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Mesajul domnului Vicepreşedinte Victor Chirilă cu ocazia Zilei Armatei
Române
Ziua de 25 Octombrie va rămâne mereu în amintirea poporului nostru
prin importanţa sa istorică şi prin simbolurile pe care le poartă. Ea constituie
un bun prilej pentru a rememora şi cinsti faptele de vitejie ale înaintaşilor,
ale celor care - în urmă cu 68 de ani - au făcut suprema jertfă pe câmpurile
de bătalie pentru eliberarea ultimei brazde de pământ de sub ocupaţie
străină.
În această zi de sărbătoare, gândul nostru se îndreaptă spre cei care şiau făcut cu cinste datoria faţă de patrie în vâltoarea marii conflagraţii a
Secolului XX. Suntem, de aceea, datori ca astăzi – în zi de sărbătoare –, să
cinstim memoria eroilor neamului, să aducem un omagiu special veteranilor
de război şi să exprimăm înalta noastră preţuire pentru activitatea militarilor
în rezervă şi retragere care au servit cu credinţă şi onoare patria şi poporul
român.

Armata a fost cea care ne-a adus independenţa, armata a fost cea în
baza eroismului căreia s-a putut face Marea Unire. Armata României este
cea care ne-a adus libertatea după cel de-al Doilea Război Mondial, este o
armată care s-a dedicat în toată istoria ei naţiunii poporului român şi
interesului naţional.
Mă înclin cu recunoştinţă în faţa memoriei ostaşilor români căzuţi pe
câmpurile de luptă - în vremuri mai vechi sau mai noi - pentru apărarea
fiinţei naţionale şi a gliei strămoşeşti, pentru libertatea şi siguranţa noastră, a
tuturor, şi aduc un sincer omagiu veteranilor de război, pentru care datoria
faţă de ţară a reprezentat suprema obligaţie!
Totodată, dincolo de trecutul glorios, Armata Română contribuie şi la
construcţia prestigiului României de astăzi, fiind o armată care, în afara
frontierelor ţării, contribuie la lupta împotriva terorismului, contribuie la
apărarea drepturilor şi libertăţilor lumii civilizate.
În această zi, este momentul să ne gândim cu respect la militarii care
ne asigură securitatea atât în ţară, cât şi în teatrele de operaţii internaţionale.
În 2012 marcăm zece ani de participare neîntreruptă a Armatei României la
operaţiile din Afganistan, 10 ani în care România a demonstrat în repetate
rânduri că este un aliat de încredere, ferm angajat în gestionarea problemelor
de securitate, gata să acţioneze când este nevoie şi să contribuie la asigurarea
păcii şi stabilităţii în lume.
Prezenţa noastră în Afganistan, în zone cu grad de risc ridicat,
participarea cu militari în Balcanii de Vest, contribuţia la misiunea din Libia,
disponibilitatea de a găzdui elemente ale scutului antirachetă şi promovarea
integrării acestora în viitorul sistem NATO, precum şi eforturile noastre de a
susţine activitatea desfăşurată de Alianţă în domeniul apărării cibernetice sau
al securităţii energetice, pentru a aminti numai câteva din angajamentele

ferme pe care Armata Română le-a dus sau le duce la îndeplinire sunt dovezi
care atestă contribuţia importantă a României faţă de succesul comunităţii
euroatlantice.
Să fim, așadar, mândri de trecutul încărcat de glorie al Armatei Române și
mândri de ceea ce Armata Română reprezintă astăzi.
Vă mulțumesc!

