RAPORT
privind activitatea desfăşurată de membrii Consiliului
Naţional al Persoanelor Vârstnice în anul 2014

În anul 2014, membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice au acţionat
pentru ca dialogul social dintre reprezentanţii persoanelor vârstnice şi autorităţile
publice, prevăzut de Legea nr. 16/2000, să fie înfăptuit, să aibă rezultate benefice şi de
asemenea pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale consiliului.
Pe parcursul anului 2014 Plenul Consiliului s-a întrunit de mai multe ori, astfel:
- în data de 28.02.2014 pentru discutarea raportului de activitate pe anul anterior și a
altor probleme de interes ale persoanelor vârstnice,
- pe 19.05.2014 cu ocazia sărbătoririi a 14 ani de la înființare,
- în data de 20 octombrie 2014, când au avut loc alegerile pentru conducerea Consiliului
Național al Persoanelor Vârstnice și validarea membrilor Plenului. Menționăm că
anterior au fost realizate alegerile locale în cadrul consiliilor județene/ale sectoarelor
municipiului București ale persoanelor vârstnice
Dialogul social dintre persoanele vârstnice şi autorităţile publice – statuat în
Legea nr. 16/2000 – s-a realizat în primul rând în cadrul Comisiei Permanente a
Consiliului, care are componenţa cunoscută şi a avut ca teme ale dezbaterilor cele mai
importante probleme cu care s-au confruntat persoanele vârstnice, probleme acutizate
în contextul cunoscut de criză economică.
În cadrul Comisiei s-a realizat o bună colaborare între reprezentanții
guvernamentali şi reprezentanţii organizaţiilor centrale ale pensionarilor), au fost
prezentate şi dezbătute studii şi analize cu teme de interes pentru pensionari şi
persoanele vârstnice dintre care amintim:
-

Calitatea vieții persoanelor vârstnice din România;

-

Propunerea de modificare a art. 165, alin. 2 din Legea nr. 263 din 2010
privind sistemul unitar de pensii publice;

-

Contractul cadru de acordare a asistenței medicale;

-

Propuneri de modificare a unor acte normative, care privesc pensionarii;

-

Informare privind prevederile pachetului de servicii medicale de bază;

-

Informare privind populația vârstnică a României la orizontul anului 2060;

-

Îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice;

-

Prezentarea proiectelor de măsuri care urmează a fi adoptate de Guvern în
domeniul pensiilor;

-

Reforma pensiilor în Europa Centrală și de Est în perioada crizei economice;

-

Informare privind propunerile de modificare a unor reglementări prezentate
în Plenul CNPV care necesită un punct de vedere al Comisiei Permanente;

-

Prezentarea studiului Sistemul actual de acordare a medicamentelor în
regim gratuit și compensat.

Materialele prezentate şi discutate în cadrul Comisiei Permanente au conţinut o
serie de propuneri printre care:


reglementarea prin lege a creşterii valorii punctului de pensie, care să
reprezinte cel puţin 45% din câştigul salarial mediu brut pe ţară;



reconsiderarea listei medicamentelor gratuite şi compensate şi a modului de
procurare a acestora în mediul urban şi rural;



revizuirea reglementărilor privind gratuitatea şi compensarea medicamentelor
astfel încât aceasta să fie reală;



modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice şi promovarea unei legi cadru care să reglementeze protecţia
drepturilor persoanelor vârstnice;



dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de asistenţă medico-socială oferite
vârstnicilor la domiciliu potrivit nevoilor individuale ale acestora.

Membrii Comisiei Permanente și ai Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
au desfăşurat o permanentă activitate de comunicare, contact şi informare cu
conducerile organelor administraţiei publice centrale cu atribuţii şi responsabilităţi în
domeniul protecţiei sociale la nivel central, iar la nivel teritorial cu prefecţii, primarii,
directorii direcţiilor deconcentrate.

În conformitate cu prevederile legii, în 2014 C.N.P.V. a propus Guvernului un de
măsuri destinate a ameliora traiul persoanelor vârstnice, care au fost discutate

în

Comisia Permanentă.
O preocupare a Comisiei Permanente a constituit-o menținerea colaborării cu
instituţiile care au atribuţii ce privesc protecţia socială a persoanelor vârstnice, care
cuprind obiective comune, modalităţi de realizare a acestora, compartimentele implicate
în derularea acţiunilor, procedura de informare, contact şi comunicare între părţile
semnatare.
Din păcate, rezultatele activităţii desfăşurate de membrii Comisiei Permanente și
ai C.N.P.V. nu au fost direct proporţionale cu demersurile şi acţiunile întreprinse. Nu
este mai puţin adevărat că realizarea obiectivelor stabilite a depins – uneori – de
modificarea legislaţiei şi de cele mai multe ori de insuficienţa resurselor financiare în
bugetul de stat.
C.N.P.V., Comisia sa Permanentă nu au putut să-şi îndeplinească, nici în anul
2014, o atribuţie prevăzută de Legea nr. 16/2000 şi anume, cea referitoare la avizarea
proiectelor de acte normative care vizează problematica persoanelor vârstnice (art. 4,
lit. (g)) deoarece ministerele au continuat să nu se conformeze acestei prevederi,
situaţie care se impune să fie eliminată pe viitor pentru a se respecta prevederile legale.
De aceea, în propunerile de modificare şi completare a Legii nr. 16/2000, s-a
inclus obligaţia iniţiatorilor de acte normative de interes pentru pensionari de a cere
avizul C.N.P.V..
O contribuţie importantă la realizarea dialogului social cu autorităţile locale au
avut consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice şi ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, care sunt constituite din preşedinţii organizaţiilor judeţene ale organizaţiilor
centrale reprezentative ale pensionarilor.
Activitatea desfăşurată în anul 2014 de către acestea a avut

