
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECTIEI SOCIALE
CABINET SECRETAR DE STAT

Dem. I. Do6rescu 2B, Sector 1, Bucureşti Telefon/fax+ 4-021-319.25.84

Nr. 1426/GB/26.10.201

La petiţia dumneavoastră, transmisă Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi
pentru Petiţii din Camera Deputaţilor, inregistrată la numărul 34/16.738/2012, şi Guvernului
României, inregistrată la numărul 15D/14301/2012. redirecţionată pentru analiză către
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, privind problematica semnalată în petiţia
publicată pe www.petitieonline.ro, precizăm următoarele:

Potrivit competenţelor şi atribuţiilor Ministerului Muncii, Familiei i Protecţiei Sociale.
petiţia a fost analizată de structurile de specialitate sub aspectul legislaţiei aplicabile
domeniile care vizează salarizarea, pensiile şi statutul personalului militar şi al poliţiştilor. în
corelare şi cu prevederile altor acte normative incidente în materie.

1. In ceea ce priveşte Grupa Majoră 0 din Clasificarea Ocupatiilor din România
(COR), publicată in M.Of. nr. 561 din 08.08.2011:

- Organizaţia Internaţională a Muncii (0IM) a efectuat o revizuire a Clasificării
Internaţionale Standard a Ocupaţiilor (ISCO-88) cu scopul de a pune la dispoziţie o clasificare
mai eficientă care să poată fi folosită de toate ţările la următoarea rundă de recensăminte ale
populaţiei, precum şi in cadrul serviciilor naţionale de ocupare a forţei de muncă şi al altor
aplicaţii orientate către clienţi.

OIM a definitivat structura Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor - ISCO 08
şi. prin Rezoluţia din 6 decembrie 2007, a aprobat ISCO 08 potrivit propunerii formulate la
intâlnirea de lucru a Experţilor in Statistica Muncii.

In vederea asigurării relevanţei, coerenţei şi comparabilităţii datelor statistice structurate
la nivel de ocupaţie, EUROSTAT a propus reglementarea de către Comisia Europeană a
utilizării ISCO 08. concretizată prin Rezulamentul nr.1022/29.10.2009 care impune atât
implementarea ISCO 08 in clasificările naţionale pentru ocupaţii, cât şi adaptarea anchetelor
statistice conform structurii ISCO 08.

Implementarea Regulamentului nr.1022/29.10.2009 a fost făcută in două etape şi
anume:

Etapa I: Aprobarea, prin hotărâre a Guvernului. a Structurii Clasificării Ocupaţiilor
din România potrivit Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor — ISCO 08, până la
nivelul grupelor de bază.
Etapa II: Elaborarea unei noi structuri a Clasificării Ocupaţiilor din România - la
nivel de ocupaţie (şase caractere), care a implicat un proces de translatare a ocupaţiilor în noua
versiune a Structurii COR.
 

Astfel, prima etapă a fost finalizată prin Hotărârea Guvernului nr.I.352/2010 privind
aprobarea structurii ocupaţiilor din România —nivel grupă de bază, conform
Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor —ISCO 08, publicată in M.Of
nr.894730.12.2010, iar a doua etapă s-a incheiat prin publicarea Ordinului nr.I.832 al
ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr.856 al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România —nivel de
ocupaţie (şase caractere), publicat in M.Of nr.561708.08.2011.
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Menţionăm că, deşi potrivit art.5 din Ordinul ministrului muncii nr.270 şi al
preşedintelui Institutului Naţional de Statistica nr.273 din 12 iunie 2002 privind aprobarea
Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea Ocupaţiilor din România, publicat
M.Of. nr.53112002 „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale in colaborare cu
Institutul Naţional de Statistică asigura actualizarea COR...''. Grupa Majoră 0 „Fortele
armate" a fost coordonată numai de către Ministerul Administratiei şi Internelor incă de
la prima editie a acestui nomenclator apărută în 1995, motiv pentru care vă rugăm să vă
adresaţi Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru alte detalii sau informaţii privind
Grupele de bază sau ocupaţiile din cadrul Grupei Majore 0.

