Comunicat de presă
Persoanele cu dizabilităŃi din România beneficiază de drepturi egale sau nu ?
14 Octombrie 2010

Centrul de Resurse Juridice solicită Guvernului român să respecte prevederile legale cu privire la
transparenŃa decizională, inclusiv pe cele stipulate în art. 92 din Legea nr. 448/2006, care prevăd
consultarea Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, „cu privire la proiectele de acte
normative care au ca obiect protecŃia persoanelor cu handicap”.
Centrul de Resurse Juridice constată cu îngrijorare modul în care Guvernul României alege să
nu consulte persoanele cu dizabilităŃi sau pe reprezentanŃii lor atunci când ia decizii care
le pot afecta dreptul la viaŃă şi demnitate şi solicită Primului ministru şi Ministrului muncii,
familiei şi protecŃiei sociale să organizeze consultări cu privire la proiectul de ordonanŃă de
urgenŃă care va reduce indemnizaŃiile persoanelor cu dizabilităŃi din România.
Este adevărat, condiŃiile de viaŃă, tratamentul şi reabilitarea persoanelor cu dizabilităŃi depind în
mod inevitabil, de resursele de care dispune statul român. Totuşi, tratatele internaŃionale în
materia drepturilor omului la care România este parte, subliniază că există necesităŃi fundamentale
ale vieŃii care trebuie asigurate de stat, în orice împrejurări, persoanelor vulnerabile. Aceste
necesităŃi includ alimentaŃie, îmbrăcăminte şi locuinŃă adecvate dar şi îmbunătăŃirea continuă a
condiŃiilor de trai şi adoptarea măsurilor necesare pentru a proteja şi promova exercitarea
drepturilor fără discriminare pe criterii de dizabilitate.
Într-o Ńară democratică în care drepturile omului sunt respectate, un şef al Guvernului împreună
cu ministrul protecŃiei sociale NU SACRIFICĂ persoanele cu dizabilități. Din contră, asigură
respectarea drepturilor acestor persoane, inclusiv prin oferirea posibilității de a se implica activ în
procesele de luare a deciziilor, în elaborarea de politici şi programe care le privesc în mod direct.
Credem că şi în vremuri de criză economică consultarea persoanelor cu dizabilităŃi nu costă foarte
mult şi dă dovadă de respect şi condiŃii de egalitate cu ceilalŃi membrii ai societăŃii.
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