
Ziua Poli iei

 Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  a participat în aceast  diminea ,
la invita ia prefectului Sandu Pocol la edin a Colegiului Prefectural.

 La ora 10 Mircea Man a a luat parte la manifest rile dedicate Zilei Poli iei la
Teatrul Municipal Baia Mare, împreun  cu prefectul jude ului.

 „Ziua Poli iei Române este prilejul cel mai bun pentru a le mul umi celor care
i desf oar  activitatea în acest sector, pentru munca lor, pentru faptul c  vegheaz

la siguran a cet enilor i la aplicarea legilor. Nu de pu ine ori, agen ii de poli ie i-
au pus via a în pericol în misiuni de maxim  importan  pentru comunitate. Fapt
pentru care trebuie s  ne manifest m respectul i solidaritatea fa  de oamenii legii,
care, indiferent de ora din zi sau din noapte sunt la datorie. To i cei implica i în acest
sistem merit  recuno tin a noastr . Dar nu trebuie s  uit m faptul c  aceast
meserie presupune devotament i responsabilitate din partea tuturor. E important s
nu uit m esen a unei institu ii care are în spate o istorie remarcabil .  De 187 de ani
Poli ia Român  este organismul de baz  în protec ia i securitatea cet enilor acestei

ri. Prevenirea i descoperirea infrac iunilor, respectarea ordinii i lini tii publice,
ap rarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale persoanei sunt caracteristicile
esen iale ale Poli iei Române.

 Inspectoratul Jude ean de Poli ie Maramure  are în spate o activitate intens
i respectat  de c tre administra ia pe care o conduc. Dar trag un semnal de alarm

serios înspre comunit ile unde infractorii se cred superiori oamenilor legii, unde
legea nu este respectat , iar infrac ionalitatea este la un nivel ridicat. Evenimentele
recente din localit i precum Bor a, Sighetu Marma iei sau Vi eu arat  nevoia
imperativ  de reorganizare i de înt rire a for elor poli iene ti. O interven ie rapid
i eficient  este imperioas , în caz contrar risc m ca aceste manifest ri aflate în

afara legii s  devin  obi nuite.

 Închei prin a v  dori mult  s tate, putere de munc i împlinirea tuturor
dorin elor! La Mul i Ani!”

A fost mesajul transmis de pre edintele Mircea Man celor care activeaz  în
cadrul Inspectoratului Jude ean de Poli ie Maramure .

„ a pre edintelui Consiliului Jude ean este deschis  pentru orice fel de
probleme. Sunt convins c  împreun  suntem capabili s  fim mereu în slujba
cet enilor. Este un an care va ridica multe probleme, dar preg tirea
dumneavoastr , maturitatea de care a i dat dovad , îmi d  încredere c  împreun  o

 le ducem la bun sfâr it spre folosul maramure enilor”, a mai spus Mircea Man.
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