
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         

  

 
 
 
 

COMUNICAT 
 

 

„Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara 
Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 
18 noiembrie / 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor 
teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul 
inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între râurile Mureș, 
Tisa și Dunăre.” așa începe Declarația Unirii citită de episcopul greco-catolic 

Iuliu Hossu la Adunarea de la Alba Iulia. După prăbușirea regimului comunist 
din România, prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională 
și sărbătoare publică în România. Această prevedere a fost reluată de 
Constituția României din 1991, în alineatul 2 al articolului 12. De 1 decembrie 
sărbătorim Ziua Națională a României, țara tuturor românilor și a celor dintre 
granițele care au fost stabilite acum mai bine de 100 de ani, dar și a românilor 
care se află dincolo de granițe. La stabilitatea și unitatea statului național a 
contribuit și contribuie Ministerul Afacerilor Interne prin îndeplinirea 
atribuțiilor sale de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale 
omului, a proprietății publice și private. 

 
Corpul Național al Polițiștilor dorește să mulțumească tuturor polițiștilor 
pentru prestația și eforturile depuse în înfăptuirea misiunilor încredințate, 
asigurându-i de sprijinul și considerația organizației profesionale. Corpul 
Național al Polițiștilor îi felicită pe polițiștii care vor participa la festivitățile 
organizate pe întreg cuprinsul țării cu prilejul Zilei Naționale a României, dar 
și pe cei implicați în măsurile pentru asigurarea ordinii și liniștii publice pentru 
această zi. 
 
Totodată, Corpul Național al Polițiștilor îi felicită pe polițiștii care au fost 
avansați, cu prilejul Zilei Naționale a României, la gradul profesional următor, 

înaintea îndeplinirii stagiului minim și îi asigurăm pe toţi angajaţii Poliţiei 
Române de sprijinul organizaţiei noastre, în continuarea procesului de 
modernizare şi creştere a profesionalismului muncii de poliţist.  
 
 
La Mulți Ani România și tuturor românilor! 
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