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Rezumat: Prezenta lucrarea pornește de la amintirea principalelor instrumente internaționale, europene și 

naționale care fac referire la drepturile persoanelor cu dizabilități încercând să găsească o definiție a dizabilității, ca 

mai apoi să treacă la o analiză mai amănunțită a prevederilor din Codul penal român și Codul de procedură penală, 

care au transpus dispozițiile obligatorii pentru România. La final, concluzia autorului este că deși în legislația noastră 

penală există garanții cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și necrearea pentru acestea a 

unui mediu de discriminare, totuși, practica ne va spune dacă acestea sunt suficiente sau este loc de mai bine. 

 

Cuvinte cheie: drepturi; persoane cu dizabilități; cod penal; cod procedură penală. 

 

 

Introducere 

 

La nivel european există o legislație foarte bogată referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități, 

acestea făcând parte din politica împotriva discriminării persoanelor, alături de criterii precum cele de gen, 

etnie, religie, convingere religioasă, vârstă sau orientare sexuală. De asemenea, norme referitoare la 

drepturile persoanelor cu dizabilități se regăsesc și în legislațiile referitoare la învățământ, piața muncii, 

sănătate, protecție socială, transporturi, telecomunicații, dreptul consumatorului, etc. [1-5]. 

Și la nivel internațional găsim numeroase dispoziții referitoare la drepturile persoanelor cu 

dizabilități, fie în documente strict referitoare la acestea, fie în documente referitoare la protecția drepturilor 

omului în general [6-12]. 

La nivel național regăsim dispoziții privitoare la drepturile acestor persoane vulnerabile în Legea nr. 

487/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice - republicată [13], în Ordonanța 

nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - republicată [14], Legea nr. 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicată [15], Hotărârea 

de Guvern nr. 548/2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și 

statutul asistentului personal profesionist [16], dar și în alte acte normative precum Codul penal [17] și Codul 

de procedură penală [18]. 

Prezenta lucrare își propune să analizeze modul în care drepturile persoanelor cu dizabilități sunt 

reglementate în materie penală, fie din prisma persoanelor vătămate care au dizabilități, fie din prima 

suspecților sau inculpaților cu dizabilități. 

 

1. Definiția dizabilității și a persoanelor cu dizabilități 

 

Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități [19] nu oferă o 

definiție precisă a dizabilității sau a personei cu dizabilități, însă în preambul și în articolul 1 se regăsesc 

principii menite să clarifice aplicarea Convenției. Astfel, în preambul se regăsește o definiție conceptuală a 

dizabilității, referindu-se la faptul că dizabilitatea este un concept în evoluție care rezultă din interacțiunea 

persoanelor cu deficiențe și cărora bariere comportamentale și de mediu le împiedică participarea lor deplină 

și efectivă în societate, pe picior de egalitate cu ceilalți. 

Articolul 1 al Convenției definește grupul țintă asupra căruia Convenția produce efecte. Astfel, se 

arată că persoane cu dizabilități sunt acelea care au deficiențe pe termen lung de natură fizică, psihică, 

mentală sau senzorială, care, în interacțiune cu diverse bariere, pot afecta participarea lor deplină și efectivă 

în societate, pe picior de egalitate cu ceilalți. 

Nici la nivelul dreptului european nu regăsim o definiție concretă a dizabilității, nici chiar în 

Directiva 2000/78/EC referitoare la tratamentul egal [20]. O explicație ar fi faptul că, în general, legislația 

europeană nu definește motivele care dau naștere la protecție, sau că adoptarea unei definiții ar fi dat naștere 

la neacceptarea acesteia de către unele state membre. De asemenea, la nivel european s-a pus accent mai 
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mult pe abordarea egalității dintre oameni decât pe abordarea protecției sociale [21]. Practic, a rămas 

jurisprudenței sarcina de a găsi o definiție a dizabilității și a persoanei cu dizabilități. Astfel, în cauza Chacon 

