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ANALIZA 

stadiului şi evaluarea realizării obiectivelor Acordului - Cadru, a 

activităţilor din Planul de Acţiune Comună ale structurilor asociative din 

Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională 

 

Stimaţi camarazi, 

 Aşa după cum ştiţi şi s-a convenit, iniţiativa ridicării la un nivel superior  a 

instituţionalizării relaţiilor şi cooperării dintre structurile noastre asociative s-a 

dovedit de bun augur în contextul politico-social  actual din ţara noastră. 

 Astfel, deşi pleacă de la formele de instituţionalizare existente încă din 2001, 

noul proiect de instituţionalizare a cooperarii noastre se bazează pe o reevaluare a 

realităţilor cu care se confruntă segmentul socio-profesional pe care îl reprezentăm, 

menţinând-se însă ideea majoră stipulată în art.2 al Acordului-Cadru ” Acordul are 

ca scop menţinerea cooperării şi unităţii de acţiune a structurilor asociative, 

enumerate la art. 1,  pentru promovarea şi prezervarea intereselor lor comune, în 

raport cu autorităţile Statului Român şi pe plan internaţional”.  

 În această perioadă, în care cooperarea noastră s-a aflat sub incidenţa 

prevederilor Acordului, deşi scurtă, a probat că obiectivele propuse şi căile de 

acţiune pentru realizarea lor (art.4 şi art. 5) sunt realiste şi realizabile.  

 În acest context s-a convenit că prioritatea cea mai mare o reprezintă 

identificarea tuturor preocupărilor Guvernului și Legislativului  de a modifica 

şi/sau elabora  acte normative ce pot aduce atingere actualei legislaţii şi intereselor 

rezerviştilor militari privind drepturile de pensie, precum şi a celorlalte acte 

normative corelate. Pentru aceasta s-a folosit toată expertiza și resursa umană 

precum şi posibilităţile proprii de relaţionare şi susţinere la nivelul 
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ministerelor/instituţiilor din sfera de responsabilitate a structurilor asociative, 

precum şi la nivelul Guvernului si Legislativului pentru a promova argumentele 

cele mai realiste de ordin juridic și admnistrativ, formulate sub forma unor 

propuneri de amendamente sau modificări la actele normative.  

 De asemenea, s-a trecut la definitivarea unui set armonizat de principii care 

să călăuzească demersul și activitatea de promovare a intereselor structurilor 

asociative în plan legislativ printre care amintim: pensiile militarilor sunt pensii 

militare de stat iar nu pensii speciale; acestor pensii nu li se aplică principiul 

contributivității; cuantumul pensiilor militare de stat nu poate depăși 100% din 

solda cadrelor active; pensia suplimentară este un drept câștigat și nu poate fi 

inclusă în baza de calcul; pensiile militare de stat se actualizează procentual cu 

inflația și nivelul de creștere al soldelor militarilor activi; ca normă constituțională, 

pensiile aflate în plată nu pot fi modificate negativ sub nici un motiv și alte 

principii care  au stat la baza unui  document închegat supus consensului la nivel 

de președinți de structură asociativă (a se vedea Minuta nr.1) . Totodată au mai fost 

abordate aspecte privind propuneri și măsuri pentru armonizarea actelor normative 

interne și naționale cu privire la gratuitatea asistenței medicale și a mecanismelor 

de decontare; idei, propuneri și modalități de conexare la Programul Național 

(programele locale) de sărbătorire a Centenarului Unirii cu programele și planurile 

proprii. 

 Planul de Acțiune Comună pe 2107 a fost documentul pus în aplicare, 

eficient, datorită operaționalizării fără disfuncții a Grupului de Lucru. De altfel, 

centrul de greutate al realizării planului îl constituie activitatea Grupului de Lucru. 

 Eficiența activității Grupului de lucru se măsoară nu numai în numărul 

ședințelor ordinare și  extraordinare sau în pregătirea consfătuirilor ordinare și 

extraordinare ale președinților structurilor asociative, ci și în calitatea anlizelor de 

conjunctură legislativă, a propunerilor înaintate și nu în ultimul rând a 

documentelor elaborate. 

