
Prevederi legislative referitoare la accesibilitate din: 

 

Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 

martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 792/26 noiembrie 2010 

 

Sursa : http://anpd.gov.ro/web/conventia/ 

 

Articolul 2 

Definiţii 

 

În sensul prezentei Convenţii:  

„Comunicare” include limbaje, afişare de text, Braille, comunicare 

tactilă, imprimare cu corp mare de literă, mijloace multimedia accesibile, 

precum şi modalităţi de exprimare în scris, audio, în limbaj simplu, prin 

cititor uman şi moduri augmentative şi alternative, mijloace şi formate de 

comunicare, inclusiv informaţie accesibilă şi tehnologie de comunicare;  

„Limbaj” include limbajele vorbite şi ale semnelor şi alte forme de 

limbaje non-verbale; 

„Discriminare pe criterii de dizabilitate” înseamnă orice diferenţiere, 

excludere sau restricţie pe criterii de dizabilitate, care are ca scop sau efect 

diminuarea sau prejudicierea recunoaşterii, beneficiului sau exercitării în 

condiţii de egalitate cu ceilalţi a tuturor drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului în domeniul politic, economic, social, cultural, 

civil sau în orice alt domeniu. Termenul include toate formele de 

discriminare, inclusiv refuzul de a asigura o adaptare rezonabilă;  

„Adaptare rezonabilă” înseamnă modificările şi ajustările necesare şi 

adecvate, care nu impun un efort disproporţionat sau nejustificat atunci 

când este necesar într-un caz particular, pentru a permite persoanelor cu 

dizabilităţi să se bucure sau să-şi exercite, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, 

toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; 

„Design Universal” înseamnă proiectarea produselor, mediului, 

programelor şi serviciilor, astfel încât să poată fi utilizate de către toate 

persoanele, pe cât este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de o 

proiectare specializate. Design Universal nu va exclude dispozitivele de asistare 

pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilităţi, atunci când este necesar. 

 

Articolul 3 

Principii generale 

 

Principiile prezentei Convenţii sunt: 

http://anpd.gov.ro/web/conventia/


(a) Respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, 

inclusiv a libertăţii de a face propriile alegeri, şi a independenţei 

persoanelor; 

(b) Nediscriminarea; 

(c) Participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate; 

(d) Respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu 

dizabilităţi ca parte a diversităţii umane şi a umanităţii;  

(e) Egalitatea de şanse;  

(f) Accesibilitatea; 

(g) Egalitatea între bărbaţi şi femei; 

(h) Respectul pentru capacităţile de evoluţie ale copiilor cu 

dizabilităţi şi respectul pentru dreptul  copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra 

propria identitate. 

 

Articolul 4 

Obligaţii generale 

 

1. Statele Părţi se angajează să asigure şi să promoveze exercitarea 

deplină a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru 

toate persoanele cu dizabilităţi, fără nici un fel de discriminare pe criterii de 

dizabilitate. În acest scop, Statele Părţi se angajează: 

(a) Să adopte toate măsurile adecvate legislative, administrative şi de 

altă natură pentru implementarea drepturilor recunoscute prin prezenta 

Convenţie; 

(b) Să ia toate măsurile corespunzătoare, inclusiv cele legislative, 

pentru a modifica sau abroga legile, reglementările, cutumele şi practicile 

existente care constituie discriminare împotriva persoanelor cu dizabilităţi;  

(c) Să ia în considerare protecţia şi promovarea drepturilor omului 

pentru persoanele cu dizabilităţi în toate politicile şi programele;  

(d) Să se abţină de la a se angaja în orice act sau practică ce 

contravine prezentei Convenţii şi să se asigure că autorităţile şi instituţiile 

publice acţionează în conformitate cu prezenta Convenţie;  

(e) Să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a elimina 

discriminarea pe criterii de dizabilitate de către orice persoană, organizaţie 

sau întreprindere privată; 