Totuşi, dacă se consideră necesară introducerea unei ocupaţii noi în Clasificarea
Ocupaţiilor din România, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit art.7 şi art.8 din Ordinul
ministrului muncii nr.270 şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.273 din 12
iunie 2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea
Ocupaţiilor din România, publicat in M.Of. nr.531/2002:
actualizarea COR se face din initiativa utilizatorilor;
pentru completarea COR (introducere, redenumire sau radiere ocupaţii) se depune o

cerere la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale insoţită de documentaţia
conform art.8 din Ordinul tninistrului muncii nr.270 şi al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistica nr.273 din 12 iunie 2002 privind aprobarea Procedurii de
actualizare a nomenclatorului Clasificarea Ocupaţiilor din România, publicat
M.Of. nr.531/2002.

In Hotărarea Guvernului nr.1.35272010. militarii se regăsesc în grupa 0 — Forţele
armate, aceştia fiind divizaţi  in ofiţeri (0110), subofiţeri (0210) şi personal al forţelor
armate, alte grade (0310).

Atât in legislaţia in vigoare. cât şi in vorbirea curentă se folosesc. în domeniul muncii,
expresii oarecum similare, dar care au semniticaţie deosebită. Aceste expresii sunt ocupaţia,
funcţia, meseria, calificarea, specialitatea etc., iar interpretarea eronată a acestor expresii
poate genera. uneori, confuzii. Spre exemplu, ofiţerii se deosebesc intre ei prin grade militare,
dar o avansare (promovare) in grad nu inseamnă schimbarea ocupaţiei. Dacă ne referim la
funcţie, observăm că există Hotărarea Guvernului nr. 48572005 privind echivalarea
funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile, cu modificările
completările ulterioare. Această hotărâre echivalează funcţiile specific militare cu funcţii
civile, lincepând de la cea de şef al Statului Major General şi terminând cu funcţii
incadrate de soldaţi şi gradaţi profesionişti.
In ceea ce priveşte calificarea cadrelor militare şi a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti,
în baza prevederilor legale ale statutelor acestora, s-au elaborat nomenclatoare privind armele,
serviciile şi specialităţile militare, aprobate prin dispoziţie a şefului Statului Major General,
respectiv prin ordin al ministrului apărării naţionale.

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că procesul de actualizare a COR este continuu
in funcţie de numărul solicitărilor primite de la utilizatori aceste completări se aprobă prin
Ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică şi se publică în Monitorul Oficial al României.

Textul integral al formei actualizate COR poate fi accesat folosind link-ul:
http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/munca/c-o-r sau accesând site-ul o ficial al
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale www.mmuncii.ro la secţiunea Programe Strategii 
Forţă de Muncă.
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2-3. in ceea ce priveşte salarizarea personalului din institutiile publice de apărare,
ordine publică şi sigurantă natională:

- Legea-cadru nr. 28472010 are ca obiect de redementare stabilirea unui sistem unitar
de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al
statului. Sistemul de salarizare reglementat prin Legea-cadru nr. 28472010 are la bază
următoarele principii:
caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de
personal din sectorul bugetar, prin luarea in considerare a drepturilor de natură salarială
stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare re2lementat de prezenta lege;
supremaţia legii, in sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin
norme juridice de forţa legii;
echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru
muncă de valoare eRală, pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea
salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar;
sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale in baza legilor
speciale anuale.

- Anexa VII - FAMILIA OCUPATIONALĂ DE FUNCTII BUGETARE "APĂRARE,
ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANTĂ NATIONALĂ" la Legea-cadru nr. 28472010 conţine,
sub aspectul salarizării, reglementări specifice personalului din instituţiile publice de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională. Potrivit art. 1 alin. (1) din Anexa VII la Legea-cadru nr.
28472010, "personalul incadrat in instituţiile publice de aparare, ordine publica şi siguranţă
naţională este salarizat in raport cu statutul, activităţile şi organizarea stabilite prin lege, cu
indeplinirea cu credinţă a ce îi revin, potrivit jurământului depus, cu responsabilităţile, atribuţiile, 
rolul, complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate cu gradul de efort şi risc, cu 
pregătirea şi competenţa profesională, precum şi cu interdicţiile şi restrângerea exerciţiului unor 
drepturi prevăzute pentru personalul din aceste instituţii de legislaţia in  vigoare". De asemenea, 
personalul acestor instituţii publice beneficiază de solde, salarii, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, 
prime, premii şi alte drepturi salariale.

