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MESAJUL  

ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE  

ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza” 

 

Domnilor:- Calin-Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului, Parlamentul 

României; 

        - Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor, Parlamentul României; 

                - Mihai Tudose, prim-ministrul, Guvernul României; 

                 - Preşedinţi ai Comisiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Parlamentul României; 

                - Preşedinţi ai Comisiilor de muncă şi protecţie socială ale Senatului şi 

Camerei Deputaţilor, Parlamentul României; 

                - Adrian Ţuţuianu, ministrul, Ministerul Apărării Naţionale. 

Doamnelor: - Carmen Dan, ministrul, Ministerul Afacerilor Interne; 

                - Lia Olguţa Vasilescu, ministrul, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 

 

Stimate doamne şi stimaţi domni, 

 Conducerea centrală a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în 

Retragere ”Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.)  în numele celor peste 36.000 

membri, constituiţi în 47 de filiale judeţene şi de sectoare  ale Municipiului Bucureşti, 

ale celor 8 structuri asociative afiliate sau cu protocol de colaborare, fiind ancorată 

permanent în realitatea cotidiană a societăţii româneşti, suntem profund afectaţi de 

reluarea ”linșajului mediatic” exprimat prin mass-media, asupra rezerviştilor militari/ 

pensionari militari, acuzaţi de  „pensii nesimţite”,  „pensii speciale” speculaţii şi 

invenctive fără acoperire, urmare a unei totale necunoaşteri, în special de către cei 

responsabili pentru o astfel de cunoaştere, asupra a ceea ce reprezintă segmentul 

profesional de rezervist militar. 

...... 

 Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ”Alexandru 

Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.) structură asociativă a celor peste 36.000 de rezervişti 

militari din M.Ap.N, împreună cu celelalte 7 structuri  reprezentative, în aceeaşi 

măsură,  ale rezerviştilor militari/ pensionari militari din Sistemul naţional de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională se poziţionează ferm impotriva discriminărilor 

create în sistemul de pensionare din Statul Român prin eliminarea posibilităţii de 

actualizare a pensiilor militare de stat aflate în plată ,în comparaţie cu mecanismele de 
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majorare a pensiilor din sistemul de pensionare bazat pe contributivitate. Apreciem de 

asemenea ca neavenită măsura de a ignora specificitatea sistemelor de calcul al 

pensiilor militare de stat, consfinţită inclusiv prin raportări la legislaţia din ţările aliate 

N.A.T.O. şi U.E. în prezenta legislaţie , şi tendinţa de a amalgama sintagme şi termeni 

juridici neadecvaţi, ce pot  afecta inclusiv procesul de regelementare juridică corectă a 

unor disfuncţii de sistem. 

 

 Cunoscând că nu peste mult timp Parlamentul României va fi chemat să decidă 

asupra unui sistem unic de pensii, să vă prezentăm punctul de vedere al Asociaţiei 

Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ”Alexandru Ioan Cuza” 

(A.N.C.M.R.R.), cu privire la pensiile militare de stat, argumentele care îl susţin, 

precum şi unele propuneri. 

 Considerăm necesară cunoaşterea acestora pentru evitarea unei situaţii care nu se 

regăseşte în nici-una din ţările membre N.A.T.O. şi U.E. 

 În cele ce urmează vă prezentăm argumentele de bază care ne îndreptăţesc să 

susţinem că pensiile militare de stat nu fac parte din categoria pensiilor speciale, iar 

segmentul socio-profesional pe care îl reprezentăm - cadrul militar, trebuie disociat de 

celelalte segmenter socio-profesionale (incluzând bineînţeles şi pensionarii în plată), 

astfel: 

 - această măsură încalcă o tradiţie existentă în România din anul 1864 şi o 

realitate prezentă în toate ţările N.A.T.O. şi U.E. De la începuturile înfiripării armatei 

moderne au existat  şi există preocupări deosebite pentru a defini în cadrul Constituţiei 

şi a unor legi specifice statutului cadrelor militare, ca un corp socio-profesional aparte în 

societate, inclusiv sub raportul drepturilor materiale şi financiare; 

 - având în vedere beneficiile reglementării ferme, atât a obligaţiilor cât şi a 

drepturilor (materiale şi finaciare), a celor ce îşi asumă, ca profesie, răspunderea apărării 

