Un poliţist de frontieră din Sighet, angajatul anului
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Săptămâna aceasta, Poliţia de Frontieră Română aniversează 154 ani de existenţă
instituţională. Momentul a fost marcat la sediul central, prin acordarea titlului de Poliţistul de
Frontieră al anului 2018 şi premierea lucrătorilor din structurile operative cu merite deosebite în
activitatea profesională.
În cadrul festivităţii organizate la sediul Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră, în prezenţa secretarului de stat al Ministerului Afacerilor Interne,
colonelul Marin Gheorghe-Nucu și a inspectorului general al Politiei de Frontieră Române,
comisarul-şef Adrian Popescu, a fost acordată distincţia “Poliţistul de frontieră al anului 2018”
pentru doi poliţişti de frontieră: subinspector de poliţie Laurenţiu Vasile Lazăr din cadrul
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, Sectorul Poliţiei de Frontieră
Sighetu Marmaţiei şi agent şef adjunct de poliţie Gheorghe Cristian Negru din cadrul
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, Sectorul Poliţiei de Frontieră Borş. În
ambele cazuri, distincţia a fost acordată pentru devotament şi merite deosebite în îndeplinirea
misiunilor de serviciu.
# 30 infracţiuni constatate
Ofițerul maramureşean a participat, în primele şase luni ale acestui an, la constatarea a cinci
activităţi de contrabandă cu ţigări, în urma cărora a fost confiscată cantitatea de 50.000 de
pachete cu ţigări, în valoare totală de aproximativ 590.000 lei, precum şi trei autovehicule în
valoare totală de 27.000 lei. De asemenea, în perioada analizată, sub coordonarea ofiţerului,
activitatea echipei pe care o coordona s-a materializat prin întocmirea unui număr de 15 dosare
penale în care se efectuează cercetări cu privire la 30 de infracţiuni privind contrabanda cu
ţigări si trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Astfel, în urma activităţilor de contrabandă
constatate, a fost ridicată în vederea confiscării cantitatea de aproximativ 85.000 pachete cu
ţigări, în valoare de aproximativ 100.000 lei, fiind indisponibilizate patru autovehicule, conform
IGPF.
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