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 INTRODUCERE

„Singura dizabilitate adevărată este o atitudine rea. ”
	Scott	Hamilton

Ratificînd Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Persoa-
nelor cu Dizabilități unul dintre angajamentele asumate de către Republi-
ca Moldova este cel de schimbarea paradigmei, și anume: trecerea de la 
o abordare medicală la o abordare socială. Iar persoanele cu dizabilități în 
conformitate cu art. 12 al Convenției au dreptul să fie recunoscute oriunde 
ca persoane cu drepturi în fața legii cît și să beneficiaze de aceeași capacita-
te juridică ca și alte persoane în toate aspectele vieții inclusiv de a participa 
la viața politică și publică a comunității din care fac parte. 

Posibilitatea de a lua parte la viața politică constituie însăși esența ideii de 
a trăi într-o societate democratică. Dreptul de a participa la viața politică, 
de care se bucură și persoanele cu dizabilități, este, în consecință, puternic 
ancorat în dreptul internațional, fiind consacrat în Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități.

Persoanele cu dizabilități pot participa efectiv și deplin la viața politică și cea 
publică în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni. 

Exercitarea acestui drept este asigurată prin obligația statului de a facilita 
realizarea drepturilor politice a persoanelor cu dizabilități și posibilitatea de 
a beneficia de acestea în condiții egale cu ceilalți cetățeni.

Raportul de față cuprinde o analiză a situației privind existența barierelor, 
precum și a factorilor care facilitează participarea persoanelor cu dizabilități 
la procesele de luare a deciziilor cît și exercitarea dreptului acestora de a 
participa activ la viața comunității. 
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 METODOLOGIA

Analiza situației privind exercitatoarea dreptului de către persoanele cu dizabilități de a participa la via-
ța politică și publică din Republica Moldova, a fost determinată de intenția autorilor de a realiza o ima-
gine cât mai amplă asupra barierelor, existența cărora împiedică participarea deplină și în egală măsură 
ca și ceilalți membri ai societății a persoanelor cu dizabilități în viața comunității din care fac parte cît și 
a factorilor ce încurajează și/sau ajută persoanele cu dizabilități să se implice activ în viața comunității 

 Scopul nostru, prin intermediul acestui raport, a fost de a sensibiliza opinia publică despre importanța 
asigurării realizării dreptului persoanelor cu dizabilități de a participa la viața politică și publică a comu-
nității din care fac parte de aceea recomandările formulate la sfîrșitul raportului urmăresc îmbunătăți-
rea cadrului normativ și instituțional în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități, ratificată de către Republica Moldova prin Legea 166 la 09.07.2010.

În dezvoltarea raportului, drept sursă au servit informațiile colectate în timpul activității de coaching 
realizate în perioada mai-decembrie 2015, cu scopul de a încuraja persoanele cu dizabilități să se im-
plice în viața comunității. Coaching-ul a fost oferit persoanelor cu dizabilități participante la instruirile 
realizate de către Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități în cadrul proiectului 
”Participarea persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova la viața politică și publică”, realizat cu 
suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.

Pentru realizarea acestui raport au fost obținute informații din trei surse: persoanele cu dizabilități, auto-
ritățile publice locale și ONG-urile din comunitate, din următoarele localități a republicii Moldova: satul 
Copăceni, raionul. Sîngerei; or. Sîngerei, satul Fîrlădeni, raionul Căușeni; mun. Chișinău; satul Ștefănești, 
raionul. Florești; satul Andrușul de Jos, raionul. Cahul; satul Ciobalaccia, raionul. Cantemir; or. Edineț,

Raportul răspunde la următoarele 3 întrebări de bază: 
■ Care sunt motivele care determină persoanele cu dizabilități să se implice activ în viața comunității?
■ Care sunt barierele ce împiedică exercitarea dreptului de a participa la viața politică și publică a co-

munității de către persoanele cu dizabilități?
■ Care sunt factorii ce încurajează persoanele cu dizabilități să se implice mai activ în viața comunității? 

