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Domnule General Virgil Bălăceanu - președinte al Asociației Ofițerilor
Rezerviști din România, domnilor generali, domule deputat, dragi invitați, dragi
colegi, onorată asistență, doamnelor si domnilor.

În urmă cu câteva zile am fost desemnat de colegii mei rezerviști voluntari,
membri ai Asociației Ofițerilor Rezerviști din România, să îi reprezint prin acest
discurs în fața dumneavoastră. După euforia momentului pe care personal l-am
primit cu mare onoare, a venit clipa în care a trebuit să aștern pe hârtie mesajul pe
care dorim să îl transmitem întregii audiențe. Așa a apărut la început ideea de a vă
vorbi despre ce înseamnă cu adevărat un rezervist voluntar, cine ar putea fi el, din
ce mediu provine, ce educație are, ce l-a determinat să o ia pe acest drum și multe
multe altele, ca într-un final să ne hotărâm a transmite un singur mesaj – aveți
nevoie și de noi, așa cum și noi avem nevoie de dumneavoastră.
Noi rezerviștii voluntari suntem cei care, la fel ca mulți dintre dumneavoastră,
am învățat din armată că atunci când crezi că nu mai poți, descoperi că poți mai
mult, iar dacă știi ce vrei este imposibil să nu găsești ceea ce cauți. Printre oameni
ca dumneavoastră, care ne-au instruit și ne-au format ca militari, am redescoperit ce
înseamnă respectul și loialitatea, ce înseamnă echipa, încrederea și curajul, ca întrun final să redescoperim încă odata că suntem suma acțiunilor noastre care într-o
mare măsură depind de modul în care ne utilizăm cele mai bune deprinderi pe care
le avem, iar toate acestea sunt parte din tot ce avem noi de oferit armatei române.
Noi nu suntem doar aceea bucățică din personalul armatei române
selecționată pe bază de voluntariat, care am consimțit, printr-un contract individual
cu o durată determinată, să fim încadrați în anumite funcții din ștatele de organizare
ale structurilor Ministerului Apărării Naționale.
Noi suntem aceea resursă pe care, dacă știi cum să o formezi, oferindu-i
încrederea că îți poate fi aproape și că te poate susține în anumite momente, va ști
și ea la rândul ei cum să te ajute, va ști cum să îți dea curajul de a pune lucrurile în
mișcare.
Apreciem în mod deosebit deschiderea pe care o simțim la nivelul Ministerului
Apărării Naționale și al Statului Major al Apărării față de problemele și propunerile
noastre și sperăm ca demersurile pentru amendarea Legii 270 privind statul
militarilor rezerviști să continue prin acțiuni specifice, la toate nivelurile. Totodată
reamintim că este necesară și o lege a angajatorului în ceea ce ne privește, și nu
uitați că deja o parte dintre noi lucrăm la proiectul acestei legi. Dar pentru a duce la
bun sfârșit toate acestea avem nevoie și de sprijinul dumneavostră.
În continuarea la ceea ce am spus mai devreme putem afirma cu toată
convingerea că noi rezerviștii voluntari suntem o resursă generatoare de plus

valoare pentru armata română și o alternativă la dificultățile prin care trece Armata
României în ceea ce privește situația rezervei militare naționale.
Datorită anumitor factori care nu fac rostul unei discuții prezente, nu putem
estima cu exactitate resursele necesare pe care ne vom putea baza ȋn viitor, dar
putem prevedea viitoarele provocări și concepte, care ne dau ocazia să ne pregătim
şi să folosim mai eficient toate resursele pe care le avem în prezent, în timp ce noi,
rezerviștii voluntari, suntem una dintre ele, fapt ce mă face să afirm cu toată
convingerea că dacă vrem să cucerim viitorul, trebuie să stăpânim prezentul și să
învățăm din trecut.
Putem trece cu ușurință peste ce ne-ar putea despărți dacă avem puterea să
privim împreună către ce ne unește, iar nimic nu este mai presus decât dragostea de
țară care ne-a adus și pe noi rezerviștii voluntari alături de dumneavoastră dragi
ofițeri, subofițeri, maiștri militari și militari ai armatei române.
Chiar dacă în evoluția noastră profesională nu avem o istorie comună, iar
perspectiva originară este diferită în evoluția carierelor noastre profesionale,
provocarea este una comună, iar soluţiile sunt ȋn beneficiul tuturor celor care suntem
de partea binelui acestei minunate națiuni, națiunea română.
Viitorul nostru, al rezerviștilor voluntari, depinde de depășirea dificultăților
actuale, iar în asemenea situații este importantă perspectiva tuturor. Nimic nu este
imposibil pentru noi cei care încearcăm, pentru că știu, cu siguranță, că numai
împreună putem împărți un eventual imposibil în mai multe posibilități.
Cunoaștem cu toții că România se află astăzi într-un mediu international
complex, în care provocările și amenințările nu lipsesc, iar armata trebuie să fie în
permanență pregătită corespunzător. Acesta este unul dintre motivele pentru care
putem urma exemplele aliaților noștri, tinzând împreună spre profesionalizarea la cel
mai ridicat nivel a tuturor structurilor componente ale armatei române, inclusiv a
structurii rezerviștilor voluntari.
În încheiere, rezerviștii voluntari din Asociația Ofițerilor Rezerviști din
România căreia încă o dată îi mulțimim pentru tot sprijinul pe care ni-l acordă, vă
transmit astăzi următorul mesaj:
- dragi militari ai armatei române, vă respectăm, cunoaștem cât de bine
sunteți pregătiți, știm cât de importanți sunteți pentru țara noastră, pentru siguranța
ei și nu numai, dar vrem si noi! Vrem și noi să fim acel umăr de ajutor despre care
trebuie să știți că vă este aproape de fiecare dată când aproapele va fi necesar. Dar
pentru asta, avem nevoie și de sprijinul dumneavoastră.
Dumnezeu să binecuvânteze armata română și pe toți cei care, în spiritul NATO și al
valorilor europene, servesc patria.

Vă mulțumesc
Horia Scarlat