ca principale

obiective soluţionarea unor probleme de interes pentru pensionari (transport, asistenţa
medicală), relaţiile cu asociaţiile, fundaţiile şi ONG-urile locale care au ca obiect de
activitate protecţia persoanelor vârstnice, relaţiile cu mass-media locală, cu alte instituţii
de interes public local. Şedinţele lunare ale comitetelor consultative de dialog civic
pentru problemele persoanelor vârstnice din cadrul prefecturilor au constituit un bun

prilej pentru dezvoltarea dialogului social dintre autorităţile locale şi preşedinţii
organizaţiilor judeţene de pensionari, membri ai consiliilor persoanelor vârstnice.
Dintre principalele acţiuni şi activităţi realizate, se pot menţiona:
 intervenţii la casele judeţene de pensii pentru soluţionarea cererilor şi
reclamaţiilor pensionarilor pe probleme legate de pensii;
 intervenţii la casa judeţeană de asigurări de sănătate pentru soluţionarea
cererilor şi reclamaţiilor pensionarilor pe probleme legate de:
 acordarea serviciilor medicale;
 procurarea medicamentelor gratuite şi compensate;
 elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei actuale în domeniul
sănătăţii;
 participarea reprezentanţilor pensionarilor, desemnaţi de consiliile persoanelor
vârstnice, la şedinţele lunare ale consiliilor de administraţie ale caselor teritoriale
de asigurări de sănătate;
 colaborare cu Poliţia de Proximitate.
*
*

*

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice a prilejuit şi în 2014 organizarea a
numeroase şi variate acţiuni în cadrul cărora vârstnicii au fost omagiaţi de ministrul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cât şi de autorităţile locale,
pentru activitatea şi contribuţia lor la realizarea avuţiei naţionale. Sumele alocate de
M.M.F.P.S.P.V. pentru finanţarea activităţilor ocazionate de această sărbătoare, în
proporţie de 90% au fost destinate acordării de ajutoare persoanelor vârstnice membre
ale organizaţiilor de pensionari, aflate în situaţii de dificultate. Astfel, peste 35.000 de
pensionari cu pensii mai mici de 700 de lei, au primit ajutoare materiale în cuantum de
65 lei. De astfel de ajutoare au beneficiat, din păcate, mai puţin de 1,0% din numărul
total al membrilor organizaţiilor respective de pensionari.
În judeţe, de Ziua Internaţională a Vârstnicilor au fost organizate spectacole
artistice, seri culturale, simpozioane, mese rotunde, s-au organizat adunări festive la
cluburile pensionarilor, concursuri de şah, rummy şi table, s-au organizat expoziţii şi
excursii, s-au decernat diplome de onoare.

*
*

*

Activitatea desfăşurată de C.N.P.V. a fost asistată de Secretariatul Tehnic, care
a pregătit şedinţele lunare ale Comisiei Permanente, şedinţele semestriale ale
Consiliului şi de asemenea, şedinţele comisiilor de specialitate care au avut loc. A fost
organizată o consfătuire cu un grup de preşedinţi ai consiliilor judeţene, privind
oportunităţile activităţii Consiliului în 2014. În cadrul activităţilor curente, Secretariatul
Tehnic a elaborat un număr de 17 analize şi studii (anexa nr. 1).
Analizele şi studiile elaborate, concluziile şi propunerile prezentate au fost
transmise organelor competente pentru adoptarea unor măsuri legislative şi
organizatorice în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale vârstnicilor (Ministerului
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Sănătăţii,
Ministerului Finanţelor Publice, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Casei
Naţionale de Pensii Publice), organizaţiilor centrale reprezentative ale pensionarilor.
Trebuie evidenţiată în mod special buna colaborare pe care CNPV o are cu Casa
Naţională de Pensii Publice, cu Institutul Naţional de Statistică, Institutul de Cercetare
pentru Calitatea Vieţii, care ne-au furnizat periodic date statistice referitor la pensionari
şi persoanele vârstnice, informaţii care au fost utilizate la întocmirea de analize şi studii,
precum şi a propunerilor şi demersurilor efectuate.
De asemenea, la nivel central şi în judeţe, au fost efectuate o serie de investigaţii
pe bază de chestionare sau ghiduri de interviuri (efectuate împreună cu consiliilor
judeţene ale persoanelor vârstnice) care au fost utilizate la elaborarea de analize
referitoare la modul de asigurare al asistenţei sociale, medicale şi a medicamentelor
etc., în scopul elaborării de propuneri pentru perfecţionarea activităţii instituţiilor
responsabile din cadrul sistemului naţional de asistenţă socială și medicală.
*
*

*

În perioada următoare activitatea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se
va direcţiona către protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor vârstnice, ceea ce

înseamnă implicit asigurarea unei existenţe decente şi a unei vieţi demne pentru aceste
persoane cărora societatea le datorează din plin respect şi recunoştinţă.
Obiectivele şi acţiunile activităţii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
pentru anul 2015 (anexa nr. 2), privesc domeniile profesional, legislativ, organizatoric,
precum şi un program de analize şi studii care urmează să fie elaborate.
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