Navas (Case C13/05) [22], Curtea Europeană de Justiție a hotărât că dizabilitatea trebuie înțeleasă ca o 

limitare care rezultă dintr-o deficiență de natură fizică, psihică sau psihologică și care împiedică o persoană 

să participe la viața profesională. De asemenea, pentru ca această limitare să se încadreze în conceptul 

dizabilității, trebuie să fie pe termen lung. Practic, definiția Curții a plecat de la premisa că deficiențele 

medicale în sine împiedică participarea la viața profesională, și nu mediul de la locul de muncă. Definiția a 

fost criticată la nivel european, însă trebuie luat în considerare și momentul la care hotărârea a fost 

pronunțată, și anume anterior adoptării Convenției Națiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu 

dizabilități. 

Prin Hotărârea Coleman (Case C303/06) [23], Curtea Europeană de Justiție a arătat că Directiva 

2000/78/EC cu privire la tratamentul egal se aplică nu doar persoanelor cu dizabilități, dar și familiei 

acestora, deoarece scopul combaterii discriminării nu se aplică unei categorii specifice de persoane, ci naturii 

discriminării. Or, în speță, doamna Coleman fusese concediată deoarece lipsea de la serviciu datorită bolii de 

care suferea fiul său, și nu ea personal. 

Jurisprudența Curții Europene de Justiție a mai scos la iveală și alte definiții sau interpretări ale 

conceptului de dizabilitate, cum ar fi cea din Cauza Jette Ring (Case C-335/11) [24], considerând că  o 

dizabilitate poate proveni nu doar din naștere sau din accidente, ci poate fi provocată și de boli care apar pe 

parcursul vieții, însă trebuie să îndeplinească anumite criterii (să persiste pe un termen lung, să fie o 

deficiență de natură fizică, psihică, psihologică, să intervină împreună cu anumite bariere, să împiedice 

deplina și efectiva participare a persoanei la viața profesională pe picior de egalitate cu ceilalți). De 

asemenea, a ajuns la concluzia că și obezitatea poate fi considerată o dizabilitate dacă îndeplinește criteriile 

precizate (Cauza Kaltoft Case C 356/12), însă incapacitatea de a rămâne însărcinată, de a naște un copil, nu 

se încadrează în conceptul de dizabilitate în sensul Directivei 2000/78/EC (Cauza Z case C 363/16). 

În legislația românească, dizabilitatea este percepută ca un handicap, o  stare fizică, psihică sau 

mintală, care limitează o persoană în deplasare, activitate, receptare. Inițial, Legea 448/2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, definea persoanele cu handicap ca fiind acele persoane 

cărora datorită unei afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod 

normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii 

sociale. Prin modificarea intervenită prin Ordonanța de Urgență nr. 84/2010, în urma alinierii României la 

legislația europeană, definiția a fost modificată în sensul că persoanele cu handicap sunt acele persoane 

cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le 

împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în 

sprijinul integrării şi incluziunii sociale. Cu alte cuvinte, s-a schimbat total percepția asupra acestor persoane, 

acestea nemaifiind văzute ca niște persoane care trebuie să se adapteze mediului, ci, mediul trebuie să se 

adapteze deficiențelor acestora, astfel încât ele să-și poată exercita drepturile în condiții egale cu ceilalți. 

 

2. Protecția oferită de Codul penal 

 

În Codul penal român există mai multe dispoziții care privesc anumite categorii de persoane în care 

pot fi încadrate și persoanele cu dizabilități. Pornind de la interpretarea din Cauza Kaltoft care arată că și 

obezitatea poate fi o dizabilitate dacă îndeplinește criteriile mai sus precizate, practic putem considera că și o 

persoană consumatoare de droguri sau de alcool, de exemplu, poate fi considerată o persoană cu o 

dizabilitate, cu o boală cronică care are nevoie de protecție specială, dacă această boală persistă pe un termen 

lung, intervine împreună cu anumite bariere, și dacă împiedică deplina și efectiva participare a persoanei la 

viața profesională pe picior de egalitate cu ceilalți. În codul penal partea generală se regăsesc dispoziții 

aplicabile din perspectiva analizei prezentului articol, în normele referitoare la cauzele de neimputabilitate, 

circumstanțe agravante, și măsuri de siguranță. 