Pe agenda Grupului de Lucru au stat următoarele:  

       - reluarea și susținerea de amendamente la legea de aprobare a OUG 57/2015; 

       - identificarea și analiza tuturor posibilitaților pentru menținerea actualei Legii 

223/2015 a pensiilor militare de stat; 

       - urmărirea și susținerea amendamentelor și modificărilor propuse la Legea 

80/1995 privind statutul cadrelor militare; 
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       - reluarea și susținerea propunerilor pentru modificarea Legii 215/2016 privind 

ceremoniile oficiale;  

      - necesitate susținerii solicitării din Mesajul din 10.08.2017 de eliminare a 

articolului VII din OUG. 59/2017 în care scop, Grupul a elaborat un proiect de 

scrisoare, supus aprobării președinților asociațiilor noastre, prin care  s-a solicitat  

participarea reprezentanților noștri la dezbaterile din toate comisiile parlamentare 

cu relevanță în elaborarea Legii de aprobare a OUG 59/2017.  

      - pregătirea documentelor anexă la scrisoare, pentru susținerea amendamentelor 

noastre (sarcină asumată de experții juriști ai Grupului) atât pentru OUG 59/2017 

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

      - participarea reprezentanților structurilor noastre asociative la dezbateri și 

susținerea amendamentelor s-a făcut în numele tuturor structurilor semnatare ale 

Acordului. 

 Grupul de Lucru a mai elaborat și propus spre adoptare două documente de 

linie; Mesajul din 10.08.2017 și Scrisoarea de solicitare de participare la 

dezbaterile parlamentare precum și anexele la aceasta, cu amendamentele propuse. 

 Putem aprecia că, drept 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. 

 În conformitate cu prevederile Acordului- Cadru și a Planului de Acțiune 

Comună, susținem necesitatea continuării și amplificării luărilor de poziție în cât 

mai multe forme și cu o cât mai largă adresabilitate pentru promovarea intereslor 

legitime ale membrilor asociațiilor noastre inclusiv prin formulare de întâmpinări 

la instanțele costituționale și juridice. 

 În acest sens este bine de remarcat susținerea de către toți președinții 

structurilor noastre asociative a scrisorii Forumului, din 23 noiembrie 2017,  

adresată tuturor parlamenatrilor cu privire la dezbaterile la Legea de aprobare a 

OUG 59/2017. Această scrisoare a fost difuzată prin grija filialelor ANCMRR 

”Alexandru Ioan Cuza” la toți parlamentarii deputați din județele respective. 

 Conluziile asupra prezentei analize ne conduc la următoarele afirmații pe 

care vi le supunem atenței și aprobării: 

• Noul proiect de instituționalizare - Acordul Cadru- era nercesar, este 

modern, flexibil, adaptabil și și-a dovedit utilitatea. 

• Obiectivele și căile de acțiune sunt realiste și realizabile. 

• Planul de Acțiune Comună pe 2017 a fost îndeplinit, iar la unii parametrii 

chiar depășit. 
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• Activitatea Grupului de Lucru a corespuns intru-totul exigențelor celor două 

documente de mai sus. 

 Îm final, putem spune că am realizat scopul nostru  ”menţinerea cooperării 

şi unităţii de acţiune a structurilor asociative, pentru promovarea şi prezervarea 

intereselor lor comune, în raport cu autorităţile Statului Român şi pe plan 

internațional”.  

 Suntem convinși că a fost un start bun și sperăm că mecanismele create în 

cadrul Acordului să ducă la o mai incisivă luare de poziție privind lezarea 

intereselor noastre comune și a drepturilor tuturor rezerviștilor militari. 

 Vă rog să-mi permiteți ca în numele membrilor Asociației Naționale a 

Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Alexandru Ioan Cuza”, al meu 

personal să  urez sărbători fericite, un An mai bun, cu multă sănătate, 

Dumneavoastră și camarazilor din structurile asociative pe care îi reprezentați 

 

LA MULȚI ANI! 

 

 

 

 

 

 


