
 
 

 
 
Doamnei Ministru Sulfina Barbu 

 
 

Stimată Doamnă 
 

Ne adresăm dvs. cu această scurtă scrisoare în numele unui grup de persoane cu dizabilităţi din Timişoara 
(www.cevadespus.ro) pentru a formula câteva sugestii privind următoarele proiecte de lege supuse 
consultării publice: Legea privind asigurarea calităţii serviciilor sociale, Legea privind subvenţionarea din 
fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii fundaţii şi cultele recunoscute de lege, Legea 
privind prevenirea şi combaterea riscului de marginalizare socială. 
 
În calitate de auto-reprezentanţi ai persoanelor cu dizabilităţi, formulăm în continuare o serie de 
cerinţe/principii de care vă rugăm să ţineţi cont în elaborarea tuturor proiectelor de lege care vor afecta viaţa 
persoanelor cu dizabilităţi în viitor. 
 
Ceea ce nu vrem este să fim marginalizaţi, compătimiţi, batjocoriţi, izolaţi, abuzaţi, discriminaţi şi ignoraţi. 
 
Nu vrem nici să fim indiferenţi faţă de nevoile altor persoane cu dizabilităţi aşa că vă rugăm să luaţi în 
considerare următoarele: 
- dorim să fim ascultaţi şi să luaţi în considerare şi părerea noastră – principiul stimulat de Convenţia ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi „nimic pentru noi, fără noi” 
- vrem „să stăm la masă cu cei mari” când se discută despre decizii care ne privesc pe noi 
- dorim să se aibă în vedere nevoile fiecărei persoane 
- vrem să se desfiinţeze instituţiile, iar până atunci comportamentul educatorilor din instituţii să fie unul bun 
- dorim să trăim în locuinţe protejate de tipul celor pe care le asigură fundaţiile 
- vrem să muncim să ne plătim cheltuielile şi să trăim decent 
- să se mărească ajutoarele sociale pentru a avea un trai decent 
- să fim respectaţi atât noi cât şi munca noastră 
- să fie accesibilizate clădirile publice şi mijloacele de transport în comun şi să se şi folosească rampele şi 
lifturile hidraulice 
- copiii cu dizabilităţi să înveţe în şcoli obişnuite la toate nivelurile şi să aibă profesor de sprijin dacă au 
nevoie 
- vrem să trăim independent în comunitate, pentru că suntem apţi de societate 
- dorim să avem dreptul la deciziile noastre. 
 
Vă mulţumim că aţi citit scrisoarea noastră, sperăm să luaţi în considerare dorinţele noastre 
şi aşteptăm un răspuns pozitiv la adresa raluca.popescu@cevadespus.ro sau dan.hegyi@cevadespus.ro. 
 
De asemenea, vă solicităm ca pe viitor, când Ministerul va organiza dezbateri publice privind legile din 
domeniul dizabilităţii, să fim invitaţi în calitate de autoreprezentanţi pentru a avea o imagine mai clară 
privind situaţia noastră. 
 

 
Cu respect: 

Raluca Popescu 
Moldovan Elisabeta 

Hegyi Dan 