De exemplu articolul 26 din Codul penal se referă la iresponsabilitate ca și cauză de neimputabilitate 

prevăzându-se că nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul 

comiterii acesteia, nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, fie 

din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze. 

În articolul următor, se prevede intoxicația ca și cauză de neimputabilitate. Astfel, se arată că nu este 

imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu 

putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, din cauza intoxicării 

involuntare cu alcool sau cu alte substanţe psihoactive. Observăm că în acest caz legiuitorul se referă doar la 

intoxicația involuntară cu alcool sau alte substanțe psihoactive. Cu alte cuvinte, dacă vorbim de o intoxicație 

voită, provocată, persoana respectivă nu beneficiază de această cauză de neimputabilitate, ci dimpotrivă în 
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acest caz se poate reține chiar circumstanța agravantă prevăzută de art. 77 lit. f) Cod penal. Așadar, aici nu 

vorbim de o boală cronică, pe termen lung care să dea naștere la o dizabilitate, ci vorbim doar de un caz 

singular sau nu, când persoana a consumat alcool sau alte substanțe voluntar, și apoi a săvârșit o anumită 

faptă prevăzută de legea penală. 

O altă cauză de neimputabilitate este eroarea care prevede că nu constituie infracţiune fapta 

prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoştea existenţa 

unei stări, situaţii ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei sau nu constituie circumstanţă 

agravantă sau element circumstanţial agravant starea, situaţia ori împrejurarea pe care infractorul nu a 

cunoscut-o în momentul săvârşirii infracţiunii. Astfel, dacă să spunem că persoana vătămată avea un anumit 

handicap, o anumită dizabilitate care o punea în situația de a nu se putea apăra, dizabilitate pe care 

făptuitorul nu a perceput-o ca atare și de care nu avea habar, dacă fapta respectivă ar fi mai gravă datorită 

acestei circumstanțe, ea nu va putea fi reținută împotriva făptuitorului. Dacă însă, dimpotrivă, făptuitorul și-a 

dat seama de această dizabilitate și a percept-o ca și o cauză de neputință de a se apăra a victimei, acest lucru 

va fi reținut împotriva făptuitorului, fiind întrunite condițiile circumstanței agravante prevăzute de art. 77 lit. 

e) (săvârşirea infracţiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, 

stării de sănătate, infirmităţii sau altor cauze) dacă această circumstanță nu este cuprinsă în conținutul 

constitutiv al infracțiunii. De asemenea, dacă o persoană săvârșește o faptă tocmai datorită unei dizabilități 

ale unei persoane pe care o consideră inferioară datorită acesteia, legiuitorul a prevăzut o altă circumstanță 

agravantă, respectiv cea din art. 77 lit. h) (săvârşirea infracţiunii pentru motive legate de rasă, naţionalitate, 

etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, 

dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel, 

considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte). 

O altă formă de protecție prevăzută de codul penal, de data aceasta față de persoana care a săvârșit o 

infracțiune, și față de care după trimiterea în judecată se dispune de exemplu amânarea aplicării pedepsei sau 

condamnarea la o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere, este posibilitatea instanței de a obliga această 

persoană care suferă de o anumită boală cronică, cum ar fi consumul de alcool sau substanțe psihoactive și 

care pe termen lung ar putea degenera într-o dizabilitate, la măsuri de control, tratament sau îngrijiri 

medicale (art. 85 al. 2 lit.d) și respectiv art. 91 al. 2 lit. c) Cod penal). 

De asemenea, pe tot parcursul procesului penal, împotriva unei persoane care a săvârșit o faptă 

prevăzută de legea penală, nejustificată, se pot lua măsuri de siguranță pentru a înlătura o stăre de pericol şi a 

preîntâmpina săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală. Astfel, art. 109 reglementează măsura de 

siguranță a tratamentului medical, în timp ce în art. 110 se prevede măsura de siguranță a internării medicale. 

