
  

 
 

 

                                     

                                   COMUNICAT Nr. 11 din 08.09.2022 
 

 

În ziua de 07.09.2022 la sediul MApN, a avut loc o întâlnire a ministrului apărării 

naționale cu reprezentanții „Consiliului de sprijin și consultare a personalului 

militar în rezervă și în retragere”. 

 Din partea ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” a participat gl. mr. (rtr.) dr. Adrian 

Leonard BANTAȘ, desemnat de B.P.C. pentru reprezentare în consiliu. 

 În acest context am supus discuției probleme de actualitate privind pensionarii 

militari, astfel: 

- predictibilitatea legislativă privind pensionarii militari, care nu mai este 

sigură; 

- anularea OUG. 57, 59 și a unor articole din Legea 114 care produc efecte 

negative și restricționează din drepturile cuvenite pensionarilor militari; 

- aplicarea prevederilor Legii 223, așa cum au fost aprobate de Parlament în 

2015; 

- acordarea procentului anual privind valoarea inflației stabilite la sfârșit de an 

și nu cu un an în urmă; 

- actualizarea pensiilor în concordanță cu salariile cadrelor active așa cum 

prevedea textul inițial al art. 60/L.223;  

- acordarea pensiei suplimentare ca majorare  procentuală a cuantumului 

pensiei si nu inclusă în baza de calcul cu limitare la 85%; 

- faptul că nu se acordă drepturile pensionarilor militari  datorită 

obstrucționărilor din partea Casei de Pensii Sectoriale a MApN (vezi cei 5% 

din 2017).  

 

 

                           Vicepreședinte  Asociația Națională a Cadrelor Militare 

                                în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” 

   Gl.mr.(rtr)  //dr. Adrian-Leonard BANTAȘ// 

 

 

 

 

 



                                         COMUNICAT  de presă al MApN 

 

 
Ședința Consiliului de sprijin și consultare a 

personalului militar în rezervă și în retragere 

 
Ministrul apărării naționale, Vasile Dîncu, s-a întâlnit miercuri, 7 septembrie, la sediul 

Ministerului Apărării Naționale, cu reprezentanții Consiliului de sprijin și consultare a personalului 

militar în rezervă și în retragere, în cadrul unei prime ședințe care și-a propus să asigure un cadru 

eficient pentru susținerea efortului de dezvoltare instituțională și remedierea problemelor complexe 

existente. 

„Sunt bucuros să particip la această primă întâlnire a Consiliului de sprijin și sper ca, 

împreună cu dumneavoastră, să identificăm cea mai bună abordare astfel încât să găsim, cu 

rapiditate, soluții la problemele semnalate” a declarat ministrul apărării naționale. Totodată, ministrul 

Dîncu a reiterat importanța creării unui cadru legislativ coerent pentru eliminarea inechităților din 

sistem. 

Consiliul este un organ consultativ și are ca scop asigurarea consultanței de specialitate 

ministrului apărării naționale în domeniile de interes specifice militarilor în rezervă și în retragere, 

astfel încât să realizeze o colaborare constructivă și eficientă. 

Pe parcursul ședinței s-au dezbătut aspecte de interes privind organizarea Consiliului, 

periodicitatea întâlnirilor, regulile de funcționare, precum și modalitățile de prioritizare a problemelor 

semnalate de membrii Consiliului de sprijin. 

Consiliul este format din câte un reprezentant al asociaţiilor şi fundaţiilor care au dobândit 

statutul de utilitate publică şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale 

Ministerului Apărării Naţionale şi un reprezentant desemnat prin acordul celorlalte asociaţii şi fundaţii 

care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale instituţiei militare. 

Structurile asociative care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale MApN 

reprezintă un partener important de dialog al ministerului care poate contribui semnificativ la crearea 

unui cadru legislativ coerent. 

      Biroul de presă al MApN 

 

   
 

 

 

 

 

   



 

 
 

 
 

 

 