Acest fapt presupune, indubitabil, recunoaşterea statutului social al militarilor şi
apreciem că nu constituie un motiv de discriminare. De altfel, majoritatea principiilor care
guvernează prevederile Anexei VII sunt preluate din Legea nr. 13871999 privind salarizarea
alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de aparare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil
din aceste instituţit cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt in corelare cu prevederile
Legii nr. 8071995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
şi cu cele ale actelor normative care privesc statutele soldaţilor şi gradaţilor profesionişti,
poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

In ceea ce priveşte "compensarea muncii suplimentare", apreciem că legislaţia muncii
şi cea a salarizării, în vigoare, reglementează, precis şi clar, modul 1n care se compensează
munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din
sectorul bugetar incadrat in funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată in
zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi in celelalte zile in care, in conformitate cu
reglementările în vigoare, nu se lucrează, 1n cadrul schimbului normal de lucru.
Responsabilitatea aplicării şi respectării acestor prevederi Iegale privind "compensarea muncii
suplimentare", revine, pentru fiecare categorie de personal in parte, ordonatorilor de credite
conducătorilor instituţiilor publice unde sunt incadraţi salariaţii.
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4. Referitor la "obstrucţionarea dreptului la muncă şi la o carieră complementară"
pentru militari şi poliţişti:
Potrivit art. 41 din Constitutia Romăniei, republicată. dreptul la muncă nu poate fi
ingrădit, iar alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă
este liberă. Personalul militar şi poliţiştii din instituţiile publice de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională beneficiază de protecţia actelor normative specifice care
reglementează statutul acestora, având drepturi şi indatoriri clar stipulate.
Sub aspectul salarizării, personalul 1ncadrat in instituţiile publice de apărare. ordine
publică şi siguranţă naţională este salarizat in raport cu statutul, activitătile şi organizarea
stabilite prin lege, cu indeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce îi revin, potrivit jurământului
depus, cu responsabilităţile, atribuţiile, rolul, complexitatea şi importanţa socială a funcţiei
exercitate, cu gradul de efort şi risc, cu pregătirea şi competenţa profesională, precum si cu 
interdictiile şi restrângerea exercitiului unor drepturi prevăzute pentru personalul din aceste
institutii de legislatia in vigoare.

Fară de cele de mai sus, apreciem că nimeni nu poate fl silit să desfăşoare profesia de
cadru militar in activitate sau poliţist, iar alegerea profesiei presupune un act individual de
vointă, cunoaşterea rigorilor şi privatiunilor la care este supus pe timpul indeplinirii obligatiilor
militare si asumarea acestora.

5. In ceea ce priveşte "privarea de drepturi şi libertăţi.....statul rornan afectează in
mod indirect şi viaţa membrilor civili ai familiilor militarilor":
După cum am arătat la pct. 2-3, actualul cadru legislativ oferă compensaţii, inclusiv
sub aspectul salarizării, personalului incadrat 1n instituţiile publice de apărare, ordine publică
siguranţă naţională, in raport cu interdicţiile şi restrângerea exerciţiului unor drepturi prevăzute
de lege. Sub aspectul "instabilităţii rezidentiale", invocată in petiţie, amintim de prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 186772005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a
compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare in activitate din Ministerul Apărării
Nationale, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1362/2006, act normativ
care stabileşte cadrul general şi condiţiile pentru acordarea acestei compensaţii. Apreciem că
intenţia legiuitorului a fost să acorde acest drept personalului militar, ca o compensaţie pentru
riscurile şi privaţiunile la care sunt supuse cadrele militare in timpul activităţii, având in vedere
şi desele schimbări ale locului de muncă si garnizoanelor pe parcursul carierei militare. precum
şi pentru instituirea unor conditii de locuit adecvate. convenabile. care să satisfacă cerinţele de
locuit ale unui militar si ale familiei acestuia. 

- Statul român acordă şi alte compensaţii personalului militar şi poliţiştilor, in raport cu
statutul acestora, spre deosebire de alte categorii de personal. Amintim aici Hotărârea
Guvernului nr. 6572003 privind stabilirea drepturilor de hranî:i, in timp de pace, ale
personalului apartinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul
politistului, cu modificările ulterioare, act normativ care se aplică unor categorii de personal
din Ministerul Administraţiei şi Internelor. De asemenea. Ordonanta Guvernului nr. 2671994
privind drepturile de hrană, in timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare
nationată, ordine publică şi sigurantă natională, republicată, se aplică personalului din
Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei -
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie,
Serviciul Rotnân de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
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După cum se observă, legiuitorul face o enumerare strict limitativă., ceea ce presupune
că acest drept nu se poate acorda şi altor persoane care aparţin altor instituţii.

