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INTRODUCERE 

De la intrarea în vigoare a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD), la data de 3 mai 

2008, aceasta a fost semnată de toate cele 28 de state membre UE (din 

care 25 au ratificat Convenția) și de alte 139 de state din lume, inclusiv 

ratificată de Republica Moldova. În urma încheierii procesului de 

ratificare, UE ca entitate este prima organizație internațională care a 

devenit parte oficială la Convenție. Pentru persoanele cu dizabilități, 

acest lucru înseamnă, în mod concret, că drepturile şi principiile CDPD 

sunt susţinute la nivelul UE şi că performanţele UE şi ale statelor 

membre, în acest sens, sunt analizate la nivel internaţional. 

În prezent, odată cu semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea 

Europeană, Republica Moldova și-a reiterat obligațiile pozitive asumate 

prin ratificarea CDPD de ași revizui cadrul legal și a consolida instituțiile 

pentru asigurarea realizării plenare și efective a drepturilor persoanelor 

cu dizabilități. În acest context, CDPD impune o schimbare paradigmatică 

a modului în care societăţile noastre privesc persoanele cu dizabilități. 

Convenţia recunoaşte în mod explicit drepturile fundamentale ale 

persoanelor cu dizabilități, în aceeaşi măsură cu cele ale oricăror altor 

persoane. Cu toate acestea, provocarea principală este de a asigura 

punerea în aplicare a drepturilor oficial recunoscute de Statele Părți. 

Schimbarea fundamentală introdusă prin CDPD este faptul că persoanele 

cu dizabilități nu mai trebuie să se adapteze modului de organizare a 

societăţii, ci societatea are acum responsabilitatea de a se adapta nevoilor 

persoanelor cu dizabilități. Astfel, doar o monitorizare atentă a 

schimbărilor în practică va putea asigura transformarea acestei ambiţii în 

realitate.  

Convenția în Articolul 33 expres stipulează obligația statului de a 

monitoriza procesul de implementare. Însă vine și cu o provocare 



 

                               

adițională pentru state – de a institui mecanisme independente de 

monitorizare a Convenției. 

Raportul evidenţiază standardele internaţionale în domeniul instituirii 

mecanismelor de monitorizare, cu intenţia de a contribui la transferul de 

bune practici, dar ținând cont de faptul că în prezent în statele membre 

UE este derulat procesul de reformă ce subînțelege revizuirea practicilor 

existente. Recomandările raportului identifică punctele de reper pentru 

implementarea mecanismului independent de monitorizare, fiind 

elaborate sub aspect practic care ar permite neutralizarea carențelor 

Republicii Moldova cu referire la Articolul 33(2). 

”Comitetul este preocupat de faptul că  

mecanismul desemnat de către statul parte în 

conformitate cu articolul 33, alineatul 2, 

nu este în conformitate cu Convenția și  

de reprezentarea inegală a organizațiilor persoanelor cu 

dizabilități în procesul de monitorizare.” 

Comitetul ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

1. IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA  

Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 

 

1. Potrivit sistemului lor de organizare, Statele Părţi vor desemna unul 

sau mai multe puncte de contact în cadrul guvernului pentru probleme 

referitoare la implementarea prezentei Convenţii şi vor acorda atenţia 

cuvenită stabilirii sau desemnării unui mecanism de coordonare în 

cadrul guvernului pentru a facilita măsurile aferente, în diferite 

sectoare şi la diferite niveluri. 

2. Statele Părţi, în conformitate cu propriile sisteme juridice şi 

administrative, îşi vor menţine, consolida, desemna sau stabili fiecare 

un cadru care să includă unul sau mai multe mecanisme independente, 

după cum este cazul, pentru a promova, proteja şi monitoriza 

implement area prezentei Convenţii. La desemnarea sau stabilirea unui 

asemenea mecanism, Statele Părţi vor ţine cont de principiile 

referitoare la statutul şi funcţionarea instituţiilor naţionale pentru 

protecţia şi promovarea drepturilor omului. 

3. Societatea civilă, în special persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile 

care le reprezintă, vor fi implicate şi vor participa pe deplin la procesul 

de monitorizare.” 

Articolul 33 din CDPD 

 

Buna implementare a Convenției nu este legată doar de cadrul legal și de 

o politică adecvată, aceasta necesită resurse financiare și instituții care au 

capacitatea de a pune în aplicare și de a monitoriza aceste legi și politici. 

Articolul 33 al Convenției cere Statelor părți să instituie mecanisme 

specifice pentru a consolida implementarea și monitorizarea drepturilor 

femeilor, bărbaților și copiilor cu dizabilități la nivel național. Convenția 

impune statelor: 



 

                               

 Desemnarea unui punct focal sau puncte focale (puncte de 

contact) în cadrul guvernului, pentru implementare; 

 Stabilirea sau desemnarea unui mecanism de coordonare în 

cadrul guvernului pentru a facilita acțiunile aferente în diferite 

sectoare și la diferite niveluri; și  

 Stabilirea unui cadru independent (mecanism independent), cum 

ar fi o instituție națională pentru drepturile omului, care să 

promoveze și să monitorizeze implementarea Convenției. 

Convenția stipulează că societatea civilă, în special persoanele cu 

dizabilități și organizațiile lor reprezentative, ar trebui să participe pe 

deplin la toate aspectele acestui proces de monitorizare, așa cum vor fi 

implicate în elaborarea și implementarea politicilor, planurilor, 

strategiilor și legislației pentru punerea în aplicare a Convenției. La 

rândul său instanțele naționale vor juca un rol-cheie în asigurarea 

protejării drepturilor prevăzute în convenție în temeiul legii. 