ţării, intrând într-un sistem dominat de rigori stricte, riscuri şi ameninţări, statele 

moderne şi-au reglementat şi îşi regelementază acest domeniu deosebit de sensibil, în 

cadrul unor legi specifice. Ca atare, cu toate abuzurile din acea vreme, nici regimul 

existent în România înainte de decembrie 1989 nu a îndrăznit să promoveze o asemenea 

măsură; 

 - de mai bine de un secol pensiile militare de stat din România, nu sunt pensii  

„de lux” şi nici „nesimţite”. Componentele, metodologia de calcul a  acestor pensii au 

făcut obiectul unor legi care au ţinut seama de specificitatea serviciului militar, de 

rigorile şi privaţiunile acestuia; 

 - serviciul militar al fiecărui stat desfăşoară activităţi cu caracter special. 

Misiunile acestuia presupun disponibilitatea permanentă  pentru expunerea la risc şi 

sacrificiu. Serviciul militar se execută sub puterea jurămăntului militar, pe bază de 

regulamente şi ordine, consecinţele nerespectării acestora fiind de natură penală, 

calitatea de miltar fiind în aceste cazuri circumstanţă agravantă; 

 - statutul cadrelor militare derogă de la materia comună (Codul Muncii), 

precizând restrângeri ale unor drepturi şi libertăţi constituţionale. 
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 Apreciem că dacă serviciul militar se întemeiază pe legi specifice este normal ca 

şi drepturile materiale şi băneşti ale celor care şi-l asumă să reflecte această 

specificitate, alinierea lor la cele ale altor categorii socio-profesionale fiind o anomalie, 

cu consecinţe deosebit de grave pentru însăşi capaciatea de apărare a ţarii, în contextul 

strategic regional actual deosebit de sensibil la folativitate. 

 Prin reluarea în mass-media actuală a sarbandei retoricii speculative şi lozincardă 

de tip comunistoid promovată prin lozincile  „prea multe privilegii” „salarii şi pensii de 

lux sau nesimţite” ale regimului total antinaţional Băsescu - Boc se încearcă şi de 

această dată (bineînţeles din interese de ordin meschin politicianist sau mai grav străine 

de interesele ţării) alinierea la alte categorii de pensii care eludează faptul că afirmarea 

în cariera militră are la bază un efort necontenit de pregătire. Studii liceeale de 

excelenţă, educaţie militară şi de speciliatitate comparabilă cu nivelul instituţiilor de 

vărf  din marile puteri, cursuri postunivrsitare naţionale şi de prestigiu pe plan modial, 

excelenţă academică în cele mai noi domenii ale cercetarii ştiinţifice, realizate prin 

cadre militare din cele mai diverse specialităţi care au promovat patrimoniul naţional de 

cunoaştere ştiinţifică la vârful cunoaşterii universale. Dar deasupra, şi mai mult decât de 

atât o reprezită capacitatea de sacrficiu în orice condiţii a militarilor precum şi valoarea 

inestimabilă, de rară accesibilitae în alte domenii ale societăţii civile - simţul civic şi 

trăirea patriotică. 

 Adoptând poziţia exprimată la începutul acestui demers faţă de măsura 

preconizată în domeniul pensiilor militare de stat, conducerea A.N.C.M.R.R. are în 

vedere toate elementele mai sus menţionate, precum şi numeroaselor semnale care vin 

din cele 47 filiale judeţene şi din sectoarele capitalei, celor afiliate şi cu care colaborăm 

despre îngrijorarea şi indignarea cadrelor militare în rezervă şi este determinată de 

faptul că asemenea măsuri sunt de natură să afecteze grav capacitatea de apărare a ţării, 

să diminueze interesul pentru cariera militară, să determine specialiştii militari  să 

părăsească sistemul militar, preferând capitalizarea valorii  lor în alte domenii de 

activitate mai bine asigurate material şi finaciar în detrimentul potenţialului de apărare 

al ţării. 

 Considerând realitate şi realismul celor enunţate mai sus, avem convingerea că vă 

veţi apleca asupra unei alte perspective privind semnificaţia şi importanţa cadrelor din 

rezerva Armatei Romaniei şi Sistemul de apărare,  ordine publica şi siguranţă naţională. 

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU ! 

PATRIE, ONOARE, DEMNITATE !                      

PREŞEDINTELE 

ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN 

REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE ”Alexandru Ioan Cuza” 
 

                           General  (r) prof.univ. 

                                                            dr. Mihai ILIESCU 

 
 


