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Dacă ești o persoană cu dizabilități, legea îți dă dreptul să hotărăști singur ceea ce

este bine pentru tine.

Poți cere ajutorul unui asistent atunci când trebuie să citești, să înțelegi și să

semnezi actele de care ai nevoie. Contează doar dorințele și preferințele tale.

Un asistent este o persoană pe care tu o cunoști și în care ai încredere. Ea te va ajuta

să înțelegi ce scrie în acte și să decizi mai bine ce ai de făcut.

Pentru ca cineva să devină asistentul tău, va trebui să meargă cu tine la un notar.

Veți merge împreună de 2 ori la acest notar.

Asistentul trebuie să fie mai mare de 18 ani. Poate fi o femeie sau un bărbat.

Aceasta persoană îți va oferi asistență pentru încheierea actelor juridice.

El te ajută  să înțelegi mai bine tot ceea ce ține de acte. De exemplu, atunci când te

muți într-o casă nouă, îți cumperi un telefon, decizi cu cine vrei sa locuiești sau ce

serviciu vrei să ai.

Asistentul nu are voie să îți ceară bani pentru că te ajută.

Dacă asistentul tău nu te ajută, îi poți spune judecătorului de la instanța de tutelă.
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Persoanele cu dizabilități au dreptul de a decide pentru ele

Orice om are dreptul de a decide singur ceea ce este bine pentru el și pentru viața sa.

O persoană cu dizabilități este liberă să hotărască ceea ce vrea, cum ar fi:

Unde să locuiască

Ce să își cumpere

Cu cine să se întâlnească

Ce serviciu să își aleagă și altele

În România, tutela și interdicția judecătorească au fost interzise prin lege în anul

2020.

INTERDICȚIE JUDECĂTOREASCĂ înseamnă:

Persoana cu dizabilități nu are voie să decidă lucruri. Altcineva hotărăște în locul
ei.
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Uneori, va trebui să citești și să semnezi acte juridice.

Dacă nu te descurci cu actele, legea numărul 140, din anul

2022, îți dă dreptul de a avea un asistent.

Ce este un asistent?

Un asistent este o persoană:

● în care tu ai încredere, adică nu îți este frică de el;

● te ajută să înțelegi mai bine tot ceea ce ține de acte. De exemplu, atunci când

te muți într-o casă nouă, îți cumperi un telefon, ți-ai găsit ceva de muncă sau

decizi cu cine vrei sa locuiești;

● te ajută să hotărăști ceea ce este cel mai bine pentru tine, așa cum vrei tu;

● te ajută să înțelegi cuvintele mai grele scrise în acte;

● te ajută să scrii diverse cereri;

● îți explică ce se va întâmpla în viitor dacă tu faci un anumit lucru;

● a împlinit 18 ani;

● poate fi femeie sau bărbat.

Aceasta persoană îți va oferi asistența pentru încheierea actelor juridice.

ASISTENȚA PENTRU ÎNCHEIEREA ACTELOR JURIDICE înseamnă:

Un alt om te poate ajuta cu orice ai nevoie atunci când ai de-a face cu acte.
Acest asistent te poate ajuta și să scrii și să duci actele acolo unde trebuie.
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● Poți să ceri un asistent doar dacă ai împlinit 18 ani.

● Asistentul va fi ajutorul tău timp de 2 ani sau 4 ani, atât cât ai nevoie.

● Orice persoană în care ai încredere îți poate fi asistent.

● Dacă îți este frică de această persoană, alege pe altcineva.

● Asistentul nu are voie să-ți ceară bani pentru că te ajută.

● Asistentul nu are voie să semneze în locul tău.
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Cum poți avea și tu un asistent?

Îți alegi pe cineva pe care îl cunoști foarte bine și în care ai încredere.

Mergi cu el la notar. Aici vei cere ca acest om să devină asistentul tău.

Ia cu tine cartea de identitate.

Notarul va vorbi cu tine și te va întreba diverse lucruri. El îți va face o programare

pentru o altă zi.

În ziua și ora programată, mergi din nou la notar, împreună cu omul în care ai tu

încredere. El va fi asistentul tău.

Pot veni și alte persoane cu tine, daca vrei. Dar acestea nu vor fi asistenți tăi.

Acum, notarul îți va da o hârtie pe care este scris faptul că tu ai de acum un asistent

pentru încheierea actelor juridice. Pe această hârtie va fi scris numele tău și

numele asistentului. Dacă poți, citește și vezi dacă numele este scris corect.

Notarul trimite apoi această hârtie și către autoritatea tutelară.

Notarul va nota într-un registru numele voastre și faptul ca tu ai un asistent.
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Când nu poți avea un asistent?

Notarul decide dacă persoana cu dizabilități poate avea un asistent.

Notarul nu dă voie persoanei cu dizabilități să aibă  un asistent dacă:

● Nu intelege ce face un asistent personal.

● Persoana cu dizabilități nu își poate exprima dorințele și preferințele.

● Consideră că asistentul va profita de persoana cu dizabilități.

ATENȚIE!

Dacă asistentul tău nu te ajută când ai nevoie, te obligă să faci ceea ce tu nu vrei
sau dacă încearcă să fure de la tine te poți plânge judecătorul de  la instanța de
tutelă.
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DACĂ AI NEVOIE DE AJUTOR, CONTACTEAZĂ-NE LA:

Centrul de Resurse Juridice (CRJ)

Telefon: 021 212 06 90

WhatsApp: :  0728 112 187

E-mail: office@crj.ro

Site: www.crj.ro/liber-sa-decid

SCANEAZĂ CU TELEFONUL CODUL QR ȘI URMĂREȘTE UN SCURT VIDEO

Material realizat de Centrul de Resurse Juridice cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Leichtenstein

și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021.

Conținutul materialelor nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014- 2021; pentru mai multe informații

accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!
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