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Ref.: Petiţia nr. 1767/2009, adresată de Carmen Gherca, de cetăţenie română, în 
numele Asociaţiei Naţionale pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România -
filiala Iaşi, privind probleme legate de implementarea legislaţiei referitoare la 
drepturile copiilor cu dizabilităţi

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara critică legislaţia română cu privire la drepturile copiilor cu dizabilităţi şi, în 
special, a celor suferinzi de autism. Potrivit petiţionarei, legislaţia română este formulată în 
termeni generali, lăsându-se la aprecierea autorităţilor locale modalităţile de punere în 
practică. Petiţionara susţine că atât copiii, cât şi familiile acestora se confruntă cu numeroase 
probleme, precum neprimirea la timp a indemnizaţiilor sociale cuvenite, accesul dificil la 
informaţie şi educaţie, în special în mediul rural. Petiţionara consideră că descentralizarea 
aplicării legislaţiei creează premizele unui tratament discriminatoriu al copiilor cu dizabilităţi 
şi cere Parlamentului European să investigheze în ce măsură drepturile acestor copii sunt 
respectate în România.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Uniunea Europeană nu deţine competenţe exclusive în domeniul educaţiei şi nici nu există 
politici comune europene specifice care să abordeze educaţia copiilor cu autism. Statele 
membre sunt responsabile de luarea de măsuri pentru a garanta că persoanele cu dizabilităţi îşi 
exercită pe deplin dreptul la educaţie. 
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Articolul 19 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) conferă Uniunii 
Europene competenţa de a lua măsurile necesare în vederea combaterii oricărei discriminări 
bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap, vârstă sau 
orientare sexuală. Actuala legislaţie a UE împotriva discriminării vizează discriminarea pe 
motive de handicap numai în sfera ocupării forţei de muncă1. 

La 2 iulie 2008, Comisia Europeană a prezentat o propunere de directivă2 cu privire la 
punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în domeniile neabordate până în prezent, 
cum ar fi protecţia socială, avantajele sociale, sistemul de asistenţă medicală, educaţia şi 
furnizarea de bunuri şi servicii accesibile publicului. Până în prezent, educaţia, în general, nu 
a fost reglementată, şi, bineînţeles, nici educaţia specială. 

Conform acestei propuneri, statele membre prevăd prin anticipare măsurile necesare pentru a 
permite persoanelor cu dizabilităţi accesul efectiv şi nediscriminatoriu la educaţie şi a asigura 
amenajări corespunzătoare, exceptând situaţiile în care acestea ar impune o sarcină 
disproporţionată. În orice caz, propunerea nu aduce atingere responsabilităţii statelor membre 
în ceea ce priveşte conţinutul şi organizarea sistemelor educaţionale, inclusiv dispoziţiile 
referitoare la nevoi speciale de educaţie. Propunerea respectivă este în prezent dezbătută în 
Consiliu. 

Prin urmare, nu există o legislaţie UE împotriva discriminării bazate pe handicap în alte 
domenii decât ocuparea forţei de muncă.

În plus, Uniunea Europeană şi toate statele membre ale acesteia, inclusiv România, au semnat 
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, prin care 
şi-au exprimat angajamentul de a respecta dispoziţiile acesteia. În acest context, este 
important să menţionăm articolele 7 şi 24 din convenţie, articole care conţin dispoziţii privind 
drepturile copiilor cu handicap şi educaţia acestora. Convenţia prevede că statele părţi asigură 
un sistem de educaţie bazat pe incluziune la toate nivelurile, precum şi învăţarea de-a lungul 
vieţii, fără discriminare şi pe baza egalităţii de şanse.

România a semnat Convenţia ONU, precum şi Protocolul opţional la aceasta, care permite 
cetăţenilor să adreseze plângeri, sub rezerva totuşi a ratificării depline a ambelor documente.
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, dl Şeitan, a confirmat faptul că România va 
ratifica atât convenţia, cât şi protocolul. 

Toate chestiunile semnalate de petiţionară, care se referă la descentralizarea aplicării 
legislaţiei naţionale în domeniu, dreptul la indemnizaţii, accesul la informaţii şi transparenţă, 
lipsa resurselor financiare şi a accesibilităţilor pentru transport, ţin de competenţa exclusivă a 
autorităţilor locale şi naţionale române; prin urmare, Comisia nu este în măsură să instituie un 
mecanism specific de control sau de raportare cu privire la aceste aspecte. 

                                               
1 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității 
de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF
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Cu toate acestea, Comisia urmează să lanseze o nouă Strategie europeană 2010-2020 pentru 
persoanele cu handicap, planificată a fi adoptată în noiembrie 2010. Obiectivul general al 
strategiei este să ofere persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a-şi exercita în totalitate 
drepturile şi de a beneficia pe deplin de pe urma participării în cadrul societăţii. Realizarea 
acestui obiectiv şi garantarea unei aplicări coerente şi eficiente a Convenţiei ONU în întreaga 
Uniune Europeană necesită o anumită coerenţă în derularea acţiunilor. Prin urmare, strategia 
identifică necesitatea unei acţiuni la nivel comunitar care să o completeze pe cea la nivel 
naţional şi stabileşte mecanismele necesare punerii în aplicare a Convenţiei ONU la nivelul 
UE. 

În ceea ce priveşte, în special domeniul educaţiei, Comisia va sprijini eforturile naţionale prin 
intermediul „ET 2020”1, cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei 
şi formării profesionale, în vederea ameliorării modelelor educaţionale bazate pe incluziune 
pentru elevi şi studenţi cu dizabilităţi. De asemenea, progresele înregistrate prin intermediul 
Strategiei UE pentru persoanele cu handicap, care cuprinde implementarea acţiunilor UE, dar 
şi progresele la nivel naţional, vor fi monitorizate şi raportate cu regularitate.

Concluzii

Chestiunile specifice pe care le ridică petiţionara nu intră sub incidenţa competenţei UE, ci a 
competenţei Guvernului României şi a autorităţilor de la nivel naţional, judeţean sau local.

                                               
1 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind ET 2020, JO C 119, 28.5.2009, p. 2.


