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Dragi soldati, gradati, mai~tri militari, subofiteri, ofiteri, generali ~I 

amirali in rezerva, 

31 mai este 0 data importanHi in calendarul traditiilor noastre militare, fiind 

ziua in care, din anul 2010, cinstim ~i sarbatorim rezerva de personal a Armatei 

Romfmiei. 

Indiferent ca vorbim despre cel care ~l-au satislacut stagiul militar 

obligatoriu, a~a cum cerea legislatia pana acum cativa ani, ori despre fo~tii militari 

de cariera, rezervi~tii sunt 0 resursa valoroasa a Armatei Romaniei ~i 0 componenta 

importanta in mecanismul securitatii nationale. 

Toti cei care au depus juramantul militar, care ~i-au slujit Tara sub faldurile 

mandre ale drapelului de lupta, raman pentru totdeauna legati, juridic ~i afectiv, de 

tot ceea ce define~te ~i da valoare sistemului militar. 

Intrebati oricare militar, tanar sau matur, activ sau in rezerva ori retragere ~i 

cu totE va vor spune, lara ezitare, ca, 0 data intrata in suflet, Patria se pastreaza 

pentru totdeauna acolo. De multe ori tacuti ~i mode~ti, dar de fiecare data serio~i ~i 

tenace atunci cand ~i-au indeplinit misiunile, rezervi~tii armatei noastre au 

contribuit, din posturile ocupate ca militari activi, la indeplinirea misiunilor 

· incredintate, prin Constitutie ~i legile tarii. 

Este, de aceea, 0 onoare pentru mine, ca, in cali tate de ministru al apararii 

nationale, sa va multumesc in numele concetatenilor no~tri, pentru intreaga 

dumneavoastra activitate ca militari activi ~i sa va asigur de toata pretuirea ~i de 

recuno~tinta noastra. 

Militarii activi, oameni pe care i-ati selectionat, format ~i indrumat, va 

prezinta, astazi, in zi de sarbatoare, onorul. Ei sunt cei care vor duce mai departe 

valorile pe care le-ati impus ~i pe care Ie vor lasa, la randul lor, mo~tenire, celor 

care Ie vor urma. 



Orice armata modema I~i valorizeaza rezerva, care constituie nu doar resursa 

umana ce poate suplimenta, la nevoie, efectivele constituite in timp de pace, dar 

care reprezinta ~i 0 valoroasa sursa de intelepciune ~i experienta. 

Iar respectul fata de rezervi~ti trebuie sa Insemne ~i asigurarea unor conditii 

decente de viata cadrelor militare In rezerva ~i In retragere, dupa 0 cariera marcata 

de sacrificii ~i de renuntari. Va asigur, de aceea, cu toata responsabilitatea, ca yom 

continua demersurile de rea~ezare a legislatiei pensiilor militare In reperele fire~ti, 

care sa asigure statutul ~i standardele pe care, cu prisosinta, Ie meritati. 

Va doresc, cu ocaZIa Zilei Rezervistului Militar, viata lunga, sanatate ~l 

bucurii! 

La multi ani! 
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