Nr.73/16.06.2020
În atenţia: domnului Derzsi Ákos, Președinte al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de
șanse, culte şi minorităţi din cadrul Senatului
În atenţia: domnului Adrian Wiener, Secretar al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de
șanse, culte şi minorităţi
Ref.: Petiție în baza Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a
petițiilor
Bucureşti, 16 iunie 2020
Stimate domnule președinte,

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o persoană juridică română, cu sediul în
Bucureşti, str. Arcului nr. 19, sector 2, cod fiscal R11341550, cu numărul de înregistrare în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 380/1998, reprezentată prin Georgiana Iorgulescu, în
calitate de directoare executivă, ce are ca obiect de activitate protecţia drepturilor persoanelor
cu dizabilităţi.
Prin prezenta, CRJ solicită, în baza Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității
de soluționare a petițiilor, participarea în calitate de observator şi în calitate de reprezentant al
societăţii civile, împreună cu alți reprezentanți ai societății civile, la dezbaterea Comisiei
vizând Raportul de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenției
privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pe anul 2019, cât și la audierea pentru
postul de vicepreședinte al Consiliului de Monitorizare. În cazul în care măsurile de
prevenție împotriva răspândirii COVID-19 nu permit, CRJ solicită participarea la dezbatere și
audieri prin mijloacea audio-video, pentru a putea transmite întrebări. CRJ își exprimă
disponibilitatea pentru a acorda sprijin organizării în acest sens.
Vă rugăm să dați curs acestei petiții având în vedere:


Art. 33 pct. 3 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, conform
căruia societatea civilă, în special persoanele cu dizabilități și organizațiile care le
reprezintă, trebuie să fie implicate și să participe pe deplin la procesul de monitorizare
a implementării Convenției.



Obligația de transparență ce revine Consiliului de Monitorizare, în calitate de autoritate
administrativă autonomă, în baza Legii nr. 52 /2003 privind transparența decizională în
administrația publică.

justiție. demnitate. egalitate.
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Nr.73/16.06.2020
Deciziile Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu privire la executarea
hotărârii CEDO în speța CRJ în numele lui Valentin Câmpeanu c. României, prin
care s-a solicitat guvernului român în repetate rânduri să se asigure că Consiliul de
Monitorizare este pe deplin operaţional.

Vă adresăm rugămintea de a ne furniza răspunsul în format electronic, la adresa de email office@crj.ro .

Cu deosebită consideraţie,
Ioana Iliescu
Coordonator de proiect
Centrul de Resurse Juridice
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