 

2. PUNCTE FOCALE / PUNCTE DE CONTACT 

În timp ce Convenția cere Statelor părți să desemneze unul sau mai multe 

puncte focale în cadrul guvernului pentru a aborda chestiuni legate de 

implementare și pentru a lua în considerare instituirea unui mecanism de 

coordonare în cadrul guvernului, Convenția nu prescrie nici forma, nici 

funcția acestor entități. Cu toate acestea, alte instrumente internaționale, 

cum sunt Programul Mondial de Acțiune privind Persoanele cu 

Dizabilități și Regulile Standard ale Naţiunilor Unite cu privire la 

egalitatea de Şanse pentru Persoanele cu Dizabilităţi, au solicitat, 

înființarea unor entități similare și drept urmare multe țări au stabilit 

deja sau au desemnat puncte sau mecanisme de coordonare. 

Punctele focale ar putea fi o secție sau o persoană din cadrul unui 

minister sau grup de ministere, o instituție, cum ar fi o comisie pentru 

persoanele cu dizabilități sau un minister special, cum ar fi un minister 

pentru drepturile omului sau un minister pentru persoanele cu 



 

                               

dizabilități sau o combinație din cei trei pentru a asigura supravegherea 

implementării Convenției și pentru a coordona eforturile între diferite 

sectoare la nivel local, regional și național. 

Oricare ar fi forma sa desemnată, punctul focal nu ar trebui să acționeze 

izolat, ci să joace un rol principal în coordonarea punerii în aplicare a 

Convenției. Ar trebui să fie asigurat cu resurse umane și financiare 

adecvate; să fie instituit pe cale legislativă, administrativ sau de altă 

natură; să fie numiți în mod permanent; și să fie localizați la cel mai înalt 

nivel posibil de guvernare, întrucât atribuțiile acestora ar include: 

 Recomandă guvernului, factorilor de decizie din politici și 

„planificatorilor de programe” să elaboreze politici, legislație, 

programe și proiecte în ceea ce privește impactul acestora asupra 

persoanelor cu dizabilități; 

 Coordonarea activitățile diferitelor ministere și departamente cu 

privire la drepturile omului în domeniul dizabilității; 

 Coordonarea activităților privind drepturile omului în domeniul 

dizabilității la nivel guvernamental după caz federal, național, 

regional, de stat, provincial și local; 

 Revizuirea strategiilor și a politicilor pentru a se asigura 

respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități; 

 Elaborarea, revizuirea sau modificarea legislației relevante; 

 Sporirea gradul de conștientizare cu privire la Convenția și 

protocolul opțional, la nivelul Guvernului; 

 Asigurarea că convenția și protocolul opțional sunt traduse în 

limba locală și sunt emise în formate accesibile; 

 Stabilirea unui plan de acțiune pentru ratificarea Convenției; 

 Stabilirea unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare a 

Convenției; 

 Monitorizarea punerii în aplicare a planului de acțiune privind 

drepturile omului în domeniul dizabilității; 

 Coordonează pregătirea rapoartelor periodice ale statului; 



 

                               

 Sensibilizează publicul cu privire la problemele legate de drepturile 

persoanelor cu dizabilități; 

 Capacitează în cadrul Guvernului privind problemele legate de 

asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități; 

 Asigurarea și coordonează colectarea de date și statistici, pentru a 

asigura planificarea și evaluare eficientă a politicilor de 

implementare; 

 Asigurarea că persoanele cu dizabilități participă la elaborarea 

politicilor și a legilor care îi vizează; 

 Încurajarea persoanele cu dizabilități să se implice și creeze 

organizații pentru persoanele cu dizabilități. 

 

3. MECANISME DE COORDONARE 

Convenția încurajează statele să desemneze, în cadrul guvernului, un 

mecanism de coordonare pentru a facilita acțiunile conexe în diferite 

sectoare și la diferite niveluri. Statele pot dori să ia în considerare 

instituirea unui mecanism de coordonare sau revizuirea unui mecanism 

de coordonare existent, care să: 

 Fie constituită dintr-o structură permanentă, cu aranjamente 

instituționale adecvate, care să permită coordonarea între actorii 

interguvernamentali; 

 Asigure coordonarea la nivel local, regional și național / federal; și  

 Asigure participarea persoanelor cu dizabilități, organizațiilor 

persoanelor cu dizabilități și ONG-urilor, prin crearea unui forum 

permanent de discuții cu societatea civilă. 

Diferite jurisdicții au introdus puncte focale și mecanisme de coordonare 

care să acționeze ca intermediari fie între Guvern și organizațiile 

naționale pentru drepturile omului, fie, mai frecvent, între Guvern și 

indivizi și organizațiile lor reprezentative. Adesea, mecanismele de 

coordonare existente privind persoanele cu dizabilități includ 

reprezentanți ai diferitelor ministere (ministerul muncii și afacerilor 



 

                               

sociale sau ministerele de finanțe, sănătate, locuințe, educație, ocuparea 

forței de muncă), includ, ocazional, reprezentanți ai autorităților locale și 

regionale și, foarte des, includ organizații de persoane cu dizabilități. 

Consiliul Național pentru persoanele cu dizabilități din Australia, de 

exemplu, oferă consiliere Guvernului cu privire la chestiunile legate de 

dizabilități și organizează consultări cu comunitatea pentru a promova 

dialogul și a obține informații de la primirea deținătorilor de drepturi. 

 

4. INSTITUȚII NAȚIONALE PENTRU DREPTURILE OMULUI 

Convenția cere statelor să stabilească un cadru care să includă unul sau 

mai multe mecanisme independente, să promoveze (de exemplu, prin 

campanii de sensibilizare și educație publică), să protejeze (de exemplu, 

examinarea plângerilor individuale și participarea la litigii) și să 

monitorizeze (de exemplu, prin revizuirea legislației și evaluarea punerii 

în aplicare) implementarea Convenției. Convenția se referă mai degrabă 

la un „cadru” decât la o „instituție națională pentru drepturile omului”. Cu 

toate acestea, în stabilirea unui astfel de cadru, statul trebuie să țină 

seama de „principiile referitoare la statutul și funcționarea instituțiilor 

naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului”, așa cum 

au convenit Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 1993. 

