
                              

 

APELUL 

Asociaţiei Judeţene Argeş ,,Basarab I’’  

   a Cadrelor Militare  în Rezervă şi în Retragere 

Asociaţia Judeţeană Argeş „Basarab I” a Cadrelor Militare în Rezervă şi 

în Retragere care reprezintă şi apără interesele şi drepturile cadrelor 

militare în rezervă şi în retragere, şi ale familiilor acestora în relaţiile cu 

autorităţile centrale şi locale, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii 

similare din ţară şi din străinătate, adresează  un APEL către 

principalele instituţii ale statului român  pentru respectarea dreptului 

rezerviştilor militari şi familiilor acestora la o viaţă decentă. 

1. Privind problematica pensiilor militare 

             Asociaţia se pronunţă ferm pentru: 

 - Adoptarea de către Parlamentul României cel mai târziu până la 

sfârşitul acestei legislaturi a unei legi prin care cuantumul pensiilor 



diminuate, nu din vina pensionarilor să revină la valoarea din 

decembrie 2010 şi menţinerea în plată a celor dobândite în urma 

recalculării, regularizării/revizuirii, proces în urma căruia unele 

pensii au crescut. 

- Anularea prevederii potrivit căreia este interzis dreptul la muncă, 

respectiv cumulul pensiei cu salariu în domeniul bugetar şi îndeosebi 

pentru camarazii noştrii care au fost disponibilizaţi în urma 

reducerilor de efective din armată şi care au o pensie foarte mică.  

In perspectiva următorilor 2 ani parlamentul să elaboreze: 

 ,, Legea pensiilor militare de stat’’ aşa cum este în toate  armatele 

moderne şi  care să ţină seama de privaţiunile serviciului militar, 

ierarhia militară, funcţiile şi importanţa acestora , răspunderile ce 

revin pe diferite trepte. 

 In mod obligatoriu această lege să prevadă principiul 

neretroactivităţii potrivit căruia  dacă cuantumul pensiei rezultate 

este mai mic decât cel în plată să fie menţinut cel mai avantajos , 

acesta fiind un principiu constituţional. 

2. Cu privire la alte domenii ale protecţiei sociale a pensionarilor 

militari. 

 - Elaborarea unei legii de organizare şi funcţionare a structurilor 

asociative. Această lege  va fi foarte importantă în noua configuraţie 

a împărţirii administrativ teritoriale a ţării în regiuni de dezvoltare şi 

va permite constituirea unor federaţii  şi  confederaţii în domeniul 

apărării , ordinii publice şi siguranţei naţionale , structuri puternice 

atât numeric cât şi calitativ care să-şi faca simţită prezenţa în tot 



spectrul socio-politic şi să apere în mod unitar interesele rezerviştilor 

militari.;  

 - Adoptarea sau modificarea actualului Statut al cadrelor militare 

care este depăşit şi nu mai răspunde necesităţilor actuale. În 

conţinutul acestuia să se prevadă clar şi simplu drepturile, obligaţiile 

şi restricţiile cadrelor militare, aplicarea şi respectarea unor 

prevederi legale cu măsuri administrative sau penale pentru cei ce 

nu le respectă, precum: 

 - asistenţa medicală pentru cadrele militare în activitate, în 

rezervă şi în retragere şi familiile acestora; 

 - dreptul de folosire a spaţiilor Ministerului Apărării Naţionale 

cercuri militare, cămine, baze de odihnă şi tratament, baze sportive, 

etc., cu simplificarea şi clarificarea mai precisă a accesului şi de  

utilizare a  acestora; 

  - modalităţi mai simple şi precise privind avansarea cadrelor 

militare în rezervă şi în retragere;  

 - stabilirea mai clară a prevederilor privind cadrele militare care 

nu mai sunt în activitate, deoarece reglementările actuale nu sunt 

unitare pentru aceste categorii de militari astfel: 

   -  rezervişti  pensionaţi la termen; 

  - rezervişti pensionaţi înainte de termen( disponibilizaţi) 

  - rezervişti militari care provin  din militari cu termen redus 

(au primit grade militare dar nu au drepturi); 

  - veterani  de război proveniţi din al doilea război mondial; 



  - veterani militari şi veterani care au participat pe teatrele de 

operaţii militare; 

  - Modificarea Codului Fiscal prin care să se accepte 

redirecţionarea a 2% din impozitul aplicat pensiilor militare către 

fundaţii , asociaţii  şi  persoane fizice aflate în dificultate 

 Ne exprimăm convingerea că solicitările noastre sunt minimale şi 

au menirea de a crea siguranţă , stabilitate şi linişte sufletească în 

rândul rezerviştilor militari , eliminarea suspiciunilor, urii şi învrăjbirii 

între noi militarii şi între noi şi societatea civilă. 

 Apelul a fost dezbătut şi aprobat în unanimitate  de 

voturi de către cei 150 de participanţi la adunare 

solemne  a  asociaţiei cadrelor militare în rezervă şi în 

retragere din 31 mai  2013 cu prilejul sărbătoririi ,, Zilei 

Rezervistului Militar    

 

   Cu  deosebită consideraţie,  

   Preşedintele Asociaţiei Judeţene Argeş,, Basarab I”  

     a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 

       Col.r. Alexandru Ţânţarcu 

  

                                 

 


