
 

 

COMUNICAT Nr.16 din 21.12.2022 

 

În spiritul și litera Acordului-Cadru de cooperare, convenit la 28 iunie 2017,  

între cele 9 structuri asociative reprezentative ale rezerviștilor militari provenite 

din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională 

(SNAOPSN) și în baza Planului de Acțiune Comun pe anul 2022,  la 20 decembrie 

2022, s-a desfășurat Consfătuirea de Lucru a  președinților acestor structuri. 

Consfătuirea a avut loc sub președinția în exercițiu, pe anul 2022, a 

Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „ Alexandru 

Ioan Cuza” (ANCMRR), în organizarea acesteia și cu sprijinul Asociației 

Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din MAI (ANCMRR din 

MAI). 

Agenda Consfătuirii a cuprins: informarea președinției executive privind 

activitatea desfășurată de la precedenta Consfătuire; discutarea și aprobarea 

Planului de Acțiune Comun pe 2023; analiza stadiului demersurilor structurilor 

asociative pentru atragerea de noi membri în  structurilor asociative  ale ultimilor 

generații de rezerviști; discutarea și adoptarea Mesajului de sărbători al structurilor 

asociative din SNAOPSN; alegerea președinției în exercițiu a structurilor 

asociative din SNAOPSN și a președinției în exercițiu a Grupului de Lucru; 

discutarea și identificare cursurilor de acțiune ale structurilor asociative cu privire 

la ultimele evoluții în plan legislativ privind Decizia CCR din 15 decembrie 2022 

și a „Proiectului de  Lege privind modificarea și completarea unor acte normative 

din domeniul pensiilor de serviciu” aflat în curs de avizare. 

 Consfătuirea a subliniat contribuția ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, 

personal a președintelui acesteia precum și a celorlalte structuri asociative din 

Acordul – Cadru pentru fundamentarea deciziilor cu privire la pachetul legislativ 

al OUG 168 din 08 decembrie a.c. privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative (detaliile cu privire la cele de mai sus v-au fost comunicate și prin alte 

mijloace). 

 În cadrul discuțiilor, de la ordinea de zi s-a subliniat că rezultatele în 

materializarea prezentelor etape de parcurs pentru realizarea obiectivelor  

Acordului-Cadru cât și cele ale Platformei Comune pentru perioada 2021-2024, 

probează spiritul de coeziune dintre asociațiile noastre și unitatea  de acțiune 

pentru realizarea intereselor comune. 



 Consfătuirea a evidențiat excelenta conlucrare între structurile noastre de 

nivel local atât în cadrul activităților festiv-comemorative cât și în relația cu  

autoritățile și reprezentanții locali în Parlamentul României. Reușita efortului 

comun al filialelor noastre a fost manifest în majoritatea județelor. 

 Au fost convenite măsuri, ca în sistemul de lucru al Acordului-Cadru și în 

spiritul și litera Platformei Comune, să se acționeze pentru creșterea gradului de 

instituționalizare a implicării structurilor noastre în procesul de elaborare, atât la 

nivel central cât și local, de avizare și legiferare a actelor normative la care 

instituțiile de proveniență sunt parte de acțiune. 

 Pentru desfășurarea  activităților imediate și de perspectivă, Consfătuirea a 

mandatat Grupul de Lucru al Acordului-Cadru să procedeze la formularea de idei, 

cursuri de acțiune  și să propună soluții pentru susținerea intereselor comune, pe 

parcursul legislativ din cadrul primei sesiuni parlamentare a anului 2023. 

 Consfătuirea a hotărât adoptarea proiectului de Plan de Acțiune Comun pe 

anul 2023 cu completările și modificările propuse în cadrul discuțiilor (acesta se 

va difuza în teritoriu pentru acțiune în consecință). 

 În urma votului prin consens, ANCMRR din MAI preia conducerea 

executivă a Acordului-Cadru precum și cea Grupului de Lucru. 

