MESAJ
cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române
Stimaţi colegi,
În calitate de reprezentant al Guvernului României în Judeţul Călăraşi, am onoarea de a adresa
un călduros salut distinşilor invitaţi reuniţi astăzi, la cea de-a 163-a aniversare a Jandarmeriei
Române, precum şi tuturor jandarmilor călărăşeni, indiferent de grad
și funcție. Vă încredinţez că nu îndeplinesc deloc un gest formal, ci
doresc să vă transmit sincera apreciere şi respectul pe care le
meritaţi din partea Guvernului, a Instituţiei Prefectului, a
administraţiei publice locale şi a tuturor călărăşenilor!
Ziua de 3 aprilie, este un prilej pentru a remarca, retrospectiv,
activitatea susţinută şi rezultatele meritorii ale Jandarmeria Română.
Născută dintr-un spirit european, din nevoia de ordine şi siguranţă
publică, Jandarmeria a contribuit din plin la construcţia României moderne. Este adevărat, au trecut
163 de ani de când domnitorul Grigore Alexandru Ghica a promulgat legea prin care a luat fiinţă
jandarmeria, dar constatăm astăzi că spiritul acestui corp de elită a rămas mereu tânăr. Aţi
demonstrat, în nenumărate situaţii şi nu numai pe teritoriul României, că sunteţi o forţă credibilă,
echidistantă şi apolitică, în slujba cetăţenilor. Pe scurt, această armă a avut o evoluţie dinamică şi
performantă, prin care a devenit astăzi - o spun cu reală plăcere - un model de responsabilitate şi
profesionalism pentru orice român!
Da, pentru noi, românii, intervenţia promptă a dumneavoastră în situaţii dificile a devenit deja
o obişnuinţă, care ne conferă siguranţă şi încredere. Nu uităm, însă,
că pentru dumneavoastră, stimaţi colegi în uniformă, profesia şi viaţa
personală pot fi cu greu separate, iar statutul de jandarm vă obligă
să daţi prioritate siguranţei cetăţeanului! Pentru acest sacrificiu
asumat şi pentru modul exemplar în care aţi fost de fiecare dată
alături de oameni, societatea vă învesteşte în continuare cu
încrederea ei!
Iată de ce sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră la acest moment aniversar. Vă doresc
mult succes în activitatea pe care o desfăşuraţi, sănătate şi împliniri, dumneavoastră şi familiilor
dumneavoastră!
La Mulţi Ani, dragi colegi jandarmi!
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