MESAJUL
Asociației Ofițerilor în Rezervă din România cu prilejul
Zilei Rezervistului Militar
Se împlinește un deceniu de când, prin Hotărârea Guvernului nr. 467/2010 s-a
reinstituit Ziua Rezervistului Militar, în ultima zi a lunii mai, ziua constituirii Asociației Naționale
a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, în anul 1990, reînnoind astfel o tradiție întreruptă
samavolnic de autoritățile comuniste în 1948. Prin acest document se recunoaște, încă o dată,
importanța națională și socială a profesiei militare în general și a rezerviștilor, în special, care
reprezintă o categorie socio-profesională distinctă, cu un statut bine definit în cadrul societății
românești contemporane și include „orice persoană care deține grad militar în rezervă sau în
retragere, respectiv soldați, gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și generali, indiferent de
instituția publică din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională în care
și-au desfășurat activitatea. De curând, în corpul rezerviștilor militari sunt incluși și rezerviștii
voluntari, conform Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari.
Cu acest prilej, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România transmite tuturor acelora care
au servit Patria sub Drapelul Tricolor expresia recunoștinței pentru modul în care și-au respectat
jurământul dat Țării și Națiunii, mulțumiri pentru cele realizate în carieră și urarea de sănătate
și viață liniștită în viitor, iar celor care activează în Rezerva Armatei le adresăm îndemnul să nu
uite niciodată că Patria rămâne crezul suprem.

La mulți ani, dragi camarazi !
Din păcate, aniversăm această zi într-un moment greu pentru cei care nu și-au uitat
jurământul depus, când Rezerva Armatei și membrii ei sunt tratați cu indiferență și cu
malițiozitate de către cei aleși prin vot să ne reprezinte. Constatăm cu durere și cu cea mai
mare îngrijorare că Rezerva Armatei este depopulată, îmbătrânită și neinstruită, că programul
de consolidare a acesteia prin introducerea profesiei de rezervist voluntar este un mare eșec și,
peste toate, că asupra celor care și-au slujit țara timp de decenii, purtând cu onoare uniforma
militară, se abat norii negrii ai unor decizii politico-financiare, prin care se încalcă și se confiscă
drepturile de facto și de jure ale rezerviștilor, drept răsplată că au ales să iubească și să apere
necondiționat Țara și Națiunea.
Prin toate acțiunile sale, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România va continua să
militeze pentru solidaritate națională și socială, pentru consolidarea apărării naționale,
pregătirea forțelor ei armate, active sau în rezervă și apărarea profesiei și drepturilor militarilor
cu un singur scop: apărarea suveranității, a independenței și a unității statului, a integrității
teritoriale a țării și a democrației constituționale, așa cum prevede legea supremă a statului
român.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
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