Aceste principii au devenit cunoscute sub numele de „Principiile de la 

Paris”. Reieșind din această legătură, o instituție națională pentru 

drepturile omului este cea mai apropiată formă pe care un „cadru” 

independent ar lua-o în conformitate cu dispozițiile naționale de 

monitorizare prevăzute în Convenție. 

 

5. Tipuri de instituții naționale pentru drepturile omului 

Termenul „instituție națională pentru drepturile omului” a dobândit o 

semnificație specifică. Numărul și gama de „instituții” în domeniul 

drepturilor omului este mare, și poate include instituții religioase, 

sindicate, mass-media, ONG-uri, departamente guvernamentale, instanțe 



 

                               

și legislativul. Termenul de „instituție națională pentru drepturile 

omului” este organism al cărui rol este de a promova și proteja drepturile 

omului. 

Deși instituțiile sub același „nume umbrelă” nu sunt exact aceleași, toate 

au anumite atribute comune pentru a putea fi clasificate astfel. Acestea 

sunt adesea administrative în natură. Mulți au, de asemenea, competențe 

cvasi-judiciare, cum ar fi soluționarea litigiilor, deși instituțiile naționale 

pentru drepturile omului nu sunt nici instanțe, nici organe de drept. De 

regulă, aceste instituții au autoritate de consiliere permanentă în ceea ce 

privește drepturile omului la nivel național și / sau internațional. Ei își 

desfășoară activitatea fie într-un mod general, prin opinii și recomandări, 

fie prin examinarea și soluționarea plângerilor depuse de persoane sau 

grupuri. În unele țări, Constituția prevede înființarea unei instituții 

naționale pentru drepturile omului. Mai des, astfel de instituții sunt 

create printr-un act legislativ sau decret. În timp ce multe instituții 

naționale sunt atașate într-un anumit fel la suveranitatea guvernului, 

nivelul real de independență pe care îl au depinde de o serie de factori, 

inclusiv de statutul de membru și de modul în care funcționează 

instituțiile. 

Majoritatea instituțiilor naționale existente pot fi clasificate ca aparținând 

uneia dintre cele două categorii largi: „comisiile pentru drepturile 

omului” și „ombudsmanii”. O altă variantă mai puțin comună, dar nu mai 

puțin importantă, sunt instituțiile naționale „specializate”, care 

protejează drepturile unui anumit grup de persoane, cum ar fi persoanele 

cu dizabilități, minoritățile etnice și lingvistice, populațiile indigene, 

copiii, refugiații sau femeile. 

 

6. Principiile de la Paris 

Atunci când Statul desemnează sau instituie un mecanism care să 

respecte cerințele Convenției, statele părți trebuie să țină seama de 

principiile referitoare la statutul și funcționarea instituțiilor naționale 



 

                               

care protejează și promovează drepturile omului. În cadrul unui atelier 

de lucru internațional cu privire la instituțiile naționale pentru drepturile 

omului, organizat la Paris în 1991, pentru prima dată au fost elaborate 

aceste Principii, care au fost apoi adoptate de Adunarea Generală a 

Națiunilor Unite în 1993. Ele fiind cunoscute sub numele de "Principiile 

de la Paris". 

Principiile de la Paris reprezintă un set de recomandări minime de bază 

adoptate de Adunarea Generală a Națiunilor Unite privind statutul și 

funcționarea instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea 

drepturilor omului. Articolul 33 alineatul (2) din Convenția privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități cere statelor părți să ia în 

considerare aceste principii atunci când desemnează sau instituie 

mecanisme de promovare, protecție și monitorizare a implementării 

Convenției. Conform principiilor de la Paris, astfel de mecanisme trebuie: 

 Să fie independent de Guvern, garantată fie de lege, fie de prevederi 

constituționale; 

 Să fie pluraliste în rolurile sale și componența membrilor; 

 Să aibă un mandat cât mai larg posibil, capabil, în contextul 

convenției, să promoveze colectiv, să protejeze și să monitorizeze 

implementarea tuturor garanțiilor Convenției prin diverse 

mijloace, inclusiv posibilitatea de a face recomandări și propuneri 

privind amendarea legislației și politicilor existente sau celor aflate 

în proiect; 

 Să dispună de competențe adecvate de investigare, cu capacitatea 

de a audia plângerile și de a le transmite autorităților competente; 

 Să se caracterizeze printr-o funcționare regulată și eficientă; 

 Să fie finanțate în mod adecvat și să nu facă obiectul „controlului 

financiar”, ceea ce le-ar putea afecta independența; și 

 Să fie accesibile publicului larg și, în contextul convenției, în special 

persoanelor cu dizabilități, inclusiv femeilor cu dizabilități și 

copiilor cu dizabilități, precum și organizațiilor lor reprezentative. 

