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COMUNICATUL ASOCIAŢIEI OFIŢERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA 

- 17.07.2019 - 

 

Participarea la a patra ședință a Consiliului Consultativ al  

Militarilor în Rezervă și în Retragere (CCMRR) 
 

Așa cum s-a stabilit la ședința de săptămâna trecută, la data de 16.07.2019 au avut loc, la 

sediul MApN (localul M-100), lucrările celei de-a patra ședințe a Consiliului Consultativ al 

Militarilor în Rezervă și în Retragere (CCMRR), stabilit prin Ordinul ministrului apărării naționale 

nr. M.46 din 14.03.2019. Ședința a fost condusă de coordonatorul CCMRR, consilierul ministrului 

apărării naționale, dl. gl.lt. (r) dr. Marian TASE și au participat reprezentanți și specialiști ai 

Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” 

(ANCMRR), Asociației-Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari (LADPM), 

Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), Asociației Diplomaților Militari în Rezervă 

și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (ADMRR), Asociației Militarilor Participanți în Teatrele de 

Operații (AMPTO) și Asociației Militarilor din România (ROMIL), împreună cu reprezentanți ai 

Direcțiilor Generale Juridică (DGJ) și Financiar-Contabilă (DGFC) și ai Casei Sectoriale de Pensii a 

MApN (CSP). AORR a fost reprezentată de col. (r) Constantin MONAC și col. (r) dr. Crăisor-

Constantin IONIȚĂ. 

La ședință am avut onoarea de a participa și ministrul apărării naționale, dl. Gabriel-

Beniamin Leș, care a precizat că așteaptă propuneri concrete de la membrii CCMRR pentru 

înlăturarea, în regim de urgență, a discrepanțelor dintre categoriile de pensionari militari. A promis 

că este disponibil să-și asume, în fața d-nei Prim-ministru Viorica Dăncilă, anumite modificări 

legislative și că nu așteaptă un document care ar putea rezolva toate aspectele negative cu privire la 

legea pensiilor militare de stat. A mai promis ca va ridica problema și va încerca să clarifice în 

mass-media greșeala repetată cu privire la includerea pensiilor militare de stat în categoria pensiilor 

speciale. În acest context, va avea o discuție și cu ministrul finanțelor publice, dl. Eugen 

Teodorovici, pe linia indexării pensiilor peste 10.000 lei.  

În prezența d-lui ministru s-au discutat și analizat următoarele aspecte: situația de 

neconcordanță dintre modul în care MApN și SRI, pe de o parte și MAI pe de altă parte au indexat 

pensiile militare de stat cu 1,3, respectiv 5%, începând cu 01.01.2019; propunerile de modificare a 

Ordinului comun M.31/M.25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a 

pensiilor militare de stat, îndeosebi în ceea ce privește pensia suplimentară și actualizare/refacerea 

elementelor de calcul al pensiilor militare; actualizarea cadrului legislativ pentru cadrele militare 

care lucrează/au lucrat în industria de apărare.  

În urma discuțiilor contradictorii cu reprezentanții structurilor din minister, mai ales din 

CSP și la ordinul expres al dlui ministru Leș, s-a stabilit realizarea, în regim de urgență, a unui Grup 

de lucru care să pregătească un proiect de OUG pentru toate aspectele discutate. Grupul de lucru își 

va începe activitatea de mâine, la sediul M-100 și are ca termen de finalizare a primului draft al 

Ordonanței o săptămână.  

Reprezentantul DGFC a mai precizat că se lucrează la un nou poiect de lege a salarizării 

militarilor, întrucât cea existentă (Legea nr. 153/2017) nu este echitabilă și nu poate fi folosită ca 

element unic de calcul al pensiilor militare (așa cum este punctul de pensie la civili). 

Mai multe detalii se pot afla pe pagina de Facebook a CCMRR  

https://www.facebook.com/search/top/?q=consiliul%20consultativ%20al%20militarilor%20%C3%AEn%20rezerv%C4%83%20%C5%9Fi%20%C3%AEn%20retragere-%20comunicare.

