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Salonul de carte juridică, polițistă și civică al Ministerului 

Afacerilor Interne 

 

În perioada 01 - 03.11.2018, Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor 

Interne și Corpul Național al Polițiștilor organizează a XXII-a ediţie a Salonului de 

carte juridică, poliţistă şi civică a Ministerului Afacerilor Interne. 

În cadrul ceremoniei dedicate deschiderii Salonului,  domnul chestor de poliție 

Stancu Petre, președintele Corpului Național al Polițiștilor a decernat diploma şi 

premiul special al Corpului Național al Polițiștilor, Institutului de Cercetare și 

Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, 

pentru contribuția la informarea civică și 

preventivă a cetățenilor, implicarea în activități 

editoriale și contribuția la promovarea imaginii 

Poliției Române. 

Tot cu această ocazie au fost premiate şi 

cele mai bune lucrări, ce abordează aspecte 

profesionale, scrise de angajaţi ai Ministerului 

Afacerilor Interne, dar și de studenți și elevi din 

cadrul instituțiilor de învățământ ale 

ministerului.  Președintele Salonului de carte, secretar general adjunct al MAI, 

comisar șef de poliție Geani Cătălin  Nica  a acordat Trofeul Editurii MAI unui 

colectiv de lucrători pentru lucrarea  „Antologie de proză poliţistă”. 

Pe parcursul a  trei zile, publicul interesat va avea ocazia să ia parte la 

dezbateri pe marginea unor lucrări din domeniul ordine publică, siguranţă naţională 

şi situaţii de urgenţă, precum şi la numeroase lansări de carte. Această manifestare 

culturală de tradiție promovează atât cărțile care au văzut lumina tiparului sub 

egida Editurii M.A.I., cât și pe cele ale altor 17 edituri de prestigiu, oferind 



 

personalului ministerului, dar și publicului larg, ocazia de a lua contact cu cele mai 

noi apariții editoriale. 

       Pe lângă lângă lansările și prezenzările de 

carte, salonul va găzdui mese rotunde și expoziții 

fotodocumentare. După festivitatea de deschidere a 

Salonului de carte juridică, poliţistă şi civică a 

M.A.I. a urmat lansarea cărții Miniștrii de Interne ai 

României, autor prof. Gheorghe Constantin, lucrare 

realizată cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor, 

unde președintele Corpului a susținut o alocuțiune 

dedicată evenimentului. 

Salonul de carte juridică, poliţistă şi civică al M.A.I. se va încheia sâmbătă, 3 

noiembrie a.c., cu festivitatea de 

acordare a diplomelor de participare 

editurilor expozante. 

Evenimentul, devenit deja o 

tradiţie, a fost organizat de Centrul 

Cultural al Ministerului Afacerilor 

Interne cu sprijinul Corpului Naţional 

al Poliţiştilor în calitate de partener. 
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