 



 

                               

7. Funcțiile potențiale ale unei instituții naționale pentru drepturile 

omului 

În plus față de stabilirea celor șapte principii enumerate mai sus, care 

vizează crearea instituțiilor naționale independente și credibile în 

domeniul drepturilor omului, Principiile de la Paris enumeră, de 

asemenea, o serie de responsabilități pe care aceste instituții ar trebui să 

le asume. Deși instituțiile naționale pentru drepturile omului ar trebui să 

aibă un mandat cât mai larg posibil, specificate fie în constituție, fie în 

legislație, Principiile de la Paris stipulează că aceste instituții ar trebui: 

 Să monitorizeze punerea în aplicare a obligațiilor privind 

drepturile omului de statului parte și să raporteze anual (cel puțin); 

 Să comunice și să facă recomandări guvernului, fie la cererea 

guvernului, fie din proprie inițiativă, în probleme legate de 

drepturile omului, inclusiv în ceea ce privește legislația și 

dispozițiile administrative, încălcarea drepturilor omului, situația 

generală a drepturilor omului în țară și inițiativele de îmbunătățire 

a situația drepturilor omului; 

 Promovarea armonizării legislației și practicii naționale cu 

standardele internaționale privind drepturile omului; 

 Să încurajeze ratificarea tratatelor privind drepturile omului; 

 Să contribuie la rapoartele pe care statele părți trebuie să le 

înainteze organismelor Națiunilor Unite cu privire la 

implementarea tratatelor privind drepturile omului; 

 Să coopereze cu organele regionale și ale Națiunilor Unite pentru 

drepturile omului, precum și cu organismele pentru drepturile 

omului din alte state; 

 Să ofere asistență în formularea programelor de educație pentru 

drepturile omului; și 

 Să contribuie la creșterea gradul de conștientizare a opiniei publice 

cu privire la drepturile omului și eforturile în combaterea 

discriminării. 

 



 

                               

8. Instituirea unei instituții corespunzătoare 

Convenția recunoaște că un mecanism poate exista deja în jurisdicția 

statelor părți care, sub rezerva modificării, ar putea fi în măsură să 

îndeplinească cerințele Convenției. Cu toate acestea, unele mecanisme 

instituționale nu pot fi abilitate pentru a monitoriza implementarea 

convenției și este probabil ca acestea să trebuiască să fie împuternicite. 

Instituțiile naționale pentru drepturile omului care există deja ar trebui 

să primească resursele umane și financiare necesare pentru ca acestea să 

poată monitoriza în mod eficient Convenția. Indiferent de forma pe care o 

are, o instituție sau o combinație de instituții trebuie să poată îndeplini 

sarcina identificată în Convenție: să promoveze, să protejeze și să 

monitorizeze implementarea Convenției. Instituția ar trebui, de 

asemenea, să respecte principiul potrivit căruia societatea civilă, în 

special persoanele cu dizabilități și organizațiile lor reprezentative, 

participă pe deplin la procesul de monitorizare. 

La înființarea unei noi instituție sau la extinderea mandatului unei 

instituții existentă, urmează a fi luate în considerare următoarele: 

 Instituția existentă corespunde pe deplin principiilor de la Paris? 

 Are instituția un mandat care acoperă Convenția privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități? 

 Are instituția expertiză în domeniul Convenție și / sau în domeniul 

drepturilor omului și în domeniul dizabilității? 

 Instituția are membri și personal cu dizabilități? 

 Instituția existentă dispune de suficiente resurse umane și timp 

pentru a promova, proteja și monitoriza Convenția, împreună cu 

alte obligații? 

 Instituția existentă este suficient de accesibilă persoanelor cu 

dizabilități și are o politică privind accesibilitatea (sediul, 

documentația, tehnologia etc.)? 

8. MODELUL AUSTRIA 

Punerea în aplicare și monitorizarea la nivel național 



 

                               

Instrumentul legal de coordonare a politicilor în Austria privind 

persoanele cu dizabilități este Legea federală privind persoanele cu 

dizabilități. Conform acestui act, sunt instituite patru organisme care 

reprezintă persoanele cu dizabilități (PD) la nivel național: 

Consiliul Național Austriac pentru Persoanele cu Dizabilități (ÖAR) care 

este organizația umbrelă a asociațiilor pentru persoanele cu dizabilități 

în Austria și sprijină activitățile economice, sociale și interesele culturale 

ale persoanelor cu dizabilități. Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și 

Protecției Consumatorului (Ministerul Afacerilor Sociale) al Austriei este 

obligat să susțină această instituție. 

Comitetul consultativ federal pentru dizabilități, care are o funcție 

consultativă a ministrului în toate chestiunile legate de dizabilitate. Toate 

ONG-urile importante care se ocupă de chestiuni legate de persoanele cu 

dizabilități. Organizația umbrelă menționată mai sus, face parte din acest 

consiliu. 

Comitetul independent de monitorizare a implementării Convenției ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD). Membrii 

comitetului sunt numiți de ministrul afacerilor sociale, ținând seama în 

mod corespunzător de propunerile ÖAR: 

a. Patru reprezentanți ai organizațiilor persoanelor cu dizabilități 

b. Un reprezentant al unui ONG în domeniul drepturilor omului 

c. Un reprezentant al unui ONG în domeniul dezvoltării internaționale 

d. Un reprezentant al mediului academic. 

Membrii comitetului sunt independenți și nu sunt legați de niciun fel de 

directive sau ordine. De fapt, 6 dintre toți membrii (înlocuiți) sunt cu 

deficiențe (senzoriale/locomotorii). 

Reieșind din obligația tuturor părților statului de a implementa 

Convenția, comitetul cooperează în special cu „autoritățile landurilor1 

                                                           
1 Notă: Austria este o Republică federală, iar statele din componența sa se numesc „sing.: Land, pl.: Länder” 



 

                               

care vor fi stabilite sau numite” în conformitate cu Legea federală privind 

persoanele cu dizabilități.2 

Președintele Comitetului de Monitorizare este, de asemenea, membru al 

Comitetului consultativ federal pentru persoanele cu dizabilități. 

Ombudsmanul pentru persoanele cu dizabilități 

("Bundesbehindertenanwalt") este responsabil pentru consilierea și 

asistența persoanelor cu dizabilități, care consideră că au fost 

discriminați în sensul Legii federale privind egalitatea pentru persoanele 

cu dizabilități sau al Legii privind persoanele cu dizabilități. Din aceste 

motive, ombudsmanul oferă consultații în biroul său, precum și pe întreg 

teritoriul federal. Ombudsmanul, se bucură de independență și nu este 

legat de instrucțiuni, este numit pe o perioadă de patru ani și are 

obligația de a elabora un raport anual. 

