
10 18 - 24 decembrie 2017www.jurnaluldeilfov.roactualitate

Vorba-i vorbă: 
“Promisiunea 
dată e datorie 
curată”. Dar şi un 
fapt de onoare. 
“Ne revedem şi 
anul viitor”. Aşa îşi 
făgăduiau, în 2016, 
generaţiile foştilor 
poliţişti activi din 
Buftea, deveniţi 
pensionari. Adică, 
cei aflaţi acum 
în viaţa civilă a 
comunităţii. Era 
prima lor reuniune 
după trecerea 
fiecăruia în rezevă, 
de-a lungul anilor. 
La timpul respectiv, 
ziarul nostru 
a consemnat 
evenimentul şi 
înţelesurile lui 
speciale. Aşadar, 
zis şi făcut: în 
dimineaţa zilei 
de vineri, 15 
decembrie, s-au 
reîntâlnit 26 dintre 
ei, la sediul poliţiei 
oraşului. Totul, din 
iniţiativa chestorului 
prof. univ. dr. 
Vlad Barbu, plus 
sprijinul şi preţuirea 
primarului localităţii 
- Gheorghe Pistol.  

Eugen DichisEanu

A doua ediţie a întâl-
nirii lor a retransmis un 
mesaj important către so-
cietate. Acela că sunt ga-
ta oricând să ajute la ri-
dicarea gradului de ocro-
tire a valorilor comunită-
ţii apărate de lege şi să 
le transmită generaţiilor 
tinere tot ce au acumu-
lat cu discernământ, din 
practica şi rutina lor pro-
fesională îndelungate. 

Semnificaţii 
însemnate

La fel, ei au primit cu 
interes propunerile ches-
torului Vlad Barbu şi edi-
lului Gheorghe Pistol de a 
participa la misiuni educa-
tive, de prevenţie, umani-
tare sau schimburi de ex-
perienţă. Vorbitorii au 
subliniat că prin implica-
re, fiecare dintre întâm-
plările vieţii oferă oricui 
sensul cel bun, generos şi 
tonic al existenţei. 

Aceasta e reţeta vi-
talităţii şi completarea 
ono rantă a menirii celor 
vârstnici.

Participanţi. 
Atmosfera – 
prietenească

Din lista celor 43 de 
invitaţi, au fost prezenţi 
26: Nicolae Răducanu, Iie 
Nedelea, Nicolae Popa, 
Ştefan Petre, Vasile Mus-
că, Mihai Vlad, C-tin Ră-
duţă,    C-tin Rotariu, Pe-
tre Grigore, Spiridon Arzo-
iu, Vasile Dogaru, Valentin 

Licu, Gh.  Decebal Matei, 
Vlad Barbu, Ionel Sandu, 
Gh. Bărăscu, David Dea-
conescu, Aurelian Boboc, 
Aurel C-tin, Virgil C-tin, C-
tin Drăgan, Gabriel Bur-
lan, Gh. Costache, Vasi-
le Boroi, Gh. Rădoi, D-tru 
Paraschiv. 

Fiecare dintre ei a 
oferit succint amănunte 
la zi din viaţa lui, acum ci-
vilă, şi a familiei. Printre 
apelative colegiale - glu-
me, aplauze şi imbolduri 
camaradereşti - s-au pe-
rindat amănunte ale no-
ilor îndeletniciri, bucurii, 

situaţii medicale, nume 
de copii, slujbele lor, vâr-
ste de nepoţi, satisfacţii şi 
câte altele. 

Împreună cu Dumi-
tru Cîrstea, comisar şef , 
ei au mulţumit organiza-
torului şi edilului localită-
ţii pentru eveniment, apoi 
au urat tuturor sănătate, 
sărbători fericite, mulţi 
ani şi buni.

Slujba creştină de 
pomenire

La Biserica Sf. Varvara 
a urmat ceremonia religi-

oasă de veşnică pomenire 
a colegilor trecuţi din via-
ţa pământeană. Preotul 
Marian Constantin a ofici-
at cu evlavie şi smerenie 
o frumoasă slujbă creşti-
nă, aducând un pios oma-
giu tuturor celor pomeniţi.   