Obligarea la tratament medical se poate dispune dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată 

de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive prezintă pericol pentru societate și poate fi 

menținută până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Față de 

făptuitorul care este bolnav psihic, consumator cronic de substanţe psihoactive sau suferă de o boală 

infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de 

specialitate, la fel ca și în cazul tratamentului medical, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei 

ameliorări care să înlăture starea de pericol.  

În partea specială a codului penal întânim mai multe infracțiuni care conțin ca și formă agravată 

săvârșirea unei infracțiuni față de o persoană cu o anumită dizabilitate, care fiind într-o stare de 

vulnerabilitate, nu se poate apăra sau această circumstanță este prevăzută chiar în conținutul constitutiv al 

infracțiunii. Astfel este de exmplu infracțiunea de trafic de persoane în forma prevăzută la art. 210 al. 1 lit b) 

( profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a 

acelei persoane), cea de exploatare a cerșetoriei prevăzută la art. 214 al. 1 (fapta persoanei care determină o 

persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor 

material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activităţi), violul prevăzut de art. 218 

Cod penal sau agresiunea sexuală (art. 219). 

O altă formă de protecție este prevăzută de art. 190 din Codul penal care prevede și pedepsește 

infracțiunea de uciderea la cererea victimei care constă în uciderea săvârşită la cererea explicită, serioasă, 

conştientă şi repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, 

cauzatoare de suferinţe permanente şi greu de suportat. Așadar nimeni nu poate dispune de viața altuia, nici 

chiar atunci când victima, grav bolnavă, solicită să i se pună capăt vieții. 

De asemenea, legiuitorul pedepseşte și determinarea sau înlesnirea sinuciderii săvârșită față de o 

persoană cu discernământ atenuat sau faţă de o persoană care nu a putut să-şi dea seama de consecinţele 

acţiunilor sau inacţiunilor sale ori nu putea să le controleze, aici putând fi vorba și de o persoană cu 

dizabilități (art. 191 Cod penal). În cazul în care lovirea sau alte violențe cauzează o infirmitate, fapta 

reprezintă infracțiunea de vătămare corporală (art.194). Art. 203 pedepsește lăsarea fără ajutor a unei 
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persoane aflate în dificultate, aici putându-se încadra și o persoană cu dizabilități care de exemplu, nu s-ar 

putea salva. De asemenea, infracțiunea de tortură ar putea fi comisă și când s-ar putea baza pe o dicriminare 

legată de anumite dizabilități (art. 282 al. 1 lit. d). Și art. 369 este o formă de protejare a persoanelor cu 

dizabilități, incriminând incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei 

categorii de persoane, care ar putea fi persoanele cu handicap, de exemplu. 

 

3. Protecția oferită de Codul de procedură penală 

 

De asemenea, dispoziții referitoare la drepturile persoanelor vulnerabile întâlnim și în codul de 

procedură penala. Astfel, în faza de urmărire penală, cu privire la asistența juridică a suspectului sau 

inculpatului, pe lângă alte cazuri, codul de procedură penală prevede că aceasta este obligatorie când 

suspectul sau inculpatul este internat medical, adică o persoană față de care s-a luat această măsură deoarece, 

așa cum am precizat mai sus, este bolnavă psihic, consumatoare cronică de substanţe psihoactive sau suferă 

de o boală infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate. În ceea ce privește drepturile persoanelor 

vătămate, dacă aceste sunt persoane cu dizabilități, asistența juridică poate fi sau nu obligatorie. Astfel, de 

exemplu dacă vorbim de o dizabilitate mintală, care face ca persoana să fie incapabilă, să nu aibă capacitate 

de exercițiu, atunci asistența juridică va fi obligatorie conform art. 93 al. 4 NCPP. Dacă, însă, de exemplu 

este vorba de un alt tip de handicap, și procurorul apreciază că persoana vătămată nu-și poate face singură 

apărarea, atunci, acesta va putea desemna un avocat din oficiu. Această dispoziție este valabilă și pentru 

suspect sau inculpat sau pentru partea civilă, adică persoana vătămată care a suferit o pagubă de pe urma 

infracțiunii și solicită despăgubiri. 