(f) Să iniţieze sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea bunurilor, 

serviciilor, echipamentelor şi facilităţilor concepute pe baza Design-ului 

Universal, aşa cum este definit acesta în articolul 2 al prezentei Convenţii, 

care ar presupune o adaptare minimă şi la cel mai scăzut cost, pentru a 

răspunde nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilităţi, să promoveze 

existenţa şi să încurajeze utilizarea acestor bunuri, servicii, echipamente şi 

facilităţi concepute pe baza Design-ului Universal, precum şi să promoveze 

Design-ul Universal în elaborarea standardelor şi liniilor directoare;  



(g) Să întreprindă sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea, să facă 

cunoscută oferta şi să încurajeze utilizarea de noi tehnologii, inclusiv 

tehnologii informatice şi de comunicaţii, dispozitive de suport pentru 

mobilitate, dispozitive şi tehnologii de asistare, adecvate persoanelor cu 

dizabilităţi, acordând prioritate tehnologiilor cu preţuri accesibile;  

(h) Să furnizeze informaţii accesibile persoanelor cu dizabilităţi 

despre dispozitivele auxiliare pentru mobilitate, dispozitivele şi tehnologiile 

de asistare, inclusiv noile tehnologii, precum şi alte forme de asistenţă, 

servicii de suport şi facilităţi;  

(i) Să susţină formarea, în domeniul drepturilor recunoscute de 

această Convenţie, a profesioniştilor şi a personalului care lucrează cu 

persoane cu dizabilităţi, în vederea îmbunătăţirii furnizării asistenţei şi 

serviciilor. 

2. În privinţa drepturilor economice, sociale şi culturale, fiecare Stat 

Parte se angajează să acţioneze cu toate resursele disponibile şi în cadrul 

cooperării internaţionale, dacă este cazul, pentru a asigura, în mod 

progresiv, exercitarea deplină a acestor drepturi, fără a aduce vreun 

prejudiciu obligaţiilor cu aplicabilitate imediată, cuprinse în prezenta 

Convenţie, în conformitate cu dreptul internaţional.  

3. În dezvoltarea şi implementarea legislaţiei şi a politicilor de 

implementare a prezentei Convenţii, ca şi în alte procese de luare a 

deciziilor referitoare la problemele privind persoanele cu dizabilităţ i, Statele 

Părţi se vor consulta îndeaproape  şi vor implica în mod activ  persoanele cu 

dizabilităţi,  inclusiv copiii cu dizabilităţi, prin organizaţiile care îi 

reprezintă.  

4. Nimic din ceea ce conţine prezenta Convenţie nu va afecta vreo 

prevedere care este mai favorabilă respectării drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi şi care poate fi cuprinsă în legislaţia unui Stat Parte sau în 

legislaţia internaţională în vigoare pentru acel stat. Nu va exista nici o 

restricţie sau derogare de la nici un drept al omului şi de la nici o libertate 

fundamentală recunoscută sau existentă în oricare dintre Statele Părţi la 

prezenta Convenţie conform legii, convenţiilor, reglementărilor sau 

cutumelor, sub pretextul că prezenta Convenţie nu recunoaşte asemenea 

drepturi sau libertăţi sau că le recunoaşte într-o mai mică măsură. 

5. Prevederile prezentei Convenţii se vor extinde asupra tuturor 

unităţilor administrative ale statelor federale, fără nicio limitare sau 

excepţie. 

 

Articolul 5 

Egalitatea şi nediscriminarea  

 

1. Statele Părţi recunosc faptul că toate persoanele sunt egale în faţa 

legii şi sub incidenţa legii şi au dreptul fără niciun fel  de discriminare la 



protecţie egală şi beneficiu egal al legii.  

2. Statele Părţi vor interzice toate tipurile de discriminare pe criterii 

de dizabilitate şi vor garanta tuturor persoanelor cu dizabilităţi protecţie 

juridică egală şi efectivă împotriva discriminării de orice fel.  

