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PROCES VERBAL
încheiat astăzi 11 decembrie 2014,
la şedinţa de lucru a Comisiei Permanente
a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

La ședința de lucru a Comisiei Permanente au participat: Mihai Iliescu
(președinte),

Preda

Nedelcu

(vicepreședinte),

Dumitru

Cojanu

(vicepreședinte), Marin Badea Dragnea, Dionisie Şurlin, Ioan Hurdubaie,
Gheorghe Chioaru, Vlad Nicolae, Attila Gyorgy în calitate de membri şi
Cristian Andrei (MMFPSPV), Pîrcioagă Marius (MS), Brumă Vlad (CNAS),
Constanța Hustiu (CNPP) în calitate de invitați.
Domnul președinte Mihai Iliescu:
Avem cvorumul întrunit, putem să desfășurăm ședința, însă cu părere de
rău că nu sunt toți titularii, reprezentanți ai ministerelor. Stimați colegi, noi am
propus în ședința anterioară ca pe Ordinea de zi pentru astăzi să avem un
singur punct de bază, este vorba de obiectivele și acțiunile pentru anul 2015.
Materialul a fost transmis anterior, cu rugămintea ca cei care au probleme să le
prezinte în scopul de a completa sau modifica, bineînțeles, dacă este cazul.
Deci, Ordinea de zi este reprezentată de un singur punct și o supun aprobării.
Se aprobă în unanimitate.
Aș vrea să vă spun că împreună cu domnii vicepreședinți am luat fiecare
punct din aceste obiective, din aceste documente și am făcut următoarele
modificări:
-

La pct. 1 – s-a completat cu informarea semestrială. Era de câte ori
este nevoie. Rămâne semestrială și ori de câte ori este nevoie, potrivit
legii.

-

La pct. 4 – se va solicita Parlamentului și Guvernului, nu numai
Guvernului.

-

La pct. 8 – se adaugă evoluția nivelului de trai pe termen mediu și
lung, reflectat prin evoluția punctului de pensie.

-

La pct. 17 – se vor analiza condițiile IT existente în cadrul CJPV.
La planificarea realizării Analizelor și studiilor din anul 2015:
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-

La pct. 3 s-a prevăzut că în lucrare se vor analiza condițiile IT
existente la Consiliile Județene.

-

La pct. 8 se adaugă evoluția nivelului de trai pe termen mediu și lung
reflectat prin evoluția punctului de pensie.

-

La pct.14 - se vor analiza și relațiile CNPV-CJPV cu mass-media.
Acestea sunt modificările pe care noi vi le propunem, față de

documentul anterior. Dacă cineva vrea să completeze documentul respectiv, vaș ruga să vă spuneți părerea.
Domnul Dionisie Șurlin:
În primul rând eu m-am gândit și la unele probleme practice, unele
probleme de care se lovesc pensionarii, organizațiile de pensionari. Și am spus
așa:
-

Studiul privind respectarea de către autorităţile în materie (Case de
pensii, Comisia Centrală de Contestaţii, INEMRCM, centrele regionale
de expertiză medicală a capacităţii de muncă) a prevederilor legii
pensiilor

referitoare

la

stabilirea,

respectarea

termenelor

de

soluţionare a solicitărilor pensionarilor, calităţii lucrărilor, încadrarea în
grad de invaliditate, la disfuncţionalităţi, cauzele acestora, atitudinea
personalului faţă de pensionari etc. La efectuarea acestui studiu este
necesară şi consultarea pensionarilor, a asociaţiilor de pensionari.
Am avut în vedere marile întârzieri care există în domeniul stabilirii
rezolvării solicitărilor pensionarilor atât la nivelul Caselor de Pensii la nivelul
Comisiei Centrale de Contestații. După doi ani se rezolvă o cerere a
pensionarilor.
La propuneri, m-am gândit și la cauzele care conduc la această
situație. În primul rând am în vedere cele 1000 de posturi reduse în 2011 și
poate în cazul acesta noi putem să venim cu niște intervenții pentru a reexamina
posibilitățile asupra modului în care funcționarii pot să rezolve și să ducă la
îndeplinire cererile.
La acest studiu ar trebui consultate și asociațiile de pensionari și
chiar pensionarii cu niște date statistice, de exemplu, doamna președinte
spunea odată că sunt peste 2000 de cereri nerezolvate, cu termene de peste
12-14 luni.
-

