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MINUTA NR.2 
A REUNIUNII GRUPULUI DE LUCRU AL STRUCTURILOR 

ASOCIATIVE DIN S.N.A.O.P.S.N 

04 octombrie 2017 

 

 În baza Acordului – Cadru de Cooperare şi a Planului de Acţiune Comună 

pe anul 2017,  convenite la 28 iunie 2017,  a avut loc reuniunea Grupului de Lucru 

cu scopul analizării și elaborării de propuneri în contextul legislației cu impact în 

domeniul de interes pentru rezerviștii militari. 

 Ordinea de zi a reuniunii a cuprins: - analiza efectelor mesajului din 

10.08.2017 al structurilor asociative ale SNAOPSN și măsurile de urmat; - analiza 

acțiunilor  și măsurile ce se impun pentru susținerea amendamentelor  la Legea de 

aprobare a OUG 59/2017 privind plafonarea pensiilor militare de stat; - discutarea 

și elaborarea de propuneri privind proiectul noii legi unitare a pensiilor și 

posibilele efecte asupra legii 223/2015 și altele.  

 1. La punctul privind analiza efectelor Mesajului din 10.08.2017 al 

structurilor asociative ale SNAOPSN și măsurile de urmat au fost apreciate 

următoarele; 

 - Ca urmare a demersurilor noastre se constată o  diminuare a ”ofensivei 

mediatice” denigratoare asupra segmentului socio-profesional pe care îl 

reprezentăm. În același timp se constată o temporizare asupra necesității 

modificării cadrului normativ aferent pensiilor militare de stat. 

 - Membri Grupului de Lucru susțin necesitatea continuării și amplificării 

luărilor de poziție în cât mai multe forme și cu o mai largă adresabilitate pentru 

promovarea intereselor legitime ale membrilor asociațiilor noastre. 

 2. Analiza acțiunilor  și măsurile ce se impun pentru susținerea 

amendamentelor  la Legea de aprobare a OUG 59/2017 privind plafonarea 

pensiilor militare de stat. 
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 - În context s-a reținut necesitatea susținerii solicitării din Mesajul din 10.08. 

2017 de eliminare a articolului VII din OUG. 59/2017, în care scop Grupul va 

elobora un proiect de scrisoare supus aprobării președinților asociațiilor noastre, 

prin care  se va solicita  participarea reprezentanților noștri la dezbaterile din toate 

comisiile parlamentare cu relevanță în elaborarea Legii de aprobare a OUG 

59/2017.  

 -  În acest sens  se vor pregăti documentele anexă la scrisoarea de susținere a 

amendamentelor noastre (sarcină asumată de experții juriști ai Grupului) atât 

pentru OUG 59/2017 cât și pentru Legea de aprobare a OUG 57/2016. 

 -  Centrul de greutate al acestor acțiuni trebuie să ducă la eliminarea cât mai 

multor corective la Legea 223/2015 și aducerea acesteia la forma inițială. 

 - In acest context s-a convenit că identificarea tuturor preocupărilor 

Guvernului şi Legislativului privind modificările şi/sau elaborarea de acte 

normative ce pot aduce atingere actualei legislaţii şi intereselor rezerviştilor 

militari privind  drepturile de pensie şi celelalte acte normative corelate constituie 

prioritatea actuală a Grupului de Lucru. 

 - Participarea reprezentaților structurilor noastre asociative la dezbateri și 

susținerea amendamentelor se va face în numele tuturor structurilor semnatare ale 

Acordului. 

 3. Discutarea și elaborarea de propuneri privind proiectul noii legi unitare a 

pensiilor și posibilele efecte asupra Legii 223/2015 a avut ca bază proiectul de 

Mesaj de Protest inițiat de echipa ANCMRR ”Alexandru Ioan Cuza” și pus la 

dispoziția Grupului. 

 - S-a convenit ca proiectul de document să fie analizat, dezbătut și 

îmbunătățit la nivelul fiecărei asociații, urmănd ca acesta să fie promovat,  în cazul 

în care se vor aduce atingeri actualei Legi a pensiilor militare de stat. 

 - Totodată s-a hotărât că acest Mesaj trebuie să constituie doar un pas 

intermediar în cazul unui curs nefavorabil nouă. În situația în care efectul 

Mesajului nu este cel scontat, Grupul de Lucru trebuie sa aibă pregătite 

documentele de acțiune, pe căi legale, la instanțele abilitate, inclusiv la cele 

judecătorești. 

 - În acest scop s-a prevăzut și convocarea, la nevoie, a  unei sesiuni 

extraordinare a președinților structurilor noastre asociative.  

 4. La acest punct, Grupul a mai luat în discuție următoarele: 

 - urmărirea şi susţinerea amendamentelor şi modificărilor propuse  la Legea 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, inclusiv analiza și formularea de 

propuneri pentru armonizarea prevederilor acestei legi cu actualul Cod Fiscal in 

domeniul asistenței medicale; 
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 - reluarea şi susţinerea propunerilor pentru modificarea Legii nr.215/2015 

privind ceremoniile oficiale prin demersurile la ministerele/instituțiile noastre de 

apartenență; 

 - coordonarea eforturilor, la nivel național și în special la cel local, acolo 

unde este cazul, și susținerea reciprocă la autoritățile publice pentru implementarea 

planurilor dedicate anului centenar 2018. 

 - Unanim s-a subliniat faptul că structurile nostre asociative se delimitează 

de acțiunile de protest inițiate de unele asociații cu prilejul evenimentelor 

ocazionate de desfășurarea întrunirilor NATO la București. În acest sens, vrem să 

subliniem că am urmărit cu amărăciune, în multe ocazii, cum europarlamentari 

români, înalți demnitari ai statului, ”au mers cu pâra la diverse instituții 

internaționale”. Onoarea și demnitatea de rezervist militar nu sunt compatibile cu 

asemenea manifestări. Structurile noastre asociative au capacitatea de a rezolva 

problemele cu care se confrută, cu și numai cu autoritățile române, la noi în Țară. 

 

Încheită azi 04 octombrie 2017.  

 


