
                                 

         
 

                               COMUNICAT  Nr.15 din 08.12.2022 

 

                                              Domnilor Președinți, 

 

          Astăzi 08.12.2022, la MApN, a avut loc întâlnirea solicitată de președintele 

FORUMULUI, domnul col.(rtr.) Marian TUDOR, prin adresa nr. 38 din 21.11.2022 

(anexată). Au participat: 

         - din MApN:  

            - domnul Eduard BACHIDE, secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația 

cu Parlamentul și calitatea vieții personalului; 

            - domnul gl.mr. Florin JIANU, șeful Direcției generale financiar-contabile; 

            - domnul gl.bg. Valeriu ROȘU, locțiitorul șefului DRPCVP; 

            - domnul col. Ionel ANGHELINA, director al DGMRU; 

            - domnul col. Nelu - Cristinel LIVADARIU, directorul CPS a MApN; 

            - reprezentantul Direcției generale juridice (colonel); 

            - domnul lt.col. Florin BUCUR, reprezentantul DRP(jurist). 

        - din FORUM: 

            - domnul col.(rtr.) Marian TUDOR, președintele ROMIL și președinte în exercițiu al 

FORUMULUI; 

              - domnul col.(r.) Ion - Dumitru HOARĂ, președintele ACCISMRR ”Sf. Mina”; 

          - domnul slt.(r.) Marius APOSTOL, președintele AMVVD ”Sf. Mare Mucenic 

Dimitrie Izvorâtorul de Mir”; 

              - domnul lt.col.(r.) Dragoș ICLEANU, secretarul ROMIL și al FORUMULUI; 

              - subsemnatul. 

              Câteva adevăruri spuse de reprezentanții MApN: 

       1) Astăzi are loc ședința Guvernului în care se discută și se aprobă proiectul OUG 

„trenuleț” cu indexarea de 5,1% pentru toți pensionarii militari și în plus o indexare 

suplimentară pe plafoane ( vezi anexa);  

       2) Din preconizata OUG pe „Jalonul 215” din PNRR, cu termen 31.12.2022, în ce ne 

privește o singură certitudine, „Baza de calcul a pensiei militare de seviciu se va stabili 

din  veniturile salariale a 12 luni consecutive din ultimii cinci ani de activitate;” 

       3) Se lucrează la o nouă lege a salarizării unitare cu termen luna iunie 2023, în care 

militarii vor fi poziționați în grilă „la locul lor”; 

       4) Recalcularea și actualizarea pensiilor militare de stat vor lipsi în continuare datorită 

punctelor de vedere diferite a reprezentanților structurilor asociative ale rezerviștilor față de 

conținutul PLx 199/2020; 
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       5) Este în proces de avizare, la ceilalți beneficiari, un proiect de HG inițiat de MApN 

privind majorarea soldei de grad; 

       6) In ședința de Guvern de astăzi se va discuta și aproba proiectele Bugetului de stat și 

Bugetului Asigurărilor sociale pe anul 2023. 

       Colateral s-a mai discutat despre: 

      - modificarea L.215/2016 privind ordinea de precădere la ceremoniile de depuneri de 

coroane (au fost 4 inițiative legislative în Parlament și au căzut toate); 

     - demisiile din MApN (migrația către structurile din SNAOPSN mai atrăgătoare ca 

salarizare și cu alte avantaje, gen jandarmi, pompieri etc.); 

      - indemnizațiile de veterani din T.O. pe L. 168/2020 etc. 

        Astăzi începe alimentarea conturilor cu pensia pe luna decembrie a.c. 

        Este deranjant când ceri dialog iar transparența lasă mult de dorit și nu înțeleg ce se 

întâmplă, ori cei care dețin adevărul lipsesc, ori li se interzice să comunice deschis și atunci 

tragem cu cleștele câte ceva. 

        Pe măsură ce vom avea și alte date certe vi le vom comunica în timp oportun. 

         Cu stimă și considerație, 

          Președinte ANCMRR ”Al. I. Cuza” 

        Gl.lt.(rtr.) //Neculai BĂHNĂREANU”// 

 

 

 

                                          Domnilor presedinti, 

 

        Am solicitat acum 30 de zile o audiență la ministrul apărării și, astăzi, după ce cu două 

 zile înainte am fost informat că mi-a fost acceptată cererea, am participat, împreună cu 

domnii :gl Băhnăreanu, col Hoară, slt Apostol si lt. col Icleanu, am participat la....o intâlnire 

cu dl. secretar de stat Bachide cel care fusese desemnat de ministru cu organizarea activitatii 

Intalnirea s-a desfasurat „sub aceleasi auspicii" cu aceeiasi parteneri de dialog domnii Jianu, 

Rosu, Livadariu, Angheloiu, Georgescu, Bucur. Cum era de asteptat...NIMIC nou sub soare. 

Imi pare rău ca nici actualul ministru al apărării nu acordă șanse dialogului si nu poate 

prezenta pozitia domniei sale față de militarii rezervisti, veterani sau in retragere, față de 

situatia mentinerii discriminărilor si inechităților în sistemul pensiilor militare. 

      Am rugat pe dl Bachide să ii transmită multumirile mele pentru modalitatea in care a 

raspuns solicitarii mele. 

      Chiar daca am incercat să obtinem informatii reale despre stadiul si evolutia pensiilor, 

răspunsurile s-au mentinut in nota cunoscută.... „se fac eforturi pentru.... si trebuie să tinem 

cont de faptul că nu înțelegem adevăratele cauze ale mentinerii stării actuale.." 

     Sperăm ca, in situatia ajungerii OUG la Parlament, să putem să ne prezentăm punctele de 

vedere. 

     O veste „bună" am primit de la seful CSP.... „a intrat pensia pe card". 

Cu respect 

Col.(r) Marian Tudor 

 


