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Către,  

MINISTRUL MUNCII şi JUSTIŢIEI SOCIALE 

Excelenţei Sale Doamna Lia-Olguţa VASILESCU 

 
      Stimată Doamnă Ministru, 

       Conducerea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 

„Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.)/ pensionari militari, provenite din activitate 

în M.Ap.N., convinşi de spiritul de solicitudine ce-l manifestaţi faţă de Militarii 

Armatei Române în activitate şi faţă de segmentul socio-profesional ce-l reprezintă 

rezervistul – pensionarul militar, ne adresăm Domniei Voastre convinşi că vom găsi 

înţelegerea şi sprijinul necesare pentru soluţionarea problemelor noastre. 

      Pentru o sumară identificare precizăm: 

      - A.N.C.M.R.R. este reprezentativă, independentă, democratică, non profit şi de 

utilitate publică având 35.000 membrii în 47 filiale judeţene şi de sector, colaborând 

cu toate structurile similare din Sistemul de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi 

cu 8 similare din ţări NATO şi Republica Moldova, fiind reprezentată şi în Consiliul 

Naţional al Persoanelor Vârstnice; 

     - Este atestată istoric din 1925 şi juridic din 1990, funcţionând sub înaltul 

patronaj al Preşedintelui Românie în calitatea de Comandant al Forţelor Armate şi 

patronajul M.Ap.N., ministru fiind preşedinte de onoare al Asociaţiei; 

     - Avem parteneriat de colaborare cu PSD din 01.12.2012, actualizat la 

25.11.2016, precum şi cu Primăria Generală a Capitalei, 

     - Menirea asumată este de a apăra drepturile şi interesele cadrelor militare în 

rezervă şi în retragere/ pensionari militari şi ale familiilor acestora în scopul 

protecţiei sociale, al unui nivel de trai decent. 

     Cu tot respectul pe care îl avem pentru fiecare categorie socio-profesională în 

parte, nu putem ignora faptul că a fi militar nu este o meserie ca oricare alta, pentru 

un militar, apărarea interesului naţional, a valorilor democratice şi statului de drept 

este mai presus decât propria viaţă.  

      Militarul, fiind supus sub jurământ de credinţă, este la datorie zi şi noapte, în 

slujba ŢĂRII. Misiunea sa implică dificultăţi, riscuri şi privaţiuni care nu au termen 

de comparaţie în alte domenii de activitate. 

      Doamnă Ministru, 

      Vă informăm că în procesul de recalculare a pensiilor militare început la 

01.01.2016, aprobat prin Legea nr.223/ 2015, ca urmare a abuzului Guvernului 
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Tehnocrat  prin aplicarea modificată a OUG nr.57/ 2015 cuantumul pensiilor a 

scăzut dramatic între 30-70% pentru foarte mulţi pensionari, deşi se acordă în 

continuare cuantumul în plată, totuşi nesiguranţa pentru viitor şi nedreptatea crasă 

aplicată a generat şi menţine o stare de supărare şi amărăciune, de nelinişte 

sufletească şi îngrijorare pentru toţi pensionarii afectaţi, care nu ştiu dacă această 

stare poate merge până la „calendele greceşti” – ( care de fapt nu există ). 

      Mărturisim că suntem onoraţi să constatăm că sunteţi direct implicată cu înaltă 

responsabilitate în implementarea Programului de Guvernare, conceput de  PSD, 

care vizează o dezvoltare armonioasă a întregii Românii dar şi un standard de viaţă 

ridicat a populaţiei României, beneficiari fiind – inclusiv pensionarii civili şi 

militari. 

     Avem convingerea că Domnia Voastră este solidară cu aceste măsuri şi că 

acţionaţi permanent pentru respectarea spiritului CONSTITUŢIEI şi a prevederilor 

Legii. 

     În context şi consens deplin cu cele mai sus menţionate vă solicităm Stimată 

Doamnă Ministru sprijinul pentru rezolvarea la nivelul Ministerului pe care cu 

onoare îl conduceţi şi în Parlamentul României a 3 probleme care ne interesează şi 

sunt sustenabile din punct de vedere legal, şi anume: 

       1. Solicităm acceptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.57/ 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- 

bugetare, votat la Senat încă din 14.03.2016 şi în prezent se găseşte la Camera 

Deputaţilor – acesta fiind decizională. 

        Noi am înaintat la Comisia de Apărare a Camerei Deputaţilor amendamente 

referitoare la Art.40 al OUG nr.57/ 2015. 

        Cu prilejul întâlnirii la Comisie în ziua de 13.03 a.c., unde am motivat 

propunerile noastre – Domnul Deputat Ion Mocioalcă - Secretarul Comisiei ne-a 

asigurat că le va susţine însă are nevoie şi de sprijinul celorlalte comisii şi ne-a 

promis că vom fi invitaţi la dezbaterile Comisiei de Apărare;  

       2. Solicităm susţinerea Proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Apărării Naţionale la care Asociaţia a înaintat M.Ap.N. amendamente 

privind relaţionarea structurilor ministerului cu structurile asociative reprezentative 

a cadrelor militare în rezervă, retragere (pensionari militari) provenite din activitate 

în armată, - în concret ne referim la art.41, alint.(1), art.52, alint. (3) şi (3’). 

         În prezent avem informaţia că Proiectul de Lege se află la SENAT; 

      3. Rugăm, cu insistenţă, ca în Proiectul Legii Salarizării Unitare al Ministerului 

Muncii şi Justiţiei Sociale care urmează să fie dat publicităţii pentru dezbatere 

publică, şi care are ca obiect de referinţă în principal raporturile dintre angajat şi 

angajator din domeniul public de stat, să se facă precizări şi la pensionarii militari 

din întreg Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. 

       Susţinem ca procesul de recalculare şi actualizare a pensiilor militare să aibă 

baza de calcul actualizată la nivelul valorii soldei de funcţie şi soldei de grad actuale 
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şi să beneficieze de toate veniturile cuvenite şi corespunzătoare funcţiilor 

echivalente la nivelul datei de 01.01.2016. 

      Vă informăm Doamnă Ministru că am solicitat şi sprijinul Domnului Preşedinte 

Liviu Dragnea, căruia i-am înaintat un demers şi aceleaşi propuneri pentru a fi 

sprijiniţi în Camera Deputaţilor. 

      Stimată Doamnă Ministru, 

       Convinşi de înalta probitate morală şi profesională a Dumneavoastră şi bunele 

intenţii ce vă coordonează întreaga activitate, având ca temei afirmarea spiritului 

Legii, cu nădejde şi speranţe îndreptăţite în acceptarea şi soluţionarea celor 

prezentate, ne exprimăm întreaga noastră gratitudine şi profundă  recunoștință și vă 

rugăm să acceptați primirea în audienţă a delegaţiei A.N.C.M.R.R. 

      Aşteptăm această  onorantă întâlnire în ziua şi ora când programul de lucru vă va 

permite. 

     Cu profund respect şi aleasă preţuire vă rugăm să primiţi 

Onorul nostru Ostăşesc. 

 

 

 

       

 

 
  

 
 

 

  

PREŞEDINTELE 

ASOCIAŢIEI  NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE  ÎN  

REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

 

                           General (r) prof.univ.// dr.Mihai ILIESCU// 