O altă garanție procesuală comună este posibilitatea audierii prin interpret în cazul în care de 

exemplu din cauza unei deficiențe de auz sau de vorbire, persoana vătămată/suspectul/inculpatul nu se poate 

exprima ori nu se poate face înțeleasă/înțeles, dispozițiile art. 105 Cod procedură penală fiind deopotrivă 

aplicabile și acestei situații. De altfel art. 105 al. 3 și 4 se referă strict la această situație prevăzând că dacă 

persoana audiată este surdă, mută sau surdo-mută, audierea se face cu participarea unei persoane care are 

capacitatea de a comunica prin limbajul special. În această situaţie comunicarea se poate face şi în scris. În 

cazuri excepţionale, dacă nu este prezentă o persoană autorizată care poate comunica prin limbajul special, 

iar comunicarea nu se poate realiza în scris, audierea acestor persoane se va face cu ajutorul oricărei 

persoane care are aptitudini de comunicare. 

Conform art. 106 alin. 1 dacă, în timpul audierii unei persoane, aceasta prezintă semne vizibile de 

oboseală excesivă sau simptomele unei boli care îi afectează capacitatea fizică ori psihică de a participa la 

ascultare, organul judiciar dispune întreruperea ascultării şi, dacă este cazul, ia măsuri pentru ca persoana să 

fie consultată de un medic. 

Art. 111 reglementează modul de ascultare al persoanelor vătămate iar alin. 6 se referă strict la 

persoanele pentru care a fost stabilită în condiţiile legii existenţa unor nevoi specifice de protecţie. Față de 

acestea organul judiciar poate lua una sau mai multe măsuri cum ar fi: audierea acestora în incinte concepute 

sau adaptate acestui scop, audierea acestora prin intermediul sau în prezenţa unui psiholog sau a altui 

specialist în consilierea victimelor, audierea acestora, cât şi eventuala lor reaudiere de către aceeaşi persoană, 

dacă acest lucru este posibil şi dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări 

a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor. Pentru a beneficia de protecție este necesar ca persoana 

vătămată să îndeplinească statutul de martor amenințat sau vulnerabil. În dreptul procesual român există 

posibilitatea ca persoana vătămată care nu dorește să participe în proces, să fie audiată ca martor.  

Pe de altă parte, conform art. 113 al. 2 sunt prezumate victime vulnerabile, printre altele, persoanele 

cu dizabilități sau victimele infracţiunilor săvârşite din ură şi victimele afectate de o infracţiune din cauza 

prejudecăţilor sau din motive de discriminare care ar putea avea legătură în special cu caracteristicile lor 

personale. Așadar, persoanele cu dizabilități sau cele împotriva cărora s-a săvârșit o infracțiune pe motiv de 

discrimare datorată caracteristicilor lor, sunt victime vulnerabile față de care se pot lua măsuri de protecție 

atât în faza de urmărire penală cât și în faza de judecată ( însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a 

membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor, audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin 

intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate dacă este nevoie, 

nepublicitatea şedinţei de judecată pe durata ascultării martorului). La solicitarea lor, aceste persoane pot fi 

însoțite în momentul audierii de către reprezentantul lor legal şi de către o altă persoană desemnată de 

acestea. 

O formă de recunoaștere a gravității infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor cu dizabilități 

în special și a persoanelor vulnerabile în general, o reprezintă faptul că în cazul săvârșirii acestora, împotriva 

suspectului sau inculpatului se poate lua măsura arestului preventiv, acestea fiind enumerate de legiuitor 

alături de acte de terorism, infracțiuni intenționate contra vieții unei persoane sau infracțiuni contra securității 
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naționale. De asemenea, aceste infracțiuni sunt prevăzute printre cele de la art. 139 al. 2 NCPP pentru 

prevenirea și descoperirea cărora se poate emite un mandat de supraveghere tehnică.  

