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Către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 

Email: dezbateri@mmuncii.gov.ro  

Ref: HG organizare și funcționare Autorităţii pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilităţi 

 

Stimate domnule ministru Marius-Constantin Budăi, 

 

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,  

Asociația Tonal, înregistrată la grefa Judecătoriei Sibiu cu nr. 42/18.10.2005, cu sediul 
în Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr. 37, cod fiscal 18115615, reprezentată prin președinte Mugur 
Frățilă, 

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, 

Asociaţia Pro Act Suport, având sediul în str. Sold. Ștefan Simion 34, lotul 4, C1,C3 
(mansardă), Sector 4, Bucureşti, înscrisă în registrul special cu nr. 19 din data de 06.04.2011, 
cod fiscal 28363960, reprezentată de dna. Nicoleta Predescu, în calitate de Director , 

Fundația de Abilitare Speranța, având sediul în str. Aurel Popovici, nr. 17, Timișoara, 

înscrisă în registrul special cu nr. 16 din data de 20.12.2002, cod fiscal 4691316, reprezentată 

de dna. Anca-Menina Danci, în calitate de Director executiv, 

Deoarece am luat act de proiectul de Hotărâre a Guvernului privind atribuţiile, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilităţi (APPD): 

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6470-proiect-hotarare-

org-funct-appd-13012021 publicat pe pagina Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, 

Ținând cont de faptul că această autoritate centrală are un rol vital în asigurarea 

promovării și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități, vă supunem atenției 

următoarele observații pe textul publicat: 

1. Denumirea de Autoritate pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilităţi poate să 

contribuie la întârirea opiniei conform căreia persoanele cu dizabilități au nevoie de 

protecție, și nu că drepturile acestora trebuie protejate. Solicităm redenumirea 

autorității cu introducerea sintagmei de ”drepturile persoanelor cu dizabilități” sau 
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”protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități”. Am observat și că autoritatea pentru 

drepturile copilului include și temenul de ”natională” (Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Copilului și Adopție” dar autoritatea pentru drepturile persoanelor cu 

dizabilități, nu. Vă rugăm să explicați public motivele și ce impact vor avea asupra 

desfășurării activității APPD. 

 

2. Proiectul nu cuprinde bugetul pe care APPD îl va gestiona pentru asigurarea 

implementării prerogativelor legale în materia drepturilor persoanelor cu dizabilități și 

nici a Strategiei naționale a dizabilității (care nu a fost încă adoptată de Guvernul 

României); 

 

3. Proiectul nu include informații despre atribuțiile APPD în materia asigurării că fondurile 

europene din POIDS și PNRR vor contribui cu adevărat la incluziunea persoanelor cu 

dizabilități în România; 

 

4. Referitor la desemnarea Autorității ca Mecanism de coordonare a implementării 

Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD) prin art. 4 alin 1 - Cadrul 

instituţional stabilit prin articolul 4 alin 1 reproduce același cerc vicios din organizările 

anterioare, în care APPD este subordonată Ministerului Muncii dar coordonează 

activitatea ministerului căruia îi este subordonat, cât și a altor ministere cu privire la 

drepturile persoanelor cu dizabilități (nivel ierarhic și de autoritate inferior). Având 

calitatea de mecanism de coordonare, APPD va fi în același timp subordonat MMSS și 

coordonator al activităților Ministerului în cadrul implementării CDPD. Vă solicităm ca 

proiectul de HG publicat în dezbatere să completeze cadrul în care APPD se va 

desfășura ca Mecanism de coordonare. Aceasta deoarece prevederea legală 

referitoare la adoptarea ordinului pentru funcționarea Mecanismului de coordonare 

datează din 2016 dar nici până în prezent nu a fost elaborat și adoptat.  

 

 

5. Nu reiese din proiectul de HG dacă există o delimitare a atribuțiilor APPD la 

persoanele adulte cu dizabilități sau autoritatea va avea atribuții și în materia 

protecției drepturilor copiilor cu dizabilități. Cum vor fi prevenite suprapunerile între cele 

două autorități centrale?  

 

6. La art. 6 lit g) evaluează necesarul serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu 

dizabilităţi, avizează strategiile judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti privind dezvoltarea de servicii sociale, precum şi planurile de acţiune ale 

acestora din domeniul dizabilităţii și monitorizează implementarea acestora – de ce 

nu sunt incluse și standardele pentru minorii cu dizabilități? 

 

 

7. Nu rezultă clar atribuțiile APPD în privința protecției drepturilor persoanelor cu 

dizabilități din familii. 
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8. Nu rezultă clar atribuțiile APPD în relația cu direcțiile generale de asistență socială și 

protecție a copilului cu toate că sunt incluse atribuții din materia licențierii serviciilor, 

avizării și monitorizării planurilor de restructurare.  

 

9. Completerea Art. 3. alin (1) cu obligarea APPD de a colabora cu persoanele cu 

dizabilități și organizațiile neguvernamentale în elaborarea standardelor pentru toate 

serviciile publice și private deopotrivă urmărind respectarea drepturilor prevăzute de 

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

 

 

10. Conform art 6 alin 2 lit h) APPD coordonează metodologic și monitorizează 

implementarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități 

dar din textul propus și din organigrama anexată nu reiese cum se va realiza această 

obligație. 

 

11. Credem că pentru o înțelegere a tuturor atribuțiilor date prin HG în sarcina APPD este 

necesară publicarea și a Regulamentului de organizare și funcționare a APPD. 

 

 

Vă solicităm ca în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 (republicată) să organizați 

dezbaterea publică pentru proiectul de Hotărâre a Guvernului privind atribuţiile, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilităţi  și să procedați la fixarea 

orei, datei și locului dezbaterii publice, invitarea oficială a asociațiilor și cetățenilor interesați, 

precum și la comunicarea, anterior dezbaterii publice solicitate, a tuturor materialelor de lucru 

referitoare la proiectele de hotărâri. 

 

Cu deosebită considerație, 

Georgiana Pascu 

Manager de program Centrul de Resurse Juridice  

 

Mihaela Munteanu 

Director de advocacy și comunicare FONSS 
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