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Viceprim-ministrul Gabriel Oprea a conferit Placheta de Onoare mai multor personalități
publice 13 November 2014 02:55 PM
Viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, domnul Gabriel Oprea, a
conferit joi, 13 noiembrie a.c., Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne unor oficiali
guvernamentali, reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai mediului academic din România.
În cadrul ceremoniei, care a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Interne, au primit această înaltă
distincţie ministrul Tineretului şi Sportului, doamna Gabriela Szabo, domnul academician Eugen
Simion şi domnii primari Neculai Onţanu şi Cristian Popescu Piedone.
Cu această ocazie, vicepremierul Gabriel Oprea a precizat că este o mare onoare, atât în plan personal
cât şi instituţional, să ofere cea mai mare distincţie a Ministerului Afacerilor Interne unor personalităţi
care au făcut performanţă şi au sprijinit în mod real progresul României.
”Doamna ministru Gabi Szabo este o mare sportivă a României care a cucerit foarte multe medalii
olimpice, mondiale şi europene. Datorită ei, drapelul ţării noastre a fost înălţat pe cel mai înalt catarg
la competiţiile internaţionale, făcându-ne mândri că suntem români.”, a spus vicepremierul Gabriel
Oprea.
Subliniind importanţa activităţii culturale depuse până în prezent, vicepremierul Gabriel Oprea s-a
referit la domnul academician Eugen Simion ca fiind „o mare personalitate, un mare scriitor, un om
care prin tot ceea ce a scris a redat speranţa românilor şi a contribuit la păstrarea identităţii naţionale”.
Totodată, viceprim-ministrul Gabriel Oprea i-a felicitat, pentru spiritul civic şi eforturile depuse în
asigurarea siguranţei cetăţenilor, pe primarul sectorului 2 Neculai Onţanu şi pe edilul sectorului 4
Cristian Popescu Piedone.
La rândul său, ministrul Gabriela Szabo a mărturisit că primeşte această distincţie „în numele
sportului, al tineretului, precum şi pentru generaţiile viitoare de sportivi” , precizând că acest lucru o
onorează şi o responsabilizează în egală măsură.
De asemenea, academicianul Eugen Simion a menţionat că „Armata şi Poliţia Română reprezintă o
stare de spirit, un simbol al spiritului naţional. Academia Română este foarte sensibilă la tot ceea ce
are legătură cu apărarea, drepturile omului, cu starea de bine şi siguranţa pe care românul care stă cu
faţa spre Europa trebuie să o aibă”.
După primirea Plachetei de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, primarul sectorului 2 al
Capitalei, domnul Neculai Onţanu a spus: “Acordarea acestui titlu, de foarte mare importanţă, mă
responsabilizează şi mai mult în creşterea eficienţei pe care o administraţie locală trebuie să o aibă. De
aceea, vă mulţumim foarte mult pentru că dumneavoastră, încă de când eraţi prefect al Capitalei, v-aţi
oprit cu toată stăruinţa asupra performanţelor pe care o administraţie locală trebuie să le aibă.”.
Nu în ultimul rând, primarul sectorului 4, domnul Cristian Popescu Piedone a mulţumit „în numele
celor peste 320.000 locuitori ai sectorului 4”, precizând că „astăzi nu aţi decorat un primar, ci pe toţi
locuitorii acestui sector”.
La ceremonia care a avut loc astăzi au mai participat reprezentanţi ai conducerii ministerului, precum
şi şefii structurilor centrale ale Ministerului Afacerilor Interne.
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