MESAJ CU PRILEJUL ZILEI POLIŢIEI ROMÂNE

Stimaţi colegi,
Am onoarea de a adresa un călduros salut conducerii Inspectoratului de Poliție al
Județului Călăraşi, polițiștilor din toate serviciile de specialitate, indiferent de grad și funcție,
precum şi distinşilor invitaţi reuniţi în această sală cu ocazia împlinirii a 191 de ani de la
înfiinţarea Poliţiei Române Moderne. La rândul nostru, avem şi bucuria de a sărbători cei 180
de ani de la atestarea documentară a Poliţiei călărăşene, egală în vârstă cu Instituţia
Prefectului!
Încă de la înfiinţarea ei, Poliţia română a fost concepută după principii științifice
moderne şi organizată după modelul polițiilor din Franța, Germania, Belgia și Austria. Vasile
Lascăr, fost ministru de interne, este cel ce a propus prima lege organică a Poliției Române,
la data de 25 ianuarie 1903. Dorința acestui părinte al instituției polițieneşti moderne din
România, exprimată în faţa colegilor din Parlament, spune totul despre rostul esenţial al
activităţii dumneavoastră: „Orice reforme am face, oricât de bune și folositoare ar fi, ele ar fi
de prisos dacă nu avem garantată mai întâi ordinea publică și siguranța interioară a statului.
Cum vreți dumneavoastră să se dezvolte o societate și să se întărească un stat, dacă nu
este garantată mai întâi ordinea publică și siguranța interioară?”
De atunci, Poliţia Română a cunoscut mai multe transformări, dar a păstrat mereu în
centru preocupărilor sale siguranţa persoanelor şi protecţia drepturilor legitime ale
cetăţenilor, inclusiv a celor prevăzute în acte internaţionale, la care ţara noastră este parte.
Ştim că exercitarea profesiei de polițist implică, prin natura sa, îndatoriri și riscuri
deosebite. Polițistul român are un potențial valoros și de aceea fiecare dintre noi trebuie să îl
privim ca pe un prieten și un colaborator. La rândul său, polițistul român trebuie să vadă, în
primul rând, în fiecare cetățen al țării, un partener. Va trebui, ca şi până acum, să facem față
provocărilor, de multe ori neașteptate, ale acestei nobile meserii.
Vă rog să acționați, ca și până acum, cu fermitate și profesionalism, aplicând legea
uniform și corect, pentru asigurarea siguranței pentru fiecare cetățean și pentru fiecare
familie!
Am ferma convingere că vă veţi face întotdeauna meseria cu responsabilitate și
onoare. Pentru aceasta, Guvernul României, pe care îl reprezint în judeţul Călăraşi vă
mulţumeşte şi vă acordă întreg sprijinul său!
Vă felicit cu ocazia zilei dumneavoastră profesionale și vă rog să primiți urarile noastre
de sănătate și bunăstare!
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