3. Pentru a promova egalitatea şi a elimina discriminarea, Statele 

Părţi vor lua toate măsurile adecvate pentru a se asigura adaptarea 

rezonabilă. 

4. Măsurile specifice care sunt necesare pentru a accelera sau obţine 

egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilităţi nu vor fi considerate o 

discriminare potrivit prezentei Convenţii. 
 

....................................................... 

Articolul 9 

Accesibilitate  

 

1. Pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să trăiască 

independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieţii, Statele Părţi 

vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în 

condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, informaţie şi 

mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi 

de comunicaţii şi la alte facilităţi şi servicii deschise sau furnizate 

publicului, atât în zonele urbane, cât şi rurale. Aceste măsuri, care includ 

identificarea şi eliminarea obstacolelor şi barierelor faţă de accesul deplin, 

trebuie aplicate, printre altele la:  

(a) Clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte facilităţi interioare 

sau exterioare, inclusiv şcoli, locuinţe, unităţi medicale şi locuri de muncă;  

(b) Serviciile de informare, comunicaţii şi de altă natură, inclusiv 

serviciile electronice şi de urgenţă. 

2. Statele Părţi vor lua, de asemenea, măsuri potrivite pentru:  

(a)  A elabora, promulga şi monitoriza implementarea standardelor 

minime şi instrucţiunilor pentru accesibilizarea facilităţilor şi serviciilor 

deschise publicului sau oferite acestuia;  

(b)  A se asigura că entităţile private care oferă facilităţi şi servicii 

deschise publicului sau oferite acestuia ţin cont de toate aspectele legate de 

accesibilitate, pentru persoanele cu dizabilităţi;  

(c)  A asigura părţilor implicate formare pe probleme de 

accesibilitate cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi; 

(d) A asigura, în clădiri şi alte spaţii publice, semne în limbaj Braille 

şi forme uşor de citit şi de înţeles;  

(e)   A furniza forme de asistenţă vie şi intermediere, inclusiv ghizi, 

cititori şi interpreţi profesionişti de limbaj mimico-gestual, pentru a facilita 

accesul în clădiri şi în alte spaţii publice;  

(f) A promova alte forme adecvate de asistenţă şi sprijin pentru 



persoanele cu dizabilităţi în vederea asigurării accesului acestora la 

informaţie;  

(g) A promova accesul persoanelor cu dizabilităţi la noi tehnologii şi 

sisteme informatice şi de comunicaţii, inclusiv la Internet; 

(h) A promova proiectarea, dezvoltarea, producerea şi distribuirea de 

tehnologii şi sisteme informatice şi de comunicaţii accesibile, încă din 

fazele incipiente, astfel încât aceste tehnologii şi sisteme să devină 

accesibile la costuri minime.  

 

................................................ 

Articolul 20 

Mobilitatea personală 

 

Statele Părţi vor lua măsuri eficiente pentru a asigura o mobilitate 

personală, în cel mai înalt grad posibil de independenţă a persoanelor cu 

dizabilităţi, inclusiv prin: 

(a) Facilitarea mobilităţii persoanelor cu dizabilităţi în modul şi în 

momentul ales de acestea şi la un cost accesibil; 

(b) Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la mijloace, 

dispozitive de mobilitate, tehnologii de asistare şi forme active de asistenţă 

şi de intermediere de calitate, inclusiv prin punerea acestora la dispoziţia 

lor, la un cost accesibil; 

(c) Furnizarea de formare pentru dezvoltarea de abilităţi de 

mobilitate a persoanelor cu dizabilităţi şi pentru personalul specializat care 

lucrează cu persoanele cu dizabilităţi; 

(d) Încurajarea entităţilor care produc dispozitive de sprijin pentru 

mobilitate, dispozitive şi tehnologii de asistare, să ţină cont de toate 

aspectele legate de mobilitatea persoanelor cu dizabilităţi. 

 
..................................... 

 