 
Respect şi 
preţuire, în 
cuvinte calde 

Gheorghe Pistol, pri-
marul oraşului: „Suntem 
într-o zi de doliu naţio-
nal. Vă invit să ţinem un 
moment de reculegere, în 
memoria Regelui Mihai. 
Vă mulţumesc. 

(...) Implicarea dv. în 
viaţa comunităţii e foarte 
importantă. Aştept să al-
cătuiţi agenda acţiunilor 
dv. proiectate pentru anul 
viitor. Şi să le discutăm 
împreună. (...) Dl. Muscă 
spunea că l-a cunoscut pe 
părintele Nicanor Lemne. 
Mi-a dat Dumnezeu şi mie 
acest prilej. Iar părinte-
le spunea: „Vai de cel ca-
re are suflet mic în casă 
mare. Iar fericit e cel ce 

ridică suflet mare, în ca-
să mică !”  

Eu vă mulţumesc, as-
tăzi, că aţi „ridicat suflet 
mare, în casa” comuni-
tăţii oraşului nostru. (...) 
În 2018, sărbătorim Cen-
tenarul Marii Uniri. Să ne 
gândim cum să facem lu-
cruri frumoase şi sunt 
convins că vom reuşi. (...) 
Pentru întâlnirea urmă-
toare vă fac invitaţia să ne 
revedem în Sala de Consi-
liu a Primăriei Buftea.

Acolo i-am întâmpinat 
şi pe fraţii noştri de pes-
te Prut, la 1 Decembrie, 
de Ziua noastră Naţiona-
lă, când am semnat acor-
dul de parteneriat cu ora-
şul Ialoveni, din Republica 
Moldova. A fost un eve-
niment cu semnificaţii de 
mare însemnătate. 

(...) Vă urez tuturor 
un an bun, rodnic, mul-
tă sănătate dv. şi celor de 
acasă. La mulţi ani !”

Prof. univ. dr. Vlad 
Barbu, chestor: „Ne gân-
dim ca pe viitor să ne con-
stituim într-o asociaţie. 
(...) E important  ce-am 
făcut noi profesional, de-
a lungul vieţii. Indiferent 
cum va evolua societatea, 
profesia noastră nu va dis-
părea. Asta pentru că le-
gea trebuie respectată şi 
aplicată, mai ales cu dis-
cernământ şi înţelepciune. 
(...) Comunicarea noastră 
trebuie să fie dinamică şi 
permanentă. Pentru bine-
le tuturor. Trebuie să ne 
bucurăm de oameni, nu 
de lucruri. (...) Prin inter-
mediul Coaliţiei Naţionale 
pentru Modernizarea Ro-
mâniei (CNMR), din care 
fac parte, am depus pro-
puneri legislative referi-
toare la atribuţiile poliţi-
ei locale, naţionale şi jan-
darmeriei, prin care să se 
asigure ordinea şi liniştea 
publică în România. (...) 
Am discutat ca şi poliţistul 
să benefieze de drepturi-
le cuvenite în timpul servi-
ciului, aşa cum se întâm-
plă în  ţări ale UE. (...) Spe-
răm ca în legislatura din 
2018 să limpezim aceste 
aspecte”. 

Buftea şi spiritul devizei 
„Lege şi Onoare” i-au reunit

Reîntâlnire a poliţiştilor oraşului, trecuţi în rezervă

La Biserica Sf. Varvara, în timpul sfintei 
slujbe de pomenire 

Gazde și invitați de onoare, 
lângă foștii polițiști ai orașului 

Chestorul prof. 
univ. dr. Vlad 
Barbu Gheorghe 

Decebal Matei

Gheorghe Pistol, primarul localității, împreună 
cu Vlad Barbu – chestor și Dumitru Cîrstea - 
comisar șef, conducătorul Poliției oraș Buftea


