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Nr. 154/07.05.2021 

Către: Dlui Matei Constantin Bogdan, Președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, 

Egalitate de Șanse, Culte și Minorități din Senat  

Spre știința: Dnei Anca Dragu, PreședintaSenatului României 

Ref: Raportul de activitate al Consiliului de Monitorizare din anul 2020, care trebuie să fie avizat de 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului şi aprobat de plenul acestuia. 

 

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE, 

 

Subscrisele, Fundaţia Centrul de Resurse Juridice (“CRJ”), cu sediul în Bucureşti, str. Arcului nr. 

19, sector 2, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. 276/18.12.1998 a 

Tribunalului Bucureşti, cod fiscal RO 11341550, reprezentată prin director executiv Georgiana 

Iorgulescu,  

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, înregistrată în 

Registrul Național al Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 15/C/2014 și în Registrul Special al 

Federațiilor Iași cu nr.1/23.08.2014, cu sediul în comuna Miroslava, sat Uricani, strada Bazinelor 

nr.5, județul Iași, reprezentată legal prin Diana Chiriacescu, director, 2. Federația Dizabnet, 

înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor Mureș cu nr. 1028/17.10.2016, cu sediul în 

Târgu Mureș, Strada Paul Chinezu nr.10, județul Mureș, reprezentată legal prin Andreia Moraru, 

președinte, 

Asociația Ceva de Spus, înregistrată la grefa Judecătoriei Timișoara, cu nr. 69/14.06.2007, cu 

sediul în Timișoara, Strada Munteniei nr.6, județul Timiș, 

AVÂND ÎN VEDERE: 

A. Dispozițiile art. 14 alin (8) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute 

de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care prevăd următoarele: 

Consiliul de monitorizare elaborează un raport anual de activitate, care este avizat de Comisia 

pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului şi aprobat de plenul acestuia; 

 

B. Ședința Comisiei pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse, Culte și Minorități a 

Senatului care se va întruni pentru avizarea Raportului de activitate al Consiliului de 

Monitorizare aferent anului 2020; 

 

C. Art. 33 alin. 3 din Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată de 

România prin Legea nr. 221/2010, care prevede că: Societatea civilă, în special 
persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile care le reprezintă, vor fi implicate şi vor 

participa pe deplin la procesul de monitorizare. 
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D. Dispozițiile art. 11 și 12 din Regulamentul Comisiei pentru Drepturile Omului, Egalitate de 

Șanse, Culte și Minorități a Senatului care prevăd că În interesul desfăşurării lucrărilor, 

Comisia poate invita să participe la dezbateri reprezentanţi ai unor organizaţii 

neguvernamentale sau specialişti în domeniul de interes al dezbaterilor; 

 

E. Interesul și dorința organizațiilor neguvernamentale de apărare și protejare a drepturilor 

omului de a asigura respectarea și garantarea exercitării drepturilor persoanelor cu 

dizabilități și respectarea legislației aplicabile acestora; 

 

F. Interesul și dorința persoanelor cu diyabilităţi şi a organizațiilor neguvernamentale de 

apărare și protejare a drepturilor omului de a participa la ședința de dezbatere a Raportului 

de activitate al Consiliului de Monitorizare aferent anului 2020 și în măsura în care este 

oportun și util de a participa la discuții alături de cei prezenți și de a împărtăși experiența 

noastră legată de vizite de monitorizare, redactarea rapoartelor, colectarea şi interpretarea 

datelor, etc; 

în temeiul art. 20 și 27 din Regulamentul Comisiei pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse, 

Culte și Minorități a Senatului și art. 67 din Regulamentul Senatului, formulăm prezenta  

PETIȚIE 

 prin care vă solicităm următoarele: 

Transmiterea unei invitații de participare la ședința Comisiei pentru Drepturile Omului, Egalitate 

de Șanse, Culte și Minorități a Senatului privind avizarea Raportului de activitate al Consiliului de 

Monitorizare din anul 2020. 

Vă adresăm rugămintea să ne precizați data și ora când va fi desfășurată ședința și alte menţiuni 

relevante la următoarele adrese de e-mail: gpascu@crj.ro și office@crj.ro. 

De asemenea, vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare. 

Vă mulțumim anticipat pentru cooperare. 

 

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice 

____________________________ 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale 

____________________________ 

Asociația Ceva de Spus 

___________________________ 
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