Reexaminarea unor prevederi ale Legii nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii (unele sesizate deja de asociaţiile de pensionari) ca
de exemplu continuarea demersurilor privind modificarea art.102 în
sensul stabilirii valorii punctului de pensie pe baza coeficientului de
45% din salariul mediu brut lunar (eventual o trecere eşalonată), a art.
170 privind indicele de corecție. De analizat oportunitatea ca şi părinții
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asiguratului fără mijloace materiale de existență sau în incapacitate de
muncă să poată beneficia de pensii de urmaș şi a fraților urmași orfani
până la îndeplinirea condițiilor de vârstă prevăzută de Legea
263/2010.
Sunt o serie de probleme care ar trebui analizate si puse sub studiu.
-

O altă problemă pe care pensionarii o cer: aplicarea Legii nr. 297
privind economatele. Pensionarii cer, solicită, noi am făcut intervenții
și la Ministerul de Interne. Este o problemă la care nu trebuie să
renunțăm.

-

A mai apărut recent H.G. nr. 799/2014 cu ajutorarea persoanelor
defavorizate care se referă la pensionarii din sistemul public, având
plafonul până la 400 lei, ori acum, prin majorarea de la 350 la 400 a
indemnizației sociale pentru pensionari sigur că nu ar mai beneficia.
Trebuie gândită și această problemă, ca să se ridice plafonul.
Eu am materialul cu toate propunerile și îl voi lăsa la Secretariatul

