
 

  

Centrul de Resurse Juridice şi Comisia pentru Drepturile Omului, Egalitate 

de șanse, Culte şi Minorităţi din Senat 

 

vă invită la dezbaterea naţională 

 

Procesul de sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi psihosociale şi 

intelectuale în luarea deciziilor: înlocuirea tutelei cu decizia asistată 
 

Dezbaterea va avea loc în data de 11 decembrie 2019 la Parlamentul României, Sala 

Avram Iancu, între orele 10:00 şi 16:00.   

Dezbaterea abordează tutela și punerea sub interdicție judecătorească din perspectiva 

drepturilor omului și a dreptului adulţilor cu dizabilități de a acționa în mod egal cu ceilalți în 

toate aspectele vieții. Această abordare implică schimbarea de la paradigma deciziei 

substitutite la cea a deciziei sprijinite, și trecerea de la interdicție judecătorească și tutelă la 

servicii de sprijin în luarea deciziilor.  

În cadrul dezbaterii naţionale, vom prezenta experienţa altor state în procesul de 

înlocuire a tutelei cu decizia asistată şi vom identifica soluţiile potrivite pentru România. 

Sprijinirea în luarea deciziilor a persoanelor aflate în unităţi de asistenţă socială sau de 

psihiatrie va avea un rol important în eficientizarea procesului de dezinstituţionalizare.  

Articolul 12 al Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități (CDPD), ratificată prin Legea nr. 221 din 2010, prevede că 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 acestora accesul la sprijinul necesar în vederea exercitării capacității juridice. 

Măsurile de sprijinire trebuie să ofere garanții suficiente pentru a preveni abuzurile și să fie 

proporționale și adaptate circumstanțelor fiecărei persoane cu dizabilități. 

Vă rugăm să confirmați participarea dvs. până la data de 6 decembrie 2019 la 

adresa office@crj.ro sau tel. 021 212 06 90. Accesul în clădirea Parlamentului va fi posibil 

doar în baza listei transmisă anterior organizării evenimentului. Cheltuielie de cazare și 

transport vor fi suportate din bugetul proiectului. 
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AGENDA 

11 DECEMBRIE 2019 

09:30 –10:00 Sosirea participanților (welcome coffee) 

10.00-10.30 

Cuvânt de deschidere: 

Dl. Dorin - Valeriu Bădulescu, Preşedinte, Comisia pentru Drepturile 

Omului, Egalitate de șanse, Culte şi Minorităţi din Senat 

Dna Mădălina Turza, Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, Copil şi Adopţie  

Dl. Nicuşor Cîrjă, Autoreprezentant, Pro ACT Suport  

Moderator: Dna Georgiana Iorgulescu, Director Executiv, CRJ 

10.30-11.40 

Sesiunea 1: Tutela din perspectiva drepturilor omului și a dreptului adulţilor 

cu dizabilități de a acționa în mod egal cu ceilalți în toate aspectele vieții. 

Sprijin în luarea deciziilor, Dl. Michael Bach, PhD, Managing Director, 

IRIS – Institute for Research and Development on Inclusion and Society, 

Profesor, Disability Studies, Universitatea Ryerson din Toronto. 

Procesul de luare a deciziilor şi sistemul de sănătate mintală, Dl. Heinz 

Katschnig, MD, Profesor de psihiatrie, Universitatea De Medicină din Viena, 

Director al „Improving Mental Health Pathways”. 

Moderator: Georgiana Iorgulescu, Director Executiv, CRJ 

11.40-12.00 Pauză de cafea   

12.00-13.00 

Dezbatere Sesiunea 1: întrebări din partea participanţilor  

Introducere: Situaţia persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate în România, 

Dna Ioana Iliescu, Project Officer, CRJ 

Moderator: Georgiana Pascu, Manager de Program, CRJ 

13:00 –14:00 Pauză de prânz  

14:00-15:30  

Sesiunea 2 - Prezentări şi Dezbatere: Rolul organizaţiilor 

neguvernamentale în procesul de înlocuire a deciziei substitutive cu decizia 

asistată şi în trecere la viaţa în comunitate.  



 

  

Dl. Mugur Frăţilă, Director Executiv, Asociaţia Tonal  

Dna Cecilia Păunescu, Jurist, Fundaţia Pentru Voi  

Dna Mariana Armean, Director de Program, Fundaţia Estuar 

Dna Roxana Damaschin, Coordonator, UnLoc  

Moderator: Carla Tănasie, Jurnalist, Pacient în România 

15:30– 16:00 

Concluzii şi închiderea evenimentului 

Dna Georgiana Iorgulescu, Director Executiv, CRJ 

Dl. Dorin - Valeriu Bădulescu, Preşedinte, Comisia pentru Drepturile 

Omului, Egalitate de șanse, Culte şi Minorităţi din Senat 

 

Dezbaterea face parte din proiectul PROGRES – Politici publice responsabile = 

Guvernare responsabilă, Cod SIPOCA: 142, Cod MySMIS2014: 112374, finanțat în cadrul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – 

Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și 

introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele 

decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.  

 