În cazul în care față de suspect sau inculpat se ia măsura arestului preventiv și acesta are în ocrotire, 

printre alte caltegorii de persoane, și o persoană pusă sub interdicţie, o persoană căreia i s-a instituit tutela 

sau curatela ori o persoană care, datorită vârstei, bolii sau altei cauze, are nevoie de ajutor, autoritatea 

competentă este încunoştinţată, de îndată, în vederea luării măsurilor legale de ocrotire pentru persoana 

respectivă. 

Codul de procedură penală oferă garanții cu privire la respectarea drepturilor persoanelor 

vulnerabile, din care așa cum am stabilit fac parte și persoanele cu dizabilități, și în partea specială. Astfel, 

chiar de la început, atunci când sunt introduse modurile de sesizare a organelor de urmărire penală, se 

prevede că în cazul unui incapabil, sesizarea cu privire la săvârșirea unei infracțiuni se face din oficiu, chiar 

dacă acea infracțiune s-ar pedepsi de exemplu doar la plângerea prealabilă, tocmai deoarece în acest caz, 

interesele acestor persoane sunt apărate de procuror. În aceste cazuri, dacă s-ar pune problema unei eventuale 

retrageri a plângerii, aceasta ar putea avea loc numai dacă ar fi însușită de procuror. 

Pe de altă parte, și interesele suspectului/inculpatului care suferă de o boală gravă care ar putea să se 

ridice la nivelul unei dizabilități, sunt ocrotite. Astfel, art. 312 prevede ca și cauză de suspendare a urmăririi 

penale, iar art. 367 ca și cauză de suspendare a judecății, situația în care pe baza unei expertize medico-legale 

se constată că acesta suferă de o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la procesul penal. 

 

Concluzii 

 

Prin aceste dispoziții legiuitorul nostru a încercat să încorporeze normele europene și să țină cont de 

recomandările Comisiei Europene din anul 2013 [25], scopul acestora fiind de a încuraja Statele Membre să 

întărească drepturile procesuale ale suspecților sau inculpaților care nu pot să înțeleagă și să participe efectiv 

la procesul penal din cauza vârstei, condiției lor mentale sau fizice sau dizabilităților, încadrându-se astfel în 

categoria persoanelor vulnerabile. 

Există însă și recomandări pe care codul nostru de procedură penală nu a reușit să le înglobeze. De 

exemplu, nu există dispoziții cu privire la identificarea dizabilităților unor persoane suspecte sau acuzate de 

săvârșirea unei infracțiuni, în sensul efectuării de îndată a unei examinări medicale a acestora, atunci când 

există o anumită suspiciune cu privire la existența vreunei dizabilități. Există dispoziții legate de efectuarea 

unei expertize psihiatrice în anumite cazuri, însă paleta ar trebui să fie mult mai largă. De asemenea, nu 

există dispoziții speciale cu privire la condițiile de acomodare a persoanelor cu dizabilități față de care s-a 

luat măsura arestului preventiv sau care au fost condamnate la închisoare cu executare, acomodare ce trebuie 

să fie adaptată nevoilor speciale ale acestora. De asemenea, o atenție sporită ar trebui să fie acordată stagiilor 

de pregătire pentru întregul personal care poate veni în contact cu persoane cu dizabilități pe timpul unui 

proces penal, de la polițiști, la procurori sau judecători, stagii în care să fie implicați psihologi, curatori, 

asistenți sociali, asistenți personali dar și persoane cu dizabilități sau reprezentanții lor legali. 

Din analiza dispozițiilor codului penal român și ale codului de procedură penală, reiese fără îndoială 

că legiuitorul a transpus instrumentele internaționale și europene obligatorii în virtutea calității României de 

subiect de drept internațional și de Stat membru al Uniunii Europene. Totuși, așa cum am arătat, considerăm 

că mai sunt multe de făcut în acest domeniu, al recunoașterii drepturilor persoanelor cu dizabilități în 

procesul penal, în crearea acestora a unui mediu de condiții egale cu toți cetățenii și a le oferi posibilitatea de 

a înțelege și de a se face înțeleși, astfel încât accesul la justiție să fie garantat tuturor. 
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