Tehnic pentru analiză.
În domeniul asistenței medicale, problema cu medicamentele și
costul acestora - printr-o analiză a structurii prețului de cost și-n deosebi a
ambalajelor (idei formulate chiar de unii medici). Propun elaborarea unui ordin al
ministrului sănătății, eventual actualizarea unor recomandări, îndrumări, date în
acest scop prin care să se prevadă "Reguli de bună purtare, practică, specifice
sarcinilor de serviciu (medici, asistente medicale, infirmiere, personal de pe
salvare, brancardieri) dat fiind comportamentul inadecvat față de bolnavi a unor
persoane din cele menționate.
În domeniul asistenței sociale:
- analiza modului de cunoaștere şi aplicare a prevederilor unor acte
normative din domeniul asistenței sociale cum ar fi: Legea asistenței sociale
nr.292/2011, în special legat de servicii de consiliere, de acompaniere în centre
rezidențiale a persoanelor vârstnice, accesibilitatea la cantine sociale,
implicarea autorităților locale şi centrale etc.
Alte propuneri:
Inventarierea celorlalte acte normative care se referă la pensionari, la
persoanele vârstnice (Legea 16/2000, Legea 363/2003, Legea 502/2004, Legea
215/2001 etc.) pentru analize şi oportunități, de completări, modificări.
Domnul președinte Mihai Iliescu:
Eu v-aș ruga să lăsați materialul la Secretariatul Tehnic și eu v-aș
propune, stimați colegi din Comisia Permanentă, ca eu, împreună cu cei doi
vicepreședinți și Secretariatul Tehnic, să analizăm materialul, iar la ședința
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următoare să vă spunem care dintre propunerile dvs. au fost acceptate. Urmând
să supunem la vot, atunci, proiectul de obiective și acțiuni pe anul 2015.
Mai există o problemă, trebuie să verificăm dacă cei de la
Secretariatul tehnic sunt în măsură să facă aceste studii pe care le-ați propus,
dacă au baza, dacă au acces la documentație. Dacă mai dorește cineva să
completeze acest material, aveți cuvântul domnule Cojanu.
Domnul Dumitru Cojanu:
În legătură cu programul de activitate și studiile pe anul 2015, este
pentru noi, Comisia Permanentă o problemă deosebită și s-au analizat, așa cum
a spus și domnul președinte, împreună cu noi, cei doi vicepreședinții, și s-au
făcut acele completări. Aș vrea să scot în evidență câteva lucruri pe care trebuie
să le avem în vedere anul următor:
Legea nr. 16/2000 de funcționare a acestui Consiliu ne obligă să
ajungem cu aceste probleme la vârful conducerii țării, deci legea ne obligă.
Trebuia să o facem și până acum. Dacă facem socoteala, din 2000 până acum
ar fi fost numeroase intervenții, dacă le-am fi făcut la semestru. Eu aș vrea să
înțelegem toți colegii și îndeosebi reprezentanții ministerelor care au venit
astăzi, dar nu numai dumnealor ci și titularii. Ce o să scriem președintelui țării
despre activitatea noastră dacă noi nu venim nici la aceste ședințe ale Comisiei
Permanente, noi, cei care suntem nominalizați de lege. Acord toată stima
colegilor care au venit azi ca înlocuitori ai reprezentanților, dar după părerea
mea, nu se admite în niciun minister ca să spună ”domnule, azi nu mergem la
CNPV, în luna decembrie, o oră, că sunt alte probleme mari în minister”.
Eu aș vrea să dăm o atenție deosebită problemelor pe care le-a
ridicat domnul Șurlin, dar multe din ele vizează direct probleme care trebuie
rezolvate de ministere. De aceea, domnul președinte, am rugămintea la dvs. ca
pentru soluționare, așa cum ați propus, a problemelor pe care le-a ridicat
domnul Șurlin și mi se par extrem de importante, în afară de cei doi
vicepreședinți să invitați și pe reprezentantul nominalizat de lege al ministerului
respectiv. De exemplu, la probleme legate de sănătate degeaba o să mă
întrebați de niște lucruri pentru că eu nu vă pot spune, pentru că nu este
specialitatea mea, dar reprezentantul MS trebuie să fie.
Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice se află într-un anonimat
inadmisibil, lumea mă întreabă, mă întreabă reporterii, mă întreabă pensionarii
care este activitatea și încep să o dau în scripte, dar ei zic că nu au văzut să se
cunoască la nivel în mass-media activitatea CNPV. De aceea s-au propus niște
studii importante pentru care trebuie neapărat sprijinul ministerelor respective.
Eu am prezentat domnului consilier al MS un caz, un medic
specialist dintr-un spital, recomandă niște medicamente pacientului pentru a fi
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eliberate de către medicul de familie. Această întâmplare este recentă. Medicul
de familie i-a spus că nu-i poate elibera unul dintre medicamente, pentru că într-adevăr pacientul este bolnav de inimă, cu o serie întreagă de specificații
medicale - acel medicament se eliberează numai în cazurile de accident