 A fost aprobată forma și conținutul Mesajului Consfătuirii de Lucru a 

președinților structurilor asociative reprezentative ale rezerviștilor provenite din 

Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (Părți ale 

Acordului – Cadru), din 20 decembrie 2022, adresat tuturor rezerviștilor militari – 

se trimite anexat. 

  

SĂRBATORI FERICITE ȘI LA MULȚI ANI! 

PATRIE, ONOARE, DEMNITATE! 

   

 

 PRIMVICEPREŞEDINTE  ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” 

     General maior (rtr) // Marian BUCIUMAN // 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MESAJUL 

Consfătuirii de Lucru a președinților structurilor asociative reprezentative 

ale rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și 

Securitate Națională (Părți ale Acordului – Cadru) adresat tuturor 

rezerviștilor militari 

 Stimați camarazi, 

 Perioada pe care am parcurs-o în anul 2022 o putem caracteriza, în sinteză, 

ca una complexă și dificilă din punctul de vedere al acțiunilor, demersurilor și 

luărilor de poziții ale structurilor asociative, Părți la Acordul-Cadru, față de 

contextul   politico-social intern și mai mult al celui internațional de la granița țării 

noastre. 

 Astăzi, la 5 ani  de la convenirea Acordului - Cadru, putem spune că  

inițiativa  de instituționalizare a relațiilor de cooperare dintre structurile noastre și 

mecanismele aferente și-a atins scopul. Reconsiderarea modului în care sunt 

privite nevoile legitime ale militarilor activi și rezerviști, reconsiderarea abordării 

forțelor de rezervă ca o componentă de bază a forțelor armate, precum și 

pregătirea corespunzătoare a acestora, încetarea și denunțarea campaniei iraționale 

de dezinformare referitoare la pensiile militare de serviciu și încercările repetate 

de includere a acestora în categoria pensiilor speciale, campanie considerată ca un 

atac distructiv la adresa capacității naționale de apărare, prin efectele care se vor 

manifesta în timp ca urmare a scăderii atractivității carierei militare și a 

disponibilității din ce în ce mai reduse a tinerilor de a îmbrățișa această nobilă 

meserie sunt tot atâtea exemple în sprijinul afirmației de mai sus. 

 Și în aceste condiții grele, vă chemăm, dragi camarazi, să facem în așa fel 

încât decidenții politici să înțeleagă mai bine că între componenta activă și cea de 

rezervă trebuie să fie o sinergie funcțională, care să reprezinte, conform 

învățămintelor istoriei naționale, tăria capacității de apărare a țării mai ales în noul 

context geopolitic și geostrategic actual.  



  

Stimați camarazi rezerviști militari, 

  

Veniți alături de noi! Să creștem numărul membrilor și reprezentativitatea 

structurilor noastre asociative, să participăm la un efort conjugat  de 

responsabilizare a societății civile față de puterea armată a țării. 

 Acum, în pragul sărbătorilor de iarnă, este timpul să ne aducem aminte de 

ceea ce ne unește. 

 Fie ca Sfânta Zi a Nașterii Domnului să ne aducă lumină în suflet și simțiri 

nouă tuturor și celor dragi! 

 Fie ca Anul Nou 2023 să  aducă tuturor rezerviștilor militari și familiilor 

acestora împlinirea dezideratelor și speranțelor, fericire și multă sănătate, pacea și 

liniștea sufletească! 

 Consfătuirea de Lucru a președinților structurilor asociative reprezentative 

din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (Părți la 

Acordul - Cadru) îi încredințează pe toți rezerviștii că dispunem de posibilitățile 

conferite de cadrul legal şi că ne vom mobiliza eforturile în așa fel încât  anul  

2023, chiar în condițiile vitrege ce par a urma, să aducă împlinirea intereselor și 

doleanțelor tuturor rezerviștilor, indiferent de proveniența noastră instituțională. 

 

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU! 

 

LA MULȚI ANI DRAGI CAMARAZI REZERVIȘTI! 

 

PATRIE, ONOARE, DEMNITATE 

 

 

 

București, 20 decembrie 2022 

 

 

 

 

 


