
Ziua Jandarmeriei Române

 Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , Mircea Man a participat as zi
la manifest rile dedicate anivers rii a 159 de ani de la înfiin area Jandarmeriei
Române. Domnia sa a inut s  fie al turi de jandarmii maramure eni la sediul
Inspectoratului Jude ean de Jandarmi „Bogdan Vod ” Maramure , unde s-au rostit
mesaje i s-au înmânat diplome.

 La deschiderea evenimentului, Mircea Man a citit mesajul Pre edintelui
României, domnului Traian B sescu, adresat Jandarmeriei Române:

„La 3 aprilie, se împlinesc 159 de ani de la semnarea actului prin care
domnitorul Grigore Alexandru Ghica a promulgat „Legiuirea pentru Reformarea
Corpului Slujitorilor în Jandarmi”.

 Sunt onorat s  fiu prezent, suflete te, la acest moment aniversar, care îmi
ofer  ocazia s  v  adresez felicit ri i s  transmit salutul meu întregului personal
al Jandarmeriei Române, exprimându-mi aprecierea pentru modul în care v
îndeplini i atribu iile în slujba cet enilor i comunit ii.

 Institu ia dumneavoastr  are o veche tradi ie istoric i a cunoscut
perfec ion ri i transform ri.

scut  din nevoia de ordine i siguran  public , Jandarmeria a contribuit
la construc ia României moderne, remarcându-se efortul depus pentru protejarea
mediului rural, ap rarea propriet ii i intereselor cet enilor. Spiritul acestui
corp de elit  a ren scut dup  anul 1989, jandarmii demonstrând c  sunt o for
credibil  în slujba cet enilor, echidistant i apolitic .

 Ast zi, institu ia dumneavoastr  reprezint  o autoritate de baz  a statului,
având o voca ie european i un rol decisiv pentru protec ia i lini tea
comunit ilor. Poten ialul Jandarmeriei Române a fost dovedit de evolu ia profund
dinamic i permanent  a acestei Arme, de adaptarea rapid  la schimb rile
frecvente ale mediului de activitate intern i extern, de încredere meritat  de care

 bucura i în plan na ional, precum i de prestigiul dobândit în plan
interna ional.

 Misiunile executate în afara teritoriului na ional i activit ile în planul
rela iilor interna ionale au contribuit esen ial la procesul de afirmare a
Jandarmeriei Române, ca for  credibil i profesionist , demonstrând în
numeroase ocazii rolul i locul bine definit între institu iile din sistemul de ordine
i siguran  public .

 În acest context, activitatea de cooperare interna ional i afaceri europene
va trebui s  urm reasc  asigurarea interoperabilit ii Jandarmeriei Române, cu



institu iile similare din cadrul Asocia ilor Poli iilor i Jandarmilor Europene i
Mediteraneene cu statut Militar (F.I.E.P) i al For ei de Poli ie Europene.
 Apreciez efortul pe care îl depune întreg personal al Jandarmeriei Române
pentru îndeplinirea atribu iilor ce-i revin, în scopul asigur rii condi iilor optime
de desf urare a lucr rilor Summit-ului NATO, la Bucure ti.

 Cu acest prilej, v  cer ca, printr-o mobilizare exemplar , s  executa i la cel
mai înalt nivel misiunile încredin ate.

 Îmi exprim convingerea c  Jandarmeria Român  va continua s  fie un
garant ferm al ordinii constitu ionale, democra iei i drepturilor fundamentale ale
cet enilor.

 La mul i ani, doamnelor i domnilor jandarmi!”

Traian B sescu
Pre edintele României

Apoi, pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  a rostit propriul discurs:

Legea i ordinea public  sunt intele principale ale jandarmilor români,
care cu devotament i tenacitate sunt mereu la datorie. Cu o istorie remarcabil ,
Jandarmeria Român  a fost prezent  la toate evenimentele care au marcat
traiectoria social i  politic  a rii noastre, fapt pentru care îmi îndrept tot
respectul i aprecierea fa  de cei care î i pun via a în pericol pentru lini tea
noastr .

Nu uit faptul c  în decembrie 1989 Jandarmeria Român  a fost printre
primele institu ii care au trecut de partea revolu ionarilor, sprijinindu-i în
ac iunile lor. Iar din acel moment,  toate efectivele de jandarmi s-au implicat
protec ia cet enilor i a intereselor acestora.

Maramure enii au avut  un sprijin de n dejde în jandarmi atunci când au
fost supu i la grea încercare, fie de calamit ile naturale care s-au ab tut asupra
localit ilor din jude ul nostru, fie de alte situa ii care au solicitat inteven ia lor.
Astfel s-au creat condi iile de normalitate în demersurile pe care administra ia
maramure ean  le-a întreprins.

În calitate de Pre edinte al Consiliului Jude ean Maramure  v  asigur de tot
sprijinul necesar pentru lupta împotriva celor care încalc  legea sau atenteaz  la
siguran a cet enilor acestui jude , iar colaborarea dintre conducerea
Inspectoratul Jude ean de Jandarmi Maramure i institu ia pe care o conduc va



avea în vedere ordinea public , lini tea i protec ia cet enilor i respectarea
democra iei i a statului de drept.

La Mul i Ani jandarmilor i v  mul umesc pentru faptul c  face i ce trebuie
pentru Maramure i maramure eni!

Biroul de pres
Cabinet pre edinte