cerebral. Adică așteptăm mai întâi ca pacientul să facă accident cerebral și
după aceea se eliberează medicamentul. Am prezentat în detaliu această
problemă dând scrisoarea medicală, dând trimiterea medicului de familie pentru
a elibera altcineva acest medicament.
Al doilea caz, ni s-au dat acele carduri de sănătate care sunt
valabile până în anul 2019 și, ne întreabă pensionarii, deoarece paralel cu
acestea au venit niște adeverințe în care i se spune că este asigurat numai doi
ani. Pensionarii au intrat în panică.
O altă problemă concretă, ajutoare din UE s-au dat până la 400 de
lei, s-a ridicat plafonul. Un pensionar care a avut pensia 399 lei și i-a fost mărită
cu 3% i-a crescut pensia peste 400 lei, și nu mai ia ajutorul. Pensionarii întreabă
de ajutoare și noi nu știm ce răspuns să le dăm. Vă mulțumesc foarte mult.
Doamna Brumă Vlad (CNAS):
Domnul Dumitru Cojanu a prezentat un caz punctual în care medicul
de familie are o scrisoare medicală din care un medicament, spunea medicul de
familie, putea fi prescris numai de specialist. Într-adevăr, sunt cazuri în care un
bolnav cardiac trebuie urmărit numai de cardiolog, medicul de familie nu are
competența necesară pentru a-i urmări evoluția.
Domnul Dumitru Cojanu:
Nu ați înțeles intervenția, doamnă. Cardiologul a făcut exact ce
spuneți dvs. Acest pacient a fost internat de urgență la cardiologie, apoi a fost în
atenția medicului cardiolog, fiind chemat săptămânal deoarece are o problemă
de coagulare și ca să nu facă accident cerebral i s-au prescris medicamente
rând pe rând, ultimul a fost medicamentul pe care îl aveți acolo scris. I s-a spus
să-l ia și pe acela pentru că dacă nu va face accident cerebral. Pacientul s-a
dus la medicul de familie, cu recomandarea cardiologului, și acesta a refuzat să
i-l dea, trimițându-l în altă parte pentru a lua medicamentul. Cum este posibil
așa ceva? Vă rog să rezolvați problema.
Domnul Pârcioagă Marius (MS):
Domnul doctor, distins cardiolog, trebuia să facă rețeta.
Domnul președinte Mihai Iliescu:
Sperăm că acesta este un caz izolat.
Domnul Gheorghe Chioaru:
Eu am făcut niște propuneri, iar unele dintre ele au fost luate în
calcul pentru activitatea CNPV. Eu aș insista totuși pe problemele de domeniul
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informativ. Comisia Permanentă și CNPV, noi, nu suntem cunoscuți. Pentru
aceasta am făcut niște propuneri care nu au fost luate în calcul, în sensul că un
post de televiziune online al CNPV ar costa prea mult. Nu costă mult, eu am
post de televiziune online, Omenia TV se cheamă, dar este al CARP-ului și
deservește federația. Noi trebuie să pătrundem mai mult în mass-media, să fim
cunoscuți în țară de toți pensionarii dacă se poate. Începând cu anul 2015 ar
trebui să existe o activitate de cunoaștere a obiectivelor Comisiei Permanente în
rândul tuturor pensionarilor.
La nivelul UE există o platformă care se numește Age, este
platforma pensionarilor care au peste 55 de ani, are peste 44 de milioane de
pensionari și federația pe care o conduc a fost aprobată să facă parte din
această platformă și ceea ce este interesant este că și Federația Solidaritatea
pe care o conduce Iancu, care este în proces cu Comisia Permanentă, face
parte din această platformă. Nu trebuie să mai fim așa închistați, dacă Age l-a
primit pe Iancu cu 140.000 de pensionari, noi spunem clar că nu-i primim pentru
că nu îndeplinește condițiile legii. Acum suntem în proces cu el, este un proces
jenant pentru membrii Comisiei Permanente să ne războim aici între organizații
de pensionari. V-aș ruga, domnule președinte Mihai Iliescu, să analizați această
problemă și chiar să mai lăsați de la dumneavoastră, dacă ei au fost primiți în
platforma Age, noi trebuie să fim ficși? Avem patru organizații civile și 4 militare
și atât, nimeni în plus, nimeni în minus, ceea ce nu dă bine pentru noi.
Domnul președinte Mihai Iliescu:
Domnule Chioaru, unde-i lege nu-i tocmeală. E vorba de a respecta
condițiile legii, dacă instanța va hotărî că trebuie să facă parte din Consiliu,
această decizie va fi definitivă pentru noi. I-am transmis si un răspuns domnului
Iancu în acest sens.
Domnul Gheorghe Chioaru:
O altă problemă, publicarea unei reviste, sau a unui buletin
informativ. O să fie iar ridicată problema faptului că nu avem fonduri. Eu cred că
trebuie găsiți sponsori, trebuie să ne alăturăm mai mult și să lămurim ministerele
care ne reprezintă aici în Comisia Permanentă să ne ajute cu niște bani sau cu
niște sponsorizări pentru a face acest lucru care ne permite nouă să fim
cunoscuți în România, în special de pensionari.
Probleme mai sunt, însă mă opresc aici. Poate ar fi bine să dau la
fiecare

