituții” co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul 
Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 
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