MESAJ
CU OCAZIA ZILEI REZERVITULUI MILITAR
- 31 Mai 2022 Domnilor Președinți,
Stimați Camarazi,
În fiecare an, la 31 Mai, sărbătorim Ziua Rezervistului Militar, sărbătoare plină de
semnificaţii pentru toţi cei care au slujit, un număr important de ani, sub falduri de tricolor,
Țara și Poporul, cărora le-a jurat credinţă nestrămutată, până la sacrificiul suprem.
Instituirea Zilei Rezervistului Militar prin Hotărârea Guvernului nr. 467/2010,
reprezintă o recunoaștere a meritelor cadrelor militare în rezervă sau în retragere, acestea fiind
un adevărat reper de stabilitate și încredere pentru Poporul Român.
Rezerviştii militari sunt o categorie socio-profesională cu un statut bine definit în
cadrul societăţii româneşti contemporane, care merită recunoaştere, respect şi preţuire din
partea societății și a Țării.
Din păcate, realitatea zilelor noastre chiar și în condițiile unui climat de insecuritate la
granițele țării noastre arată că Rezerva Armatei Române este marginalizată de către clasa
politică prin etichetări și discriminări nemeritate în comparație cu alte segmente socioprofesionale.
Această realitate ne îndeamnă ca, de Ziua Rezervistului Militar pe care o sărbătorim
acum, să facem din aceasta încă un moment de reflecție și acțiune asupra unității tuturor
rezerviștilor pentru apărarea idealurilor și intereselor noastre comune, pentru onorarea
Legământului Sfânt față de Țară.
Cu prilejul acestei sărbători, în numele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în
Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, adresez cadrelor militare în rezervă sau în
retragere din întregul Sistem Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională cele
mai bune gânduri de sănătate, urări de succes în activitatea cotidiană și împliniri în viața
personală, sub deviza:
– PATRIE, ONOARE, DEMNITATE –
LA MULȚI ANI, DRAGI CAMARAZI!
AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!
Președintele în exercițiu al Structurilor Asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul
Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (Părți la Acordul - Cadru),
Președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere
„Alexandru Ioan Cuza”
General-locotenent (rtr.) //Neculai BĂHNĂREANU//
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