dintre

membrii

Comisiei

Permanente

aceste

propuneri.

Poate

reprezentanții ministerelor ne ajută să ieșim din monotonia ultimilor 10 ani, ca să
zic așa, în care se află CNPV și Comisia Permanentă. Îmi cer scuze dacă v-am
deranjat.
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Domnul președinte Mihai Iliescu:
Fondurile pe care le are CNPV și Comisia Permanentă sunt de la
MMFPSPV, iar aceste propuneri sunt foarte binevenite dar nu sunt sustenabile
pentru noi. Deocamdată mergem cu legile din țara noastră și vrem să ne
încadrăm în ele.
Domnul Preda Nedelcu:
În legătură cu propunerile domnului Gheorghe Chioaru privind
crearea unei imagini publice mai puternice a CNPV, noi am mai discutat, iar eu
am o altă părere decât a dvs. Este foarte bine, admit că trebuie să facem un
buletin informativ, dar ce să publicăm noi în calitate de organism consultativ
pentru pensionari? Ce discutăm în Comisia Permanentă? Nu suntem o
organizație de luptă pentru interesele și drepturile pensionarilor ca să putem
spune: ”mâine, cerem Guvernului să ne dea 45% din salariul mediu brut pe
economie”. Este unul din obiectivul nostru, dar noi nu discutăm numai asta, noi
aducem în discuție, mai ales că sunt și reprezentanții ministerelor, probleme
care privesc viața pensionarilor. Aceste probleme le aducem în discuție în mod
consultativ, nu decidem nimic.
Federația pe care o conduc a transmis Guvernului un memoriu în
care îi solicităm o serie de lucruri și acest comunicat îl publicăm și pe site-ul, dar
și în ziarul federației. Noi putem face asta ca federație, dar Consiliul, respectiv
Comisia Permanentă, ce să publice de interes pentru pensionari?
Noi astăzi discutăm proiectul de obiective pentru anul următor și
sunt o serie de teme de interes pentru pensionari pe care le dezbatem, dar nu
cred că prezintă interes să fie publicate într-un ziar.
Domnul Attyla Gyorgy (MFP):
Îmi cer scuze, dar astăzi am avut bugetul și de aceea am venit un
pic mai târziu. Eu aș dori să vă prezint un proiect de săptămâna trecută a MFP,
care poate avea un impact foarte mare și în cadrul pensionarilor.
La nivelul Guvernului, s-a lansat un proiect mai amplu de combatere
a evaziunii fiscale cu diverse măsuri pe TVA s.a.m.d., însă este un punct foarte
interesant, care a fost cerut de diverse organizații, este vorba de organizare
tombolei bonurilor fiscale. O oportunitate pentru orice cetățean de a-și încerca
norocul utilizând bonurile fiscale, pe care oricum ar trebui să le primească de la
magazin, de a câștiga niște bani, mai ales că și jocurile de noroc, de la loto, cele
clasice, sunt destul de populare. În acest pachet, se oferă o șansă de câștig
gratuit, deci fără a acea un aport financiar suplimentar, decât doar această
obligație cetățenească și legală de a solicita bonul fiscal de la fiecare achiziție în
parte.
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Momentan, în OUG, se prevede faptul că Loteria Națională va face
o pagină de internet pe care trebuie înregistrate bonurile. Se vor introduce
câteva informații de pe bonul fiscal, apoi, în luna următoare se va face o
extragere de către loteria națională și se vor acorda 160 de premii. O primă
sumă propusă de doamna ministru, dar care nu este încă reglementată prin
lege, este doar informativă, lansată de dânsa, ar fi de 1200 lei – valoarea
premiului.
Există deja o inițiativă privată, actualmente, în România. Un tânăr
din Brăila, a făcut o platformă similară, în care oferă, din resurse proprii suma de
1000 de lei, un singur câștig pe lună, tot pe aceleași principii în linii mari. El a
reușit să convingă 26.000 de persoane pe lună să se înregistreze cu bonul.
Ministerul își dorește tot ceva similar, dar la o scară mult mai largă.
Ideea există în mai multe state, însă metodologia variază, de aceea vă spun că
varianta ministerului este mai bună decât a altele care presupunea să trimiți prin
