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Flori
și sfaturi
utile,

de 8 Martie,
la Aeroportul Otopeni
Ziua Femeii a sosit pe Aeroportul
„Henri Coandă” Otopeni cu surprize pentru pasagerele aflate în tranzit prin cea mai
mare poartă aeriană a țării. Surprize care
se repetă an de an, așa cum ne-a povestit
comandantul Serviciului de Poliție Trans-
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porturi, comisarșef Constantin Dinulescu în ziua de 8 Martie. A
devenit o tradiție, așadar, ca în
această zi, polițiștii de la Transporturi
să ofere flori femeilor aflate în aeroport,
atât la „Sosiri”, cât și la „Plecări”. Ei au fost
ajutați, în inițiativa lor, de societățile „Cronos” și „Alpinia”, care li s-au alăturat pentru a susține această tradiție care, anul
acesta, a împlinit deja 10 ani. Dar, lângă
florile oferite doamnelor de pe aeroport,
polițiștii au adăugat și câteva sfaturi de la,
deja celebrul acum, Marcel Gentoiu, cu
privire la modul în care să-și supravegheze bagajele, pentru a preîntâmpina orice
eveniment neplăcut, cum ar fi furtul acestora sau a obiectelor aflate în interiorul lor.
Cert este că această inițiativă a polițiștilor
de la Transporturi a fost foarte apreciată de reprezentantele sexului frumos, iar unele au fost vădit
emoționate de gestul
apărătorilor legii,
de pe aeroport.

De
Ziua
Femeii,
polițiștii rutieri ilfoveni

”le-au sancționat”
pe șoferițe cu flori!

Nici colegii lor, de la Serviciul Rutier din cadrul IPJ Ilfov nu s-au lăsat
mai prejos. Miercuri, 8 Martie, mai
bine de 5 echipaje de poliție rutieră
au organizat un filtru special pe DN
1, imediat după ieșirea din Otopeni.
De data aceasta, filtrul nu-i viza pe cei care încălcau reglementările Codului
rutier, ci pe cu
totul altcineva,
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pentru
că nu au
fost „trase
pe dreapta”
decât șoferițele.
Unele dintre ele,
speriate inițial de o
asemenea desfășurare
de forțe, s-au liniștit ca
prin minune și au început
să zâmbească atunci când au
văzut că polițiștii au venit să le
„sancționeze” oferindu-le flori pentru o „contravenție” inexistentă în legea circulației rutiere: era ziua lor!
Apoi, au plecat zâmbind, mai departe, pentru că polițiștii rutieri le înseninaseră dimineața cu un gest deosebit,
așa cum ne-au mărturisit multe dintre
acestea. Nu au fost „iertate” nici pasagerele dintr-un microbuz al Primăriei Balotești, care asigură transportul local. Vehiculul a fost tras și el pe
dreapta și toate femeile care călătoreau cu acest miloc de transport au
primit câte o floare de la polițiști.

