REUNIUNEA CONSILIULUI NAȚIONAL AL PERSOANELOR
VÂRSTNICE
– COMUNICAT DE PRESĂ –
În data de 27 martie 2017, Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice
(CNPV), organism autonom, consultativ, de interes public, s-a reunit pentru
a dezbate și aproba raportul privind activitatea desfășurată în anul 2016 de
către membrii săi, precum și planul de acțiuni pentru 2017. Plenul consiliului
a dezbătut și aprobat: raportul de activitate pentru anul 2016, planul de
acțiuni pentru anul 2017, execuția bugetară pentru anul 2016 și proiectul de
buget pentru anul 2017.
La lucrările consiliului au participat membrii Comisiei Permanente a
Consiliului: Preda Nedelcu, președintele Consiliului, Mihai Iliescu și Toma
Neamțu - vicepreședinți, Attila Gyorgy, secretar de stat în Ministerul
Finanțelor Publice, Marius Adrian Rândunică, secretar de stat în Ministerul
Muncii și Justiției Sociale, Robert Iulian Stănescu, președintele Casei
Naționale de Pensii Publice, Răzvan Teohari Vulcănescu, vicepreședintele
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Tudorel Andrei, președintele
Institutului Național de Statistică, Dumitru Cojanu, Ioan Hurdubaie, Cornelia
Croitoru, președinți ai federațiilor și asociațiilor reprezentative la nivel
național ale pensionarilor și Marin Badea Dragnea, președintele Asociației
Naționale a Veteranilor de Război.
De asemenea au participat membrii Consiliului: Adrian Vlad Chiotan,
președintele Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, precum și
președinții consiliilor persoanelor vârstnice județene și ale sectoarelor
Municipiului București.
În planul de acțiuni pentru anul 2017 s-au prevăzut, printre altele
următoarele obiective: informarea președintelui României, a primuluiministru şi a conducerilor celor două Camere ale Parlamentului, ale

instituţiilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei
sociale, prefecţilor şi primarilor, în legătură cu aspecte ce privesc riscurile şi
situaţia de criză în care se găsesc unele persoane vârstnice, precum şi
continuarea demersurilor către instituţiile abilitate pentru a reglementa:
 dezvoltarea reţelei de instituţii geriatrice şi gerontologice la nivel
naţional;
 organizarea şi susţinerea financiară a sistemului naţional de
îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;
 protejarea drepturilor şi asigurarea asistenţei sociale pentru
vârstnici;
 acordarea de ajutoare băneşti, persoanelor cu pensii mici, cu ocazia
sărbătorilor de crăciun şi paşte;
 compensarea medicamentelor cu 90% pentru pensionarii cu pensii
până la 1000 lei şi creşterea numărului de medicamente gratuite;
Membrii consiliului, participanți la dezbateri au pus întrebări sau au
prezentat puncte de vedere privind pensiile, acordarea de servicii medicale,
acordarea de medicamente gratuite și compensate, biletele de tratament
pentru pensionari, gratuitatea pe mijloacele de transport locale, îngrijirea
vârstnicilor la domiciliu, etc.
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