plic bonurile, care presupuneau niște costuri cu timbre, un drum la poștă.
Eu am susținut foarte mult acest proiect pentru că în primul rând
trebuie să găsim o modalitate în care în mod gratuit să ai șansa să participi la
această tombolă, dar personal consider că putem să ne mai gândim și la o
variantă de îmbunătățire, mai ales că trebuie să avem în vedere că în cazul
pensionarilor, accesul la internet este un pic mai redus ca medie.
Ideea este că se fac demersuri și cred că este interesant de urmărit
și acest proces este un plus care nu vine cu niciun efort suplimentar.
În încheiere, trecând la un alt subiect, având în vedere că în viitorul
foarte apropiat mă voi retrage din această funcție, este posibil să fie aceasta
ultima noastră întâlnire în care particip în această calitate, dar aș dori, dacă
sunteți de acord, ca la un moment dat să particip în calitate de invitat, poate
chiar pe această temă și atunci să vă pot prezenta și viziunea personală asupra
acestui proiect pe care l-am sprijinit și îl sprijin.
Domnul președinte Mihai Iliescu:
Este o idee bună dacă veți putea să participați ca invitat la ședințele
noastre.
Domnul Gheorghe Chioaru:
Domnul general, ideea aceasta cu tombola este o idee foarte bună.
Noi suntem organizații neguvernamentale, toate cele 8, și am putea noi ca
organizații să dezvoltăm această idee pentru pensionari.
Vă mulțumesc pentru participare.
Domnul Dionisie Șurlin:
În legătură cu 230, cu 2% v-a sesizat și Casa de Pensii, ați mai
discutat, ați mai analizat această problemă?
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Domnul Attila Gyorgy:
Am înțeles că a ajuns în minister hârtia, dar mi-ați promis că-mi dați
și un număr de înregistrare. În minister ajung sute de mii de adrese, dacă aș știi
numărul de înregistrare mi-ar fi mai ușor.
Domnul Dionisie Șurlin:
Nu am număr de înregistrare pentru că am trimis adresa prin poștă,
am doar confirmarea de primire.
Domnul președinte Mihai Iliescu:
Domnul Șurlin, rămâne o prioritate pentru noi pentru anul 2015.
Domnul Dionisie Șurlin:
Și tot la Diverse, propun ca pensionarii să fie scutiți de taxa de
înmormântare. Preoții au obligația să emită chitanțe când înmormântează pe
cineva?
Domnul Attila Gyorgy
Pentru orice, nu numai pentru înmormântare.
Domnul Dionisie Șurlin:
Din păcate, aici este evaziunea cea mai mare. Patriarhia ar trebui să
ia măsuri.
Domnul președinte Mihai Iliescu:
Eu vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile pe care le-ați făcut, aș
vrea să vă anunț pe toți că problemele pe care le-ați ridicat, le vom analiza în
prima parte a lunii ianuarie și vom adăuga la planul respectiv, și în același timp
le vom aduce la cunoștință și întregului Plen.
În același timp vreau să reamintesc tuturor că membrii Comisiei
Permanente au fost aleși în Plenul CNPV. Ei nu pot veni sau pleca așa cum vor,
valabilitatea mandatului este de 2 ani de zile, deocamdată. Vom mai interveni și
vă rugăm, pe dvs., consilierii cei care îi înlocuiți pe cei în drept să nu vă supărați
dar noi vom face adrese la toate ministerele pentru că secretarii de stat, care
sunt membrii în Comisia Permanentă au fost desemnați de ministerele
respective, iar obligația este să ne facem toți datoria.
Pentru aceste studii pe care noi ne-am propus să le realizăm va
trebui să cerem ajutorul și organelor de specialitate din ministerele respective ca
să fie niște documente, niște analize pertinente și care să aibă o bază legală de
susținere.
Eu vă propun să încheiem acest punct. Supun la vot aceste două
documente care vor fi îmbunătățite cu propunerile care au fost promovate aici.
Domnul Marin Badea Dragnea:
Din partea veteranilor s-au spus propuneri? Eu am întârziat și nu
știu dacă s-a discutat si despre veterani.
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Domnul președinte Mihai Iliescu:
Vă rog, domnule general.
Domnul Marin Badea Dragnea:
Am trei rugăminți către Guvernul României și ministere: segmentul
acesta, a fost acum 25 de ani în număr de 900.000, iar astăzi mai suntem
45.000 de veterani și invalizi de război pe țară.
Rugămintea mea pentru Ministerul de Finanțe, Ministerul Apărării,
Ministerul de Interne, Ministerul Muncii, care au în subzistență plata pensiilor și
a celorlalte facilități ale veteranilor și invalizilor de război, este să asigure pentru
anul 2015 revederea pensiilor invalizilor de război, care sunt în comparație cu
alte pensii din țară mult mai bune, substanțiale decât ale noastre. Vă dau
exemplu pe Badea Dragnea Marin, adică pe mine, deoarece sunt invalid de
război, rănit în Stalingrad pe 6 august 1942 și zdrobit brațul stâng în 12
octombrie 1944, pentru eliberarea orașului Oradea Mare. Am avut 4 luni de
spitalizare și nu știu câte operații. Am 350 de lei, mă satisface pe mine pentru că
am pensie de general al armatei române, am mai fost și 12 ani ministrul
Sportului. Un veteran de război din Croația are pentru invaliditate 2500 de euro,
iar la noi un veteran de război care are invaliditate are 409 lei.
Am rugămintea, în raport cu posibilitățile financiare, dacă este
posibil, să se umble la îmbunătățirea cu 2%, cu 3% a pensiilor de invaliditate, nu
de serviciu ale invalizilor și urmașilor lor, mai sunt 1500 de invalizi de război pe
țară.
Am sensibilizat în 16 octombrie, Guvernul Ponta, Ministerul Apărării,
Ministerul de Interne, Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii la o ședință pe
care am avut-o la Senatul României, inițiată de Tăriceanu. Există aceste
documente, cu aceste propuneri. Aceasta este prima rugăminte, către Ministerul
de Finanțe.
Către Ministerul Sănătății, veteranii, invalizii de război și urmașii se
bucură de gratuități. În dispozițiunile pe care le dați la județe, vă rog să aveți mai
multă grijă atunci când vine un invalid de război, sau un veteran de război
pentru că toți suntem trecuți de 80 de ani.
A treia rugăminte este pentru Ministerul Transporturilor să se
asigure formele de transport gratuit pe care le are veteranul de război, 12
călătorii. Iar urmașul – 6 foi de drum. Anul trecut foile de drum s-au dat în luna
aprilie, deci în ianuarie, februarie și martie nu s-a putut călători, iar veteranii au
nevoie de aceste gratuități.
Vă mulțumesc și pentru că sunteți aici, dați-mi voie în numele
bătrânilor să vă îmbrățișăm cu căldură, pe dvs., reprezentanții Guvernului, să vă
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urăm din toată inima, ce ne dorim nouă, sănătate, viață lungă și izbândă în tot
ceea ce faceți.
Domnul președinte Mihai Iliescu:
Stimată Comisie, supunem votului dvs. - dacă acceptați ca
Obiectivele și acțiunile pe anul 2015, dar și planificarea realizării Analizelor și
studiilor să le aprobați și bineînțeles să fie corectate cu propunerile care s-au
făcut în această ședință. În unanimitate acestea au fost aprobate.
Vă propun ca la următoarea ședință care va avea loc pe 29 ianuarie
2015, deci în ultima joi, vom discuta Aspecte ale nivelului de trai ale
pensionarilor din anul 2014, iar analiza respectivă va constitui și baza
intervențiilor noastre cu instituțiile statului pentru reglementări și îmbunătățiri. În
același timp, în luna ianuarie, vom concepe și definitiva intervențiile la
președintele României, la Parlament și la Guvern pentru a primi delegația
organizațiilor centrale ale pensionarilor, componente ale CNPV la o întâlnire cu
domniile lor.
Vă mulțumesc pentru participare și în numele meu, dar și a celor doi
vicepreședinți vă adresăm sărbători fericite și trecerea în noul an să fie cu
împliniri cât mai multe pentru fiecare dintre noi în plan profesional, dar și familial.
Să ne vedem cu bine în anul următor.

Întocmit,
Elena Ghiorghe
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