
 

               CEREMONIALUL MILITAR RELIGIOS LA TULCEA     
                  DEDICAT VETERANILOR DE   RAZBOI  
 
 

   In data de 29 aprilie 1902, regele Carol I a promulgat, la solicitarea supravieţuitorilor 

Războiului de Independenţă (1877-1878), Înaltul Decret prin care a fost instituit pentru prima 

dată titlul de „Veteran de Război”, în conformitate cu Convenţia Statelor Europene de la 

Geneva, în onoarea ostaşilor care au luptat în acest război. 

Potrivit documentului,  fiecărui ostaş veteran i s-au pus la dispoziţie cele necesare 

asigurării liniştii şi „ocupaţiunii” pentru tot restul vieţii, „ca stimulent pentru generaţiile 

viitoare”, dupa cum scrie pe site-ul oficial al Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război. 

  In Războiul de Independenţă (1877-1878), s-au sacrificat 10.000 de ostaşi din cei peste 

58.000, care au constituit Armata de Operaţii. In Primul Război Mondial , „războiul sfânt de 

reîntregire, încununat în România Mare”, in care au fost mobilizati peste 880.000 de militari, 

iar izbânda finală a fost plătită cu jertfa a peste 335.000 morţi şi dispăruţi, a peste 75.000 de 

invalizi şi a circa 650.000 de morţi din rândul populaţiei civile iar în cel de-Al Doilea Război 

Mondial, armata României a pierdut peste 790.000 de militari si civili, din care peste 92.000 

au murit, peste 33.000 au fost răniţi şi peste 360.000 au fost dispăruţi pe cele două fronturi. 

   Pentru aceste sacrificii veteranii de război au primit o serie de drepturi şi avantaje şi în 

anii următori, printr-o serie de acte normative, precum Decretul nr. 1304 din 8 mai 1933, 

Decretul nr. 1056 din 6 mai 1936, Legea nr. 794 din 4 septembrie 1941, Legea nr. 310 din 24 

aprilie 1945, Decretul-lege nr. 440 din 4 iunie 1945.  Incepând din 1948, aceste drepturi şi 

avantaje au fost revăzute și unele au fost chiar anulate.  

Cu prilejul ZILEI  VETERANILOR DE RAZBOI in garnizoana TULCEA, la troita 

militara a avut loc un ceremonial militar religios la care au participat oficialitati locale, sefi ai 

unor structure militare, militari si mass media locala. Dupa ce Prefectul, dl. ALEXANDRU 

DAN MUNTEANU  a primit onorul de la garda de onoare comandata de cpt. cdor. 

CONSTANTIN ILIE, s-a intonat Imnul se stat al Romaniei, apoi preotul de garnizoana, 

parintele TORINO DUMITRELE a oficiat slujba de pomenire in memoria eroilor cazuti pe 

campurile de lupta pentru eliberarea, ibdependenta si reintregirea tarii. 

Au tinut alocutiuni privind insemnatatea evenimentului , Col. (rtr.) VASILE STAN - 

presedintele  AVR Filiala Tulcea, Prefectul – ALEXANDRU DAN MUNTEANU, 

vicepresedintele C.J. Tulcea- MIHAI HULENI, viceprimarul – GEORGE SINGI si 

purtatorul de cuvant al Flotilei Fluviale – cpt. lt. NICOLETA COMAN.  La ceremonial a 

participat din partea A.N.C.M.R.R.  Filiala “Contraamiral IACOB BALAN” Tulcea, 

presedintele acesteia – cdor. (rtr.) ION ZAHARIA, vicepresedinte – col. (rtr.) 

GHEORGHE NASTAC, col. (rtr.) ION DIACONU, presedintele C.J. al Persoanelor 

Varstnice - cpt. cdor. (rtr.) ANTON OVIDIU DUMITRESCU. presedintele Cultului 

Eroilor “Regina Maria” Filiala Tulcea – col (rtr.) EMIL ASIMINEI. 

Activitatea s-a terminat cu depunere de coronae de flori.  

     Corespondent: cdor. (rtr.) ROMEO STOICA 

http://www.veterani-ww2.ro/


     

     

 

 



 

 

 

 



 