Mai mult, avocatul parlamentar poate face cercetări privind problema 

discriminării persoanelor cu dizabilități, poate prezenta rapoarte sau 

recomandări. De asemenea, cooperarea și colaborarea cu alți actori și 

relații publice, în special pentru sensibilizarea față de nevoile 

persoanelor cu dizabilități, fac parte din activitățile sale. El este, de 

asemenea, membru al Comitetului consultativ pentru persoanele cu 

dizabilități din cadrul Federației. 

ONG-urile au fost și sunt implicate în conceperea și monitorizarea 

Planului național de acțiune privind dizabilitatea 2012-2020 (Strategia 

guvernului federal din Austria pentru implementarea Convenției ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități). Supravegherea PNA este 

efectuată de un grup de supraveghere în care sunt implicați 

Ombudsmanul pentru persoanele cu dizabilități și Comitetul de 

monitorizare privind punerea în aplicare a CRPD în Austria, precum și 

reprezentanții persoanelor cu dizabilități și a societății civile. 

În ceea ce privește punerea în aplicare și monitorizarea la nivel național a 

CRPD, în conformitate cu articolul 33, este de precizat că în Austria: 

                                                           
2 Articolul 13 alineatul 8 din Legea federală privind persoanele cu dizabilități 



 

                               

 Punctul focal al guvernului federal este Ministerul Social. Länder-

urile și-au stabilit propriile puncte focale pentru sfera lor de 

responsabilitate creată de structura federală în conformitate cu 

articolul 33 paragraful 1 CRPD. 

 Funcționarea mecanismului austriac de coordonare este asigurată 

de Ministerul Social, cu implicarea Comitetului consultativ federal 

pentru dizabilități. Ministerul Social acordă o atenție deosebită 

implicării societății civile prevăzute la articolul 33 alineatul (3). 

 În decembrie 2008 a fost creat un mecanism de monitorizare în 

conformitate cu articolul 33 alineatul 2 CRPD la nivel federal, care 

este Comitetul de monitorizare. 

 La nivel regional, în majoritatea landurilor au fost înființate și 

comitete de monitorizare, dar cu rezerve în ceea ce privește 

statutul lor de independență. La nivel local, în unele orașe au fost 

create și planuri de acțiune în colaborare cu ONG-urile locale. 

 

Obiecțiile Consiliul Național cu privire la Mecanismul Național Austriac 

Consiliul Național Austriac pentru Persoanele cu Dizabilități (oear) în 

raportul său alternativ către Comitetul ONU, din 2013, formulează un șir 

de obiecții cu privire la implementarea și funcționarea eficientă a 

articolului 33 din Convenție de către Austria.  

Cu privire la Punctele focale și mecanismele de coordonare.  

După cum a fost menționat, competența în domeniul politicilor privind 

dizabilitatea se află la Ministerului Afacerilor Sociale și a organului său 

supus, Biroului Social Federal, precum și la cele nouă filiale provinciale 

ale Oficiului Social Federal. Reieșind din faptul că ministerul în cauză nu 

are un nivel de ierarhie mai mare decât celelalte ministere, acesta nu 

poate exercita nici o influență asupra continuării acestora în 

implementarea CDPD. În acest sens, Consiliul Național constată că nu au 

fost stabilite puncte focale în conformitate cu CDPD pentru chestiuni 

legate de convenție. Același lucru este valabil și pentru un mecanism 



 

                               

separat de coordonare care - în cadrul incluziunii persoanelor cu 

dizabilități - ar asigura creșterea gradului de conștientizare și 

respectarea standard a CDPD de către diferitele ministere și 

departamente. 

Cu privire la Mecanisme independente în conformitate cu principiile de la 

Paris 

Comitetul Independent de Monitorizare pentru Punerea în aplicare a 

CRPD este obligat să raporteze Comitetului consultativ federal pentru 

persoanele cu dizabilități despre sesiunile sale periodice. Din toți 

membrii, doar președintele este recompensat și doar pentru sesiunile 

comisiei, nu pentru întreaga gamă de activități. În acest sens, ceilalți 

membrii nu primesc niciun comision de participare.  

Comitetul de monitorizare nu corespunde criteriile internaționale pentru 

instituțiile naționale pentru drepturile omului, astfel cum se prevede la 

articolul 33 alineatul (2). În conformitate cu principiile de la Paris, "o 

instituție națională are un mandat cât mai larg posibil, prevăzut de o 

prevedere constituțională sau legislativă, specificând componența și sfera 

de competență a acestuia". El trebuie, printre altele, "să aibă o 

infrastructură adecvată bunei desfășurări a activităților sale, în special 

finanțarea adecvată", pentru a "permite acesteia să aibă propriul său 

personal și sediu" și "să fie independent de Guvern". Comitetul de 

monitorizare nu dispune de independența prevăzută. Pe de o parte, acest 

lucru se datorează, încorporării comisiei în administrația Ministerului 

Federal al Afacerilor Sociale, care provoacă impresia că agenda este 

limitată doar la chestiuni sociale și, prin urmare, contravine principiului 

de bază al Convenției - incluziunea completă a persoanelor cu dizabilități. 

Pe de altă parte, Comitetul de Monitorizare a fost înființat fără un statut 

juridic separat. Mai mult, nu are bugetul necesar care trebuie să fie 

administrat în mod independent. 