 PRINCIPALELE DREPTURI POLITICE

Principalele drepturi politice sînt:
■ dreptul de a participa la viața politică și publică, în mod direct sau prin reprezentanți liber aleși;
■ dreptul de a vota și de a fi ales;
■ dreptul la un mediu în care persoanele cu dizabilități pot participa efectiv și deplin la administrarea 

afacerilor publice, fără discriminare și în condiții de egalitate cu ceilalți și să încurajeze participarea 
lor la afacerile publice; 

■ dreptul de a activa în cadrul organizațiilor neguvernamentale și asociațiilor care se ocupă de viața 
politică și publică a țării și la activitățile partidelor politice; 

■ dreptul să formeze și să adere la organizațiile persoanelor cu dizabilități pentru a le reprezenta pe 
acestea la nivel internațional, național, regional și local; 

■ libertatea de a gîndi liber, dreptul la opinie și libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau 
prin alt mijloc posibil;

■ dreptul de a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit, precum și prin reprezentanții 
lor cît și dreptul oricărui cetățean la o funcție publică;

■ dreptul la întrunire, și anume dreptul la mitinguri, demonstrații, manifestări sau orice alte întruniri 
care sînt libere și se pot organiza și desfășura doar în mod pașnic;

■ dreptul la asociere liberă în partide și în alte organizații social-politice.

	 SITUAȚIA	GENERALĂ	PRIVIND	PARTICIPAREA	PERSOANELOR	CU	
DIZABILITĂȚI	LA	VIAȚA	POLITICĂ	ȘI	PUBLICĂ	A	COMUNITĂȚII	DIN	CARE	
FAC	PARTE

Persoanele cu dizabilități care au beneficiat de coaching au menționat că s-au implicat în ultimul an în 
mediu la 2-3 inițiative în cadrul comunității din care fac parte. 

În continuarea sînt prezentate cîteva exemple de inițiative care au fost promovate sau din care au făcut 
parte persoanele cu dizabilități:
■ Participarea în calitate de observatori naționali, monitorizarea alegerilor locale din 14 iunie 2015 cu 

privire la respectarea dreptului persoanelor cu dizabilități la vot.
■ Informarea persoanelor cu dizabilități și a persoanelor în etate despre drepturile alegătorului cît și 

despre importanța exercitării dreptului la vot. 
■ Crearea și întreținerea site-ului localității.
■ Organizarea și participarea la grupul de inițiativă pentru ocrotirea mediului înconjurător, de exem-

plu inițiativa ” Un sat curat ”.
■ Antrenarea în mici campanii de advocacy pentru crearea condițiilor de acces în edificiile autorități-

lor publice locale, în școli, grădinițe, oficiul stare civilă, trotuare, parcări, grupuri sanitare.
■ Organizarea centrelor comunitare pentru persoane cu dizabilități și persoane în etate.
■ Dezvoltarea antreprenoriatului social cu implicarea persoanelor cu dizabilități din comunitate 

(mini-fermă de iepuri și prepelițe, lucrări din lemn, lucrări ”hand-made”).
■ Crearea unei asociații obștești în comunitate.
■ Accederea în funcție de consilier local.

	 CAUZELE	CARE	FAC	CA	PERSOANELE	CU	DIZABILITĂȚI	SĂ	SE	IMPLICE	
ACTIV	ÎN	VIAȚA	COMUNITĂȚII

Potrivit respondenților cauzele comune care fac persoanele cu dizabilități să se implice activ în viața 
comunității sînt:
■ motivația personală de a se implica în viața comunității pentru a produce o schimbare pozitivă atît 

în viața personală cît și pentru celelalte persoane cu dizabilități din comunitate; 
■ existența spiritului de activism civic; 
■ dorința de a se afirma și de a cere recunoașterea statutului său de cetățean cu drepturi și șanse 

egale la fel ca și ceilalți membri ai societății; 
■ conștientizarea importanței de a se implica în procesele și inițiativele ce fac parte din domeniile 

publice ale comunității .