6. Referitor la "pensionarea militarilor în conditii unitare"şi la dreptul la pensie al
militarilor:

- Prin intrarea 1n vigoare, la 1 ianuarie 2011, a Legii nr. 2637 2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată Legea nr.
164/2001 privind pensiile militare de stat. astfel incât toate pensiile au fost inteQrate intr-un
sistem unic potrivit mai multor principii, dintre care amintim principiul unicităţii şi al
contributivităţii. Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă pentru cadrele militare in
activitate din domeniul apărării nationale. ordinii publice şi siguranţei naţionale a crescut de la
55 de ani la 60 de ani, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, având în vedere condiţiile
prevăzute in Anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010 şi în funcţie de data naşterii. Pentru
personalul civil, stagiile şi vârstele de pensionare, in functie de anul naşterii, sunt prevăzute in
Anexa nr. 5 la lege, putând ajunge la 65 de ani (pentru bărbaţi) şi 63 de ani (pentru femei).

Se observă că legiuitorul a făcut o diferenţiere dintre vârstele standard de
pensionare a personalului civil şi a militarilor, având în vedere situaţia juridică a acestor
persoane, principiile şi legislaţia naţională aplicabilă pe parcursul ultimelor decenii,
legislaţie care reglementa două sisteme diferite: Legea nr. 19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (in prezent, abrogată) şi Legea nr. 164/2001
privind pensiile militare de stat (de asemenea, abrogată). Astfel, principiul egalităţii,
enunţat în Legea nr. 263/2010, trebuie interpretat prin prisma faptului că se aplică un tratament
nediscriminatoriu numai intre persoane aflate in aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce
priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Problematica pensionarilor militari este in atenţia instituţiei noastre, precum şi a
Ministerului Apărării Naţionale. Adoptarea unui act normativ care să reglementeze pensiile
militare incumbă un program de guvernare coerent, cu o bugetare multianuală, şi analizarea
posibilităţii revenirii la pensii ocupaţionale pentru militari, fapt care se poate face printr-o lege
adoptată de Parlamentul României.

Inţelegem temerile pensionarilor militari şi îi asigurăm că ministerul nostru incurajează.
deopotrivă, munca şi respectarea legilor şi a cetăţenilor. in acest context, dorim să vă informăm
despre preocupările existente pentru elaborarea actelor normative care să reglementeze
reconstrucţia sistemului de pensii militare ocupaţionale, având la bază şi principiul potrivit căruia nu 
poţi indrepta o nedreptate, făcând o alt ă nedreptate.

- Ministrul apărării naţionale a aprobat, In data de 7 iunie a.c., constituirea Comisiei
pentru elaborarea actelor normative care să reglementeze reconstrucţia sistemului de pensiimilitare 
ocupaţionale. Acest organism are drept misiune analizarea si evaluarea situatiei actuale a 
pensionarilor militari din perspectiva aplicării lei1or nr. 119/2010. nr. 263/2010 şi a OUG nr. 1/2011. 
in vederea elaborării actelor normative care să reglementeze drepturile actualilor
pensionari militari. căt si cele ale viitorilor pensionari militari. in prezent in activitate. 
Preşedinte al acestei comisii a fost numită Simona Lutniniţa Sirbu, consilier al ministrului Apărării 
Naţionale. specialist In drept. La lucrările comisiei vor fi invitaţi parlamentari şi reprezentanţi ai 
asociaţiilor şi sindicatelor cadrelor militare in rezervă şi in retragere.
Consider că acest prim demers intreprins astăzi este o dovadă a respectului pe care îl datorăm celor
care şi-au făcut şi işi fac datoria faţă de ţară, precum şi o probă a .faptului că tze ţinem
promisiunea de a acţiona pentru redarea demnităţii şi a dreptzirilor unei categorii nedreptăţite
de măsurile arbitrare luate anterior. Comisia s-a născut din nevoia stitnulării unui dialog
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social efectiv intre rezerviştii si militarii in retragere, societatea civilă şi sfera politică , in 
interesul soluţionării problemelor reale acutnulate, a apreciat ministrul Corneliu Dobriţoiu.

