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În data de 10 decembrie 2017, în jurul orelor 18.30 – 19.00, agentul șef adjunct de poliție
Marius Popescu din cadrul Biroului Rutier al Poliției Muncipiului Câmpina, aflat în timpul exercitării
atribuțiilor de serviciu a surprins cu aparatul radar un conducător auto care a depășit viteza
regulamentară.
Agentul de poliție a pornit în urmărirea autoturismului cu semnalele acustice și luminoase
ale autospecialei aflate în funcțiune, conducătorul auto a oprit, iar după ce acestuia i s-a adus la
cunoștință de contravenție și de faptul că i se va întocmi un proves-verbal, conducătorul auto l-a
rugat pe agentul de poliție să vorbească cu fata sa, care se afla pe bancheta din spate a
autoturismului, pentru că aceasta nu se oprește din plâns de când a fost oprit de poliție.
Agentul de poliție a fost de acord să vorbească cu fata conducătorului auto și s-a urcat în
autoturismul acestuia și a purtat o conversație cu fetița de aproximativ 5 ani. I-a explicat că tatăl
iei nu a făcut nimic rău, să nu se sperie de poliție pentru că Poliția este prima care vine când are
probleme, iar în cazul în care se simte cândva în pericol i-a spus că poate apela la numărul de
urgență 112 și atunci tot Poliția vine să o ajute. De asemenea a invitat-o pe micuță ca împreună
cu părinții săi sau prietenii ei să vină la poliție să facă o vizită atunci când sunt organizate zilele
porților deschise pentru a cunoaște și alți polițiști și activitatea acestora.
Toată această situație a ajuns să fie cunoscută prin intermediul rețelelor de socializare
postarea fiind făcută chiar de către contravenient, acesta mulțumind pe această cale agentului de
poliție.
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profesionalismul polițistului care a venit în sprijinul comunității și a promovat imaginea Poliției.
Astfel, potrivit Normelor Metodologice în vigoare, organizaţia profesională - analizând cazul
mediatizat, luând în considerare si calitatea de membru CNP a poliţistului, a procedat la
înmânarea unei Diplome de Onoare.
Redăm și postarea de pe rețeaua de socializare:
”Bună seara ! Vreau să menţionez gestul frumos făcut de agent șef adjunct Marius Popescu de la
Poliția Câmpina din această seară. Am comis-o și m-am trezit cu maşina de poliție cu girofarele
aprinse în spate. În acel moment fetița mea a început să plângă crezând că ceva rău se va
întâmpla. După ce am primit cadoul (sancțiunea-nr), l-am rugat să vorbească și cu cea mică.
Acesta, fără ezitare a venit lângă ea pe bancheta din spate, au făcut cunoştinţă și i-a explicat că
ei nu sunt bau bau. Repect pentru el și pentru oamenii ca el din Poliția Româna!”
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