 BARIERELE	EXISTENȚA	CĂRORA	ÎMPIEDICĂ	EXERCITAREA	DE	CĂTRE	
PERSOANELE	CU	DIZABILITĂȚI	A	DREPTULUI	DE	A	PARTICIPA	LA	VIAȚA	
POLITICĂ	ȘI	PUBLICĂ	A	COMUNITĂȚII

Obstacole	semnificative	în	calea	exercitării	de	către	persoanele	cu	dizabilităţi	a	dreptului	de	partici-
pare	la	viaţa	politică	
■ Restricțiile de natură juridică asupra exercitării dreptului la vot de către anumite persoane cu diza-

bilități, în special cele cu deficiențe psiho-sociale sau intelectuale. Discrepanțe existente între pre-
vederile legislative și promisiunile politice și punerea lor efectivă în practică. 
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■ Inaccesibilitatea procedurilor și a buletinelor de vot, inaccesibilitatea secțiilor de votare și a site-uri-
lor, infrastructura drumurilor și transportul public neadecvat condițiilor de accesibilitate pentru per-
soanele cu dizabilități.

■ Accesarea cu dificultate a mecanismelor de soluționare a  plângerilor în cazurile în care persoanele 
cu dizabilități se confruntă cu probleme în exercitarea dreptului la vot.

Obstacole	semnificative	în	calea	exercitării	de	către	persoanele	cu	dizabilităţi	a	dreptului	de	partici-
pare	la	viaţa	publică
■ Lipsa transportului public adaptat la necesitățile persoanelor cu dizabilități.
■ Drumuri și trotuare inaccesibile.
■ Edificiile inaccesibile a autorităților publice locale: lipsa rampelor de acces la intrări în edificii sau 

existența rampelor impracticabile (deoarece sunt instalate fără a fi respectate condițiile tehnice de 
accesibilitate), lipsa balustradelor, uși înguste, praguri și trepte în interiorul edificiului, grupurile 
sanitare inaccesibile).

■ Lipsa centrelor comunitare.
■ Protecția excesivă exercitată asupra persoanelor cu dizabilități de către rude sau alte persoane apro-

piate.
■ Discriminarea pe temei de dizabilitate.
■ Existența prejudecăților din partea reprezentanților autorităților publice locale și a societății privind 

abilitățile și capacitățile peroanelor cu dizabilități.
■ Neimplicarea autorităților publice locale în procesul de eliminare a barierelor care împiedică parti-

ciparea persoanelor cu dizabilități la viața politică și publică a comunității.
■ Manifestarea lipsei de respect din partea reprezentanților autorităților publice locale față de drep-

tul persoanelor cu dizabilități de a participa la viața politică și publică a comunității.

„Tu	n-ai	ce	căuta	la	primărie.	Nu	te	chinui	pe	tine	și	pe	alţii.	Ce	fel	de	accesibilitate	în	primărie?	 
Stai	acasă	că	eu	singur	am	să	vin	la	tine.	Vom	rezolva	toate	problemele	pe	loc”

■ Informarea insuficientă a autorităților publice locale despre angajamentele ce le revin privind asigu-
rarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

 FACTORII	CE	AJUTĂ	PERSOANELE	CU	DIZABILITĂȚI	SĂ	SE	IMPLICE	MAI	
ACTIV	ÎN	VIAȚA	COMUNITĂȚII

■ ONG-urile ce activează în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.
■ Rudele și persoanele apropiate.
■ Lideri din rîndul persoanelor cu dizabilități și experiența acestora.
■ Instruirile pentru implicarea activă în viața comunității.
■ Seminarele de informare despre drepturile persoanelor cu dizabilități.
■ Centrele comunitare existente.
■ Consultarea opiniei persoanelor cu dizabilități, din comunitate, în procesele de luare a deciziilor ce 

vizează domeniul social.