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul că, in data de 15 iunie a.c., Comisia pentru
elaborarea actelor normative care să reglementeze reconstrucţia sistemului de pensii militare.
constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, s-a Intrunit pentru prima dată. la Palatul
Cercului Militar Naţional din Bucureşti. Şedinţa, prezidată de consilierul ministrului apărării 
naţionale, Simona Luminiţa Sirbu, a fost dedicată detaliilor organizatorice şi de lucru, fiind convenită 
o foaie de parcurs a procesului de elaborare a proiectului legislativ, modalitătile concrete de 
colaborare. cooperare şi armonizare a resurselor de expertiză ale părtilor atlate in dialog.

La Intâlnirea de la Palatul Cercului Militar Naţional au participat reprezentanţi ai
conducerii Ministerului Apărării Naţionale şi ai tuturor structurilor cu atribuţii In domeniul pensiilor 
şi calităţii vieţii personalului, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de 
Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe. Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului 
de Protecţie şi Pază şi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi reprezentanţi ai 
asociaţiilor cadrelor militare in rezervă şi retragere care au filiale pe intreg teritoriul naţional. De 
asemenea, vă informăm că reprezentanţii acestei Comisii au avut întâlniri in perioada iunie-octombrie 
a.c., in mai multe garnizoane ale ţării, cu reprezentanţii pensionarilor militari, pentru a afla direct, la 
faţa locului. care sunt problemele şi care sunt propunerile acestora.

- Dorim să vă mai informăm că proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art.
7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172011, privind stabilirea unor măsuri in
domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, susţinut, ca reprezentant al Guvernului, de ministrul apărării naţionale, a
fost adoptat la data de 14 iunie 2012, de plenul Camerei Deputaţilor, in calitate de cameră 
decizională. La data de 3 iulie 2012, preşedintele României a semnat decretul privind promulgarea 
acestei legi.

Actul normativ prevede, pentru pensionarii militari al căror cuantum al pensiei a
fost diminuat in urma recalculării pensiilor, nerecuperarea sumelor rezultate din
regularizarea pentru perioada 1 ianuarie — 31 decembrie 2011. Conform OUG nr. 1/2011,
in forma iniţială, procesul de recalculare a fost finalizat la 31 decembrie 2011, iar din
aprilie 2012, ar fi trebuit recuperate sumele plătite în plus, incepănd cu 1 ianuarie 2011.

Potrivit comunicatului de presă nr. 91/14.06.2012 emis de M.Ap.N., modificarea OUG
nr. 1/2011, prin amnistierea obligaţiilor de plată rezultate din scăderea pensiilor, efect al
recalculării şi revizuirii acestora, este una dintre măsurile reparatorii aduse pensionarilor
militari care au avut de suferit în urma procesului de recalculare, revizuire şi regularizare a
pensiilor militare. "Am realizat astăzi o etapă importantă din procesul de eliminare a
nedreptăţilor făcute in procesul de recalculare a pensiilor, un pas care dovedeşte voinţa
Parlamentului României de a reda militarilor demnitatea şi respectul cuvenite. Intenţia
noastră nu se opreşte aici! Angajamentul nostru politic este ca, intr-o a doua etapă, să
includem in viitorul program de guvernare al USL problematica pensiilor rnilirare, astfel incât
să demarăm, din 2013, procedurile de revenire a pensiilor militare diminuate la cuantumul
din 31 decembrie 2010, a declarat ministrul apărării naţionale, Comeliu Dobriţoiu. De
asemenea, vă informăm că această problematică este, in continuare, in atenţia primului ministru
şi a Ministerului Finanţelor Publice, in vederea găsirii unei soluţii legislative şi identificării
fondurilor bugetare necesare, după cum a declarat primul ministru din data de 22 octombrie
2012.

Faţă de cele expuse mai sus, având în vedere legislaţia in vigoare şi deciziile Curţii
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Constituţionale a României in domeniul pensiilor şi in cel al salarizării, apreciem că nu sunt
motive de discriminare intre militarii activi şi in rezervă şi celelalte categorii sociale, iar
ministerul nostru va analiza, potrivit competenţelor conferite de lege, orice propunere viabilă in
aceste domenii, in conformitate cu obiectivele asumate prin Programul de guvernare.

 
Cu stimă,
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