În vederea consolidării mecanismului național de implementare a 

Convenție, Consiliul Național a recomandat: 



 

                               

  Înființarea unei instituții naționale pentru drepturile omului în 

conformitate cu principiile de la Paris, în care vor fi incluse 

agendele Comitetului Independent de Monitorizare; asigurând 

independența administrativă și financiară a Comitetului de 

monitorizare prin cesionarea de la Ministerul Federal al Afacerilor 

Sociale, Muncii și Protecției Consumatorului și atribuirea la un 

organism multidisciplinar și independent 

 Stabilirea punctelor focale pentru implementarea CRPD la nivel 

federal și regional (Laender) 

 Stabilirea unui mecanism de coordonare pentru coordonarea 

tuturor activităților diferitelor departamente care vizează 

persoanele cu dizabilități. Acest mecanism de coordonare trebuie 

să fie dotat cu competențe adecvate pentru a exercita o influență 

superioară asupra acțiunilor întreprinse de toate ministerele, 

regiunile (Laender) și municipalități cu privire la punerea în 

aplicare a CRPD. 

Comitetul ONU despre Mecanismul Național din Austria3 

Comitetul remarcă crearea "Comitetului independent de monitorizare a 

punerii în aplicare a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități", ca mecanism de monitorizare 

independent al Austriei33 (2). Cu toate acestea, Comitetul își exprimă 

îngrijorările de faptul că comitetul de monitorizare nu are buget propriu 

și pare să nu aibă independența cerută de principiile privind statutul și 

funcționarea instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea 

drepturilor omului. 

În acest sens, Comitetul recomandă garantarea independenței depline a 

comitetului independent de monitorizare în conformitate cu principiile 

de la Paris. De asemenea, recomandă landurilor să își creeze propriile 

mecanisme independente de monitorizare pentru a coordona în 

                                                           
3 Concluding observations on the initial report of Austria, adopted by the Committee at its tenth session, 
 2-13 September 2013 



 

                               

continuare politicile și practicile în domeniul de dizabilitate în întreaga 

Austria. 

Comitetul recomandă ca organismului independent de monitorizare să i 

se aloce un buget transparent și să i se acorde puterea de a administra 

bugetul în mod autonom. 

9. Mecanismului Independent de Monitorizare în Republica Moldova 

Inițiativă de a crea un mecanism independent de monitorizare în temeiul 

obligațiilor statului ce îi revin conform articolului 33(2), a avut loc la 

inițiativa societății civile sub egida Oficiului ONU pentru Drepturile Omului 

din Moldova. La data de 13 februarie 2013, la ședința de constituire s-au 

discutat 2-ă modele: 

 Mecanismul Independent de Monitorizare instituit în baza deciziei 

membrilor fondatori (reprezentanții societății civile și a CpDom-ului 

sau doar a societatii civile în cazul în care CpDom nu va dori sa devina 

membru) și va funcționa ca o entitate separata; 

 Mecanismul Independent de Monitorizare sa fie instituit in baza 

deciziei CpDom ca si Comitet Consultativ în domeniul monitorizării 

CDPD, fiind o componenta institutionala a CpDom. 

Ambele modele au fost analizate cu privire la gradul de corespundere la 

standardele enunțate în Convenție. În acest sens, modelul Comitetului 

Consultativ pe lângă Centrului pentru Drepturile Omului a fost respins în 

favoarea primului model. 

Opțiunea votată de către organizațiile societății civile prezenta avantaje clare, 

însă aceasta nu putea îmbrăca o altă formă juridică, decât o nouă asociație de 

organizații obștești. În lipsa unor garanții legislative speciale pentru această 

entitate, inevitabil impus un eșec în vederea instituirii unui mecanism 

independent de monitorizare, în baza articolului 33(2) din Convenție.  

În prezent, monitorizarea implementării și promovării politicii naționale 

de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități se realizează de către 

Consiliul Național pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, prevăzut 

la art. 54 din Legea nr. 60 din 30.03.2012. 



 

                               

Conform garanțiilor legislative, Consiliul este un organism consultativ 

colegial înființat în vederea monitorizării punerii în aplicare și 

promovării garanțiilor Convenției în politicile de stat (prin legi, strategii, 

programe, planuri de acțiune etc.), menite să ofere persoanelor cu 

dizabilități, oportunități egale de a-și exercita drepturile și libertățile 

fundamentale, la egal cu toți membrii societății. 

Consiliul este alcătuit din reprezentanți ai autorităților publice centrale și 

locale, ai organizațiilor nonguvernamentale și ai reprezentanților 

organizațiilor comunitare,4 a cărui sferă de activitate include problemele 

persoanelor cu dizabilități. Președintele Consiliului este viceprim-

ministru responsabil de sectorul social și vicepreședintele Consiliului, 

este MMPSF (MSMPS). 

Potrivit declarațiilor Guvernului Republicii Moldova în cadrul raportării 

către Comitetul ONU CDPC „Mecanismul independent de monitorizare a 

implementării și promovării politicilor naționale privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilități este pus în aplicare de Avocatul 

Poporului (Ombudsmanul), societatea civilă, ONG-urile din domeniu și 

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 

egalității”5.  

În acest context, autoritățile s-au referit la Decretul nr. 01-09 / 16 din 

30.05.2016 a Ombudsmanului6, prin care a fost înființat Consiliul de 

experți, în cadrul Ombudsmanului, privind monitorizarea punerii în 

aplicare a Convenției. Consiliul fiind format din 7 membri - reprezentanți 

ai societății civile și ONG-uri active în domeniu, care oferă consultanță și 

asistență Oficiului Avocatului Poporului privind monitorizarea 

implementării Convenției, de promovare şi protejare a drepturilor  

persoanelor cu dizabilităţi, încurajând participarea lor şi a organizaţiilor 

                                                           
4 Componenţa nominală a Consiliului naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi în Anexa 1 la 
Hotărârea Nr. 106 din 30.01.2006, cu privire la instituirea unor consilii şi comisii şi abrogarea unor hotărîri 
ale Guvernului 
5 Răspunsul Republicii Moldova la lista de probleme din 6 ianuarie 2017 (CRPD/C/MDA/Q/1/Add.1), para. 
154 
6 În temeiul art. 34 din Legea cu privire la Avocatul Poporului(ombudsman) nr. 52 din 03.04.2014 şi art. 10 
din Legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr. 60 din 30.03.2012 



 

                               

care îi reprezintă la acest proces. Conform Regulamentului de 

funcţionare7, membrii Consiliului se întrunesc în şedinţe o dată pe lună.  

