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OPREA, CU OCAZIA ZILEI REZERVISTULUI MILITAR 
- Bucure~ti, 29 mai 2015 -

Ziua Rezervistului Militar este unul dintre momentele cu 0 

simbolistica aparte pentru fiecare dintre cei care, cu demnitate ~i 
patriotism, au ales sa imbrace haina militara. 

Ca fost militar in Armata Romana, am avut ocazia sa cunosc multi 
rezervi~ti - oameni adevarati, cu un nivel ridicat de pregatire ~i 

spirit organizatoric. Dumneavoastra reprezentanti 0 forta care 
trebuie valorificata de generatiile in activitate pentru consolidarea 
sistemului de ordine publica ~i siguranta nationala. 

in acest an se implinesc 90 de ani de cand a fost infiintata prima 
asocia~ie de rezervi~ti ~i 5 ani de cand a fost instituita Ziua 
rezervistului militar, ca 0 recunoa~tere a rolului important pe 
care il detineti in con~tiinta societatii romane~ti. 

Rezervi~tii Romaniei sunt autorii istoriei recente, sunt inainta~ii ~i 
modelele noastre, sunt cei carora trebuie sa Ie fim recunoscatori 
pentru pacea ~i libertatea de care cetatenii tarii noastre se bucura 
astazi. 
Fiecare militar ajuns rezervist trebuie sa fie mandru de aceasta 
calitate. Pentru ca munca ~i sacrificiile rezervi~tilor de astazi au 
constituit temelia angajamentelor viitoare ale tarii noastre. 
Romania are, astfel, privilegiul de a fi parte a unei aliant~ militare 
puternice - NATO ~i, mai mult, a devenit unul din statele 
furnizoare de securitate in plan regional. 

Aceasta zi aduce impreuna generatii diferite de aparatori ai 
Romaniei, reprezentanti ai trecutului, prezentului ~i viitorului, ai 



datoriei implinite !?i angajamentelor asumate. 0 astfel de 
sarbatoare sta sub semnul continuita,tii! 
Ca viceprim-ministru pentru securitate nationala !?i ministru al 
afacerilor interne, am initiat mai multe proiecte legislative prin 
care sa asiguram camarazilor no!?tri in activitate, dar !?i celor in 
rezerva, drepturile pe care Ie merita. In acest sens, consider ca 
noua lege a pensiilor militare este un act de normalitate !?i 0 

forma de recunoa!?tere !?i apreciere a meritelor !?i sacrificiilor celor 
care !?i-au dedicat viata apararii acestei tari. 

Ii omagiem, astazi, pe toti militarii care !?i-au dedicat viata 
apararii fiintei nationale, pe cei pentru care cariera militara a 
insemnat apararea !?i consolidarea valorilor identitare ale 
Romaniei. 

Transmit respectul meu rezervi!?tilor militari dar !?i actualelor 
generatii de militari care, urmand modelul inainta!?ilor lor, au 
astazi datoria de a apara Romania. 

La mu~ti an~ rezervi?ti/or mi/itari! 


