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Miercuri, 13 septembrie a.c., la Paris, a avut loc conferinţa privind 

<<Situaţia persoanelor vârstnice în Europa: disperare sau speranţă ?>>, 
organizată de către Comisia pentru probleme sociale, sănătate şi familie a 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (A.P.C.E), sub patronajul 
preşedintelui Senatului francez, domnul Christian Poncelet. Între participanţii la 
Conferinţă   s-au numărat: domnul deputat Cezar Preda, membru al 
Delegaţiei României la A.P.C.E., Vicepreşedinte al A.P.C.E.  şi doamna 
deputată Minodora Cliveti, membră a Delegaţiei României la A.P.C.E., 
Preşedintă a Comisiei pentru Egalitatea de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi a 
A.P.C.E. 

În alocuţiunea sa, domnul deputat Cezar Preda a subliniat că Europa se 
confruntă cu o nouă realitate socială, generată pe de o parte de creşterea 
continuă a speranţei de viaţă şi pe de altă parte de reducerea dramatică a 
natalităţii. În opinia domniei sale, programele de asistenţă socială pentru 
persoanele vârstnice reprezintă o provocare, dintre cele mai dificile, în special 
pentru noile state membre ale Uniunii Europene. La finalul conferinţei, domnul 
deputat Cezar Preda a sintetizat dezbaterile purtate în două cuvinte: 
„solidaritate şi bani”, accentuând asupra importanţei concluziilor ce vor 
constitui o nouă abordare a viitorului proiect al Consiliului Europei privind 
normele şi politicile specifice în domeniu. 

În timpul dezbaterilor privind drepturile persoanelor vârstnice, doamna 
deputată Minodora Cliveti a apreciat că, creşterea duratei vieţii trebuie să 
însemne în mod egal şi traiul în bune condiţii şi în demnitate.  

Carta socială europeană revizuită  reaminteşte în acest sens că persoanele 
vârstnice trebuie să îşi poată duce o existenţă decentă şi să participe activ la 
viaţa publică, socială şi culturală. 

Joi, 14 septembrie a.c., la Paris, a avut loc reuniunea Comisiei pentru 
probleme sociale, sănătate şi familie în cadrul căreia doamna deputată                 
Graţiela Iordache, membră a Delegaţiei României la A.P.C.E., a prezentant 
un memorandum privind finanţarea etică şi responsabilă a consumului. 
Acesta reprezintă prima formă a unui viitor raport ce urmează a fi supus 
aprobării Comisiei permanente a A.P.C.E. în prima parte a anului 2007. 
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