Activitatea Consiliului de Experţi a demarat la data de 06.06.2016, în sala 

de şedinţă a Oficiului Avocatului Poporului. Ulterior au fost conturate 

domeniile de expertiză a fiecărui membru al Consiliului. La distanța de un 

an de activitate, acesta a inclus câteva inițiative precum demersuri către 

autorităţi, examinarea/soluționarea unor cazuri individuale,  o adresare în 

Parlamentul RM, în vederea eliminării restricției de a vota din Codului 

Electoral a persoanelor declarate incapabile,  la sesizarea și elaborarea 

recomandărilor pentru autoritățile publice în vederea iniţierii procesului de 

evaluare a situaţiei în domeniul accesibilităţii în instituţiile de menire socială 

și sesizarea Ministerul Sănătăţii în problema accesului limitat la analogi de 

insulină.  

Este evident că actualul mecanism din Republica Moldova nu corespunde 

cerințelor enunțate în Articolul 33, cu atât mai mult nu există un mecanism de 

monitorizare – independent, în sensul aliniatului 2. În acest sens este 

salutabilă inițiativa Avocatului Poporului de a acoperi obligația statului ce 

rezidă din aliniatul 2, însă această măsură este insuficientă în raport cu 

necesitățile specifice din Convenție. În prim rând, Consiliul de Experți este un 

organ consultativ și nu poate consuma obligațiile statului de a implementa. 

Concluzia privind activitatea improprie pentru un mecanism de monitorizare - 

cu care este asociat acest organ, este dedusă din Regulamentul de funcționare 

care prevede că în scopul protecției persoanelor cu dizabilități,8 Consiliul 

oferă asistență şi consultanţă în soluţionarea cererilor individuale în care se 

invocă încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi probleme de 

sistem; acordă servicii de suport pentru persoanele cu dizabilităţi, astfel încât 

acestea să poată pretinde realizarea drepturilor lor în instanţele de judecată 

naţionale (asistenţă juridică gratuită); participă la elaborarea concluziilor 

pentru a fi depuse în instanţele judecătoreşti în scopul de a apăra drepturile, 

libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor cu dizabilităţi; și asistarea 

                                                           
7 Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului de Experți în cadrul Oficiului Avocatului Poporului pentru 
monitorizarea implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, din 30 
decembrie 2015.  
8 Ibid. punctul 2.2.2. 



 

                               

persoanelor cu dizabilităţi în procesul de iniţiere a acţiunilor în instanţele 

judecătoreşti naţionale, regionale şi internaţionale. 

Este necesar a preciza, că sintagma „de a stabili un cadru (mecanism)”  nu 

impune sarcina de a avea un mecanism unic responsabil atât de funcția de a 

monitoriza, cât și funcția de a promova și proteja implementarea Convenției. 

Mai mult, un mecanism de monitorizare în sensul garanțiilor minime de 

funcționare, prin activitatea sa de colectare a informației, de fixare, de analiză,  

raportare cu recomandări și publicare, în sine promovează și protejează grupul 

său de beneficiari. Prin urmare, delimitarea clară a atribuțiilor între diferite 

mecanisme de protecție a drepturilor omului ar permite eficientizarea 

activității funcționale și drept urmare – asigurarea transpunerii garanțiilor 

Convenției direct către societate.  

În aceiași ordine de idei, Comitetul ONU cu referire la raportul înaintat de 

către Uniunea Europeană constată cu îngrijorare că Comisia Europeană este 

desemnată ca atât un punct focal (articolul 33.1), cât și un mecanism de 

monitorizare (articolul 33.2) al Convenției.9 

Comitetul recomandă Uniunii Europene să ia măsuri pentru a decupla rolurile 

Comisiei Europene de implementare și de monitorizare a Convenției, prin 

eliminarea acesteia de la monitorizarea independentă astfel încât să se asigure 

respectarea deplină a principiilor de la Paris și să se asigure că acest „cadru” 

(mecanism) are resurse adecvate pentru a-și îndeplini funcțiile. De asemenea, 

Comitetul recomandă Uniunii Europene să ia în considerare instituirea unui 

mecanism interinstituțional de coordonare și desemnarea punctelor focale în 

fiecare instituție a Uniunii Europene, agenție și organism.10 

Tendințele internaționale, indică clar asupra vectorului ce urmează a fi 

abordat de către Republica Moldova, spre instituirea unor mecanisme 

independente cu competențe, funcții și atribuții de monitorizare și 

implementare clar conturate și delimitate.  

                                                           
9 Concluding observations on the initial report of the European Union from 2 October 2015 
(CRPD/C/EU/CO/1), para. 76 
10 Ibid. para. 77 



 

                               

Natura eșecului Republicii Moldova de a alinia pretinsul „mecanism 

independent de monitorizare” la standardele formulate de articolul 33(2), este 

în neracordarea la standardele minime pentru funcționarea mecanismelor de 

monitorizare. //A se vedea detaliat în tabel// 

 

Garanții Minime 

pentru Funcționarea 

Mecanismelor de 

Monitorizare 

Modelul „Consiliul 

de Experți a OAP”. 

Corespunde 

Comentarii 

• legislația fondatoare 

sau altă bază de 

stabilire? 

DA Este prevăzut de Legea 

52, art. 34, dreptul AP de 

a fi asistat de un Consiliu 

Consultativ. 

 

• mandat? NU Conform art. 34. alin. (5) 

mandatul este extrem de 

limitat, „acordarea 

asistenţei consultative 

Avocatului Poporului”.  

