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 La începutul actualei sesiuni, în scopul unei mai bune reprezentări ale 
intereselor persoanelor vârstnice şi a pensionarilor în Parlament, în cadrul 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaților, am  înfiinţat Subcomisia pentru protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor vârstnice. 

Obiectivul  dezbaterii organizate în 30 octombrie 2017,  a fost de a 
continua dialogul inter-instituţional demarat la constituirea Subcomisiei fiind 
prezenţi, astfel, pe lângă deputaţi şi preşedinţi de comisii parlamentare şi 
reprezentanţi ai organizaţiilor de pensionari, ai unor organizaţii non-
guvernamentale cu obiectul de activitate în domeniul nostru de interes, 
membri din conducerea mai multor ministere precum şi alte personalităţi  
din  domeniul asistenţei medicale şi sociale. 
           De la Camera Deputaţilor au fost invitaţi: Adrian Solomon, 
preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Marius Budăi, 
membru în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Elvira Şarapatin, membru 
în Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. 
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          Din partea administraţiei publice centrale au fost prezenţi la întâlnire: 
Adrian Marius Rândunică, secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale, Cristian Vasile Grasu, secretar de stat la Ministerul Sănătăţii şi 
coordonator al Direcţiei Generale de Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică, 
Ionica Tarău, director adjunct Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 
Dizabilităţi, Tiberius Brădăţan, subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii, 
relaţia cu sindicatele şi patronatele, Lidia Onofrei, director al Direcţiei 
Politica Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din Ministerul Sănătăţii, 
Pop Marius Augustin, director general Consiliul Naţional al Persoanelor 
Vârstnice din România, vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale a 
Pensionarilor din România şi  Ion Popa, preşedintele Organizaţiei Naţionale 
a Pensionarilor PSD. 

Desigur, nu am putut să ignor pe botoşănenii mei, astfel că din 
Botoşani au participat Maria Paraschiv, preşedintele Sindicatului 
Pensionarilor din judeţul Botoşani, Florentin Pietraru, preşedintele 
Organizaţiei de Pensionari a PSD Botoşani, Timofte Gheorghi, colonel în 
rezervă, preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” 
filiala Botoşani, Dângeanu Emil, ofiţer în rezervă, prim-vicepreşedinte al 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Marin Ana, pensionar, 
consilier judeţean şi membru, Rusu Gheorghe, pensionar, consilier judeţean 
şi Ursu Iulian, inginer pensionar. 
 

 Vreau să arăt, că încă din start, am dorit să îi pun la aceeaşi masă pe 
cei care reprezintă sindicatele şi organizaţiile de pensionari din judeţul 
Botoşani cu persoanele din conducerea ministerelor cu răspunderi în 
realizarea şi implementarea politicilor publice din domeniul medico-social.  

Scopul principal al acestei dezbateri publice a fost acela de a 
identifica cele mai bune soluţii pentru problemele ridicate de liderii 
pensionarilor din Botoşani, precum şi de a îi informa corect şi la zi pe aceştia 
cu privire la calendarul măsurilor care vor fi implementate pentru a creşte 
nivelul veniturilor acestei categorii sociale. 
            Punând în centrul dezbaterilor publice Casa de Pensii, discuţiile şi 
propunerile s-au axat pe următoarele sub-obiective: 

 Situaţia nivelului pensiilor:  ce s-a realizat până în acest moment şi 
calendarul următoarelor modificări la punctul de pensie conform 
programului de guvernare. 

 Indicarea şi a altor măsuri luate pentru sprijinirea pensionarilor de la 
începutul acestui an până în acest moment. 
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 Recalcularea tuturor pensiilor după salariile brute, în acord global, 
realizate, retroactiv conform Deciziei nr. 19/2011. 

 Identificarea de către fiecare judeţ,  prin Camerele de Comerţ şi Industrie, 
Direcţiile Judeţene de Statistică în colaborare cu Secţiile Civile ale 
Tribunalelor Judeţene şi care au judecători sindici care s-au ocupat şi se 
ocupă de societăţile falimentate intrate în insolvenţă, a  situaţiei  arhivelor 
ce conţin statele de plată, în vederea obţinerii tuturor datelor interesate. 

 Luarea în considerare a înscrisurilor din carnetele de muncă, fără a fi 
necesare alte dovezi. 

 Numele şi locul de depozitare al arhivelor să fie publicate în mass-media şi 
înaintate Caselor Judeţene de Pensii. 

 În cazul în care se  lezează drepturile pensionarului sau ale viitorului 
pensionar cu rea credinţă sau din incompetenţă, să fie tras la răspundere 
făptuitorul, fie administrativ fie penal, dacă un organ superior va constata 
astfel de fapte şi să suporte material, retroactiv, pagubele pricinuite celor 
afectaţi. 

 Dacă sunt pensionari care au fost nedreptăţiţi până în 1989, e nevoie să se 
facă un studiu de impact, iar Casa Naţională de Pensii să facă corecţiile de 
rigoare. 

 
          În concluzie, apreciez că  avem cheia şi soluţiile pentru sprijinirea 
îmbătrânirii active în toate aspectele vieţii, de la activităţile profesionale, 
comunitare şi familiale până la capacitatea de a îmbătrâni în mod sănătos, 
cu demnitate  şi independent.  
          Astfel, eu consider că aceasta va reprezenta baza solidarităţii inter-
generaţionale în anii viitori, ceea ce presupune că, pe măsură ce înaintăm în 
vârstă, ne păstrăm controlul asupra propriei vieţi, fără a depinde de 
generaţiile mai tinere ci, mai degrabă de a colabora şi a ne susţine armonios.  
 
 
   Tamara Dorina CIOFU, deputat PSD, vicepreşedintă a Comisiei pentru 
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