 CONCLUZII	ȘI	RECOMANDĂRI

Doar într-un mediu accesibil și favorabil, persoanele cu dizabilități pot fi cetățeni activi, dornici să se 
implice în viața politică și publică a comunităților lor.

Pe lângă exercitarea dreptului la vot în cadrul alegerilor, persoanele cu dizabilități participă în număr 
mare și la alte tipuri de activități politice: au calitatea de membri ai unor partide politice, participă la 
întruniri politice și contactează funcționarii aleși. 

Existența obstacolelor în exercitarea de către persoanele cu dizabilități a dreptului de a participa la via-
ța politică și publică a comunității, le privează de ocazia de a influența elaborarea și punerea în aplicare 
a actelor normative și politicilor care le influențează viața de zi cu zi. 

Obstacolele în calea participării la viața politică și publică nu afectează toate persoanele cu dizabilități 
în același mod. Este de menționat că persoanele cu deficiențe mai grave, precum și spre exemplu, 
persoanele cu dizabilități intelectuale sau psihosociale, se confruntă cu obstacole majore în calea par-
ticipării la viața politică și publică, întrucât aceste persoane sînt printre cele mai afectate de izolare și 
excludere. 

Eliminarea cât mai rapidă a acestor obstacole este esențială pentru creșterea legitimității instituțiilor 
publice precum și pentru dezvoltarea unei societăți mai favorabile incluziunii, în care toți membrii pot 
să participe pe deplin la viața politică și publică.

 ACȚIUNI	CE	URMEAZĂ	A	FI	ÎNTREPRINSE
■ Eliminarea obstacolelor legislative și administrative din calea participării persoanelor cu dizabilități 

la viața politică și publică.
■ Asigurarea cu transport public adaptat la necesitățile persoanelor cu dizabilități. 
■ Asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități la spațiile publice, la edificiile autorităților 

publice locale și în interiorul acestora, inclusiv prin asigurarea grupurilor sanitare accesibile. 
■ Crearea centrelor comunitare în activitatea cărora vor fi implicate persoane cu dizabilități.
■ Sensibilizarea și schimbarea de atitudine a membrilor societății privind capacitățile și abilitățile 

peroanelor cu dizabilități. Informarea reprezentanților autorităților publice locale despre angaja-
mentele ce le revin în virtutea legii privind asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabi-
lități. Recunoașterea pentru persoanele cu dizabilități a statutului de cetățean cu drepturi și șanse 
egale la fel ca și pentru ceilalți membri ai societății.

■ Creșterea gradului de accesibilitate a procedurilor, facilităților de votare, materialelor electorale, cît 
și eficientizarea procedurilor de înaintare a plângerilor;

■ Extinderea posibilităților de participare la viața politică și la viața publică; 
■ Colectarea de date care să permită măsurarea participării la viața politică și publică a persoanelor 

cu dizabilități. 
■ Implicarea activă a persoanelor cu dizabilități, inclusiv prin intermediul organizațiilor ce le repre-

zintă, în elaborarea politicilor și în redactarea actelor normative ce vizează domeniul dizabilității, 
în conformitate cu principiul Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități ”Nimic 
despre noi fără noi ”

 TRATATE	INTERNAȚIONALE	ȘI	ACTE	NORMATIVE	NAȚIONALE

1. Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,  1966
2. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 
3. Constituția Republicii Moldova
4. Codul electoral al Republicii Moldova
5. Legea 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.
6. Legea 121 privind asigurarea egalității
7. Legea 982 privind accesul la informație 
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8. Legea 239 privind transparența în procesul decizional
9. Legea 190 cu privire la petiționare
10. Legea 436 privind administrația publică locală
11. Legea 837 cu	privire	la	asociaţiile	obștești
12. Legea 797 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului
13. Legea 64 cu privire la Guvern
14. HG 34 despre aprobarea Regulamentului Guvernului Republicii Moldova
15. Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale și de promovare politică pe pano-

urile publicitare nr.3328 CEC
16. Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora nr. 3310 din 

2015
17. Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare
18. Codul Practic în Construcții CP C.01.02-2014