În același timp, mandatul 

extins prin Regulamentul 

de funcționalitate este 

prea vag - inadmisibil.  

 

• jurisdicție? DA Deși nu este specificat, 

este deductibil din actele 

superioare la care face 

referință Regulamentul de 

funcționare. 

 

• competențe? NU Nu sunt specificate, decât 

prin expunerea asupra 

scopului „acordarea 

consultanței și asistenței 

OAP” și obiectivelor.  

 

• imunități? NU Membrii nu au careva 

garanții. 



 

                               

 

• resurse (umane, 

financiare și logistice)? 

NU Nu dispune autonom de 

resurse financiare, umane 

și logistice.  

Activitatea membrilor 

este exclusiv pe bază de 

voluntariat și în limita 

suportului acordat de 

Oficiul Avocatului 

Poporului. 

 

• independența (reală și 

percepută)? 

NU În acest sens nu există 

garanții de „independență 

funcțională”, nu și 

componența nominală 

actuală. 

În aceiași ordine de idei, 

OAP este acreditat cu 

statut B – nu corespunde 

pe deplin principiilor de 

la Paris. 

 

• relațiile cu autoritățile 

și cu alți actori 

relevanți? 

NU Interacțiunea cu 

autoritățile nu poate fi 

oficializată decât prin 

intermediul Oficiului 

Avocatului Poporului. 

   

• metodele de lucru (de 

exemplu metodologia de 

monitorizare,  

obiectivele, tipurile și 

frecvența 

vizitelor/investigațiilor)? 

NU Regulamentul stabilește 

sarcini de o gamă extrem 

de largă, care includ atât 

componenta de 

monitorizare, cât și cea de 

implementare, fără a oferi 

careva instrumente 

practice, metodologii sau 

drepturi/obligații pentru 

membrii Consiliului.  

 

 



 

                               

 

 

 

Cu referire la Republica Moldova:   

”Comitetul este preocupat de faptul că mecanismul desemnat de 

către statul parte în conformitate cu articolul 33, alineatul 2, nu este în 

conformitate cu Convenția și de reprezentarea inegală a organizațiilor 

persoanelor cu dizabilități în procesul de monitorizare. 

Luând în considerare Orientările sale privind cadrele independente 

de monitorizare și participarea acestora la lucrările Comitetului (2016), 

Comitetul recomandă ca statul parte să desemneze un mecanism 

independent de monitorizare, în conformitate cu principiile de la Paris, ca 

acesta să ofere o finanțare adecvată pentru funcționarea acestuia și ca 

organizațiile persoanelor cu dizabilități să participe pe deplin la procesul 

de monitorizare.”11 

Comitetul ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 

  

                                                           
11 Observațiile finale referitoare la raportul inițial al Republicii Moldova din 12 aprilie 2017, para. 52-53 



 

                               

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Orientări preliminare privind procesul de instituire a Mecanismului 

Independent de Monitorizare: 

1. Mandatul și competențele MIM trebuie să fie clar și specificate în legislația 

națională, fie în constituție sau text legislativ. Atribuțiile și competențele 

trebuie expuse în text, cât mai specific de domeniul de activitate.  

2. MIM ar trebui să fie instituit printr-un proces public, incluziv și 

transparent, inclusiv societatea civilă și alți actori implicați în implementarea 

Convenției; Atunci când un organism este considerat pentru a fi desemnat ca 

MIM, subiectul trebuie a fi deschis spre dezbateri cu implicarea societății 

civile. 

3. Independența MIM, atât reală, cât și percepută, ar trebui încurajată printr-

un proces transparent de selecție și numirea membrilor care sunt 

independenți, nu dețin o poziție care ar putea ridica probleme de conflict de 

interese. 

4. Selectarea membrilor ar trebui să se bazeze pe criteriile menționate la 

experiență și expertiză necesară pentru realizarea activității în MIM, în mod 

eficient și imparțial. 

5. Membrii MIM ar trebui să fie echilibrați între sexe și să reprezinte 

corespunzător persoanele/organizațiile cu diferite deficiențe fizice, mentale, 

intelectuale și senzoriale de durată.  

6. Statul ia măsurile necesare pentru a se asigura că membrii experți ai MIM 

au capacitățile necesare și cunoștințe profesionale. Formarea și instruirea 

corespunzătoare trebuie să fie asigurată pentru MIM. 

7. Ar trebui să se furnizeze resurse adecvate pentru activitatea specifică a 

MIM. Atât bugetul cât și resursele umane, trebuie să fie asigurate și prevăzute 

separat pentru mecanism.  

8. Programul de lucru al MIM ar trebui să acopere toate domeniile 

potențialele și reale de intervenție, inclusiv locurile de plasare 

rezidențială/medicală a persoanelor cu dizabilități. 



 

                               

9. Periodicitatea vizitelor MIM ar trebui să asigure o monitorizare eficientă a 

unor astfel de locuri în ceea ce privește garanțiile Convenției. 

10. Trebuie elaborate metodele de lucru ale MIM în vederea identificării 

bunelor practici și a lacunelor în implementarea Convenției. 

11. Statele trebuie să ofere garanții suplimentare pentru responsabilizarea 

colaborării autorităților cu MIM în vederea colectării de către ultimii a 

informațiilor privind procesul de implementarea a Convenției. 

12. Statele trebui să încurajeze MIM să raporteze cu privire la constatările din 

cadrul vizitele privind bunele practici, precum și să ofere recomandări 

adresate autorităților privind îmbunătățirile practicilor, politicilor și legislației. 

13. MIM și autoritățile ar trebui să stabilească un dialog continuu pe baza 

recomandărilor pentru schimbările apărute în urma vizitelor și acțiunile 

întreprinse pentru a răspunde acestor recomandări. 

13. Raporturile anuale ale MIM urmează a fi publice.  

 

 

 

 


