
Jandarmul ucis a fost inmormantat cu onoruri militare pe Aleea Eroilor
Jandarmul care a fost ucis cu cinci lovituri de cutit la Sibiu a fost inmormantat, sambata, in Cimitirul
Municipal, pe Aleea Eroilor, cu onoruri militare, in memoria sa fiind trase salve de arma. Peste 120 de
colegi jandarmi au participat la funeralii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi
Sibiu, Alexandru Costea, a declarat ca plutonierul major Marius Andrei Paliuc, ucis in timpul serviciului,
va ramane in memoria celor care l-au cunoscut si este socotit ca facand parte din istoria Jandarmeriei.
"Aproximativ 120 de jandarmi au participat la aceasta ceremonie cu funeralii militare in memoria
colegului nostru, deoarece il socotim ca fiind parte din istoria Jandarmeriei. Multi dintre noi l-am
cunoscut foarte bine si l-am simtit foarte drag si apropiat. il simtim in continuare foarte aproape intrucat
adesea ne adresa cuvinte frumoase, adesea ne imbarbata, adesea era binedispus si era un adevarat
promotor in tot ce priveste activitatile noastre profesionale sau extraprofesionale ", a spus Alexandru
Costea.
  
  inmormantat erou
  
  Carul mortuar cu trupul jandarmului a strabatut bulevardul Mihai Viteazu si Calea Dumbravii, pana sa
ajunga la cimitir, iar pe toata durata traseului - aproape doua ore - masinile au oprit, in semn de respect.
  
  Marius Andrei Paliuc a fost inmormantat cu toate onorurile militare, pe Aleea Eroilor din Cimitirul
Municipal Sibiu, in memoria lui tragandu-se salve de arma, iar la mormant colegii lui au cantat imnul de
stat, "Desteapta-te, romane ". 
  
  Despre Marius, numai vorbe bune
  
  Despre Marius Andrei Paliuc, toti cei care l-au cunoscut spun ca era un om bun, intotdeauna pregatit sa
ii ajute si tot ce isi doresc acum este ca Justitia sa il gaseasca pe cel care l-a omorat cu cinci lovituri de
cutit. "Sa dea Dumnezeu sa il prinda pe cel care i-a facut asa ceva. Nu merita iertat. Nu merita sa scape.
Ma gandesc in ce familie o fi crescut omul acela de a putut face asa ceva. Chiar niciodata nu l-au dus
parintii la biserica? Sa iei viata unui om... Sa dea Dumnezeu sa il prinda pe faptas. il cunosc din copilarie.
imi amintesc cu atata drag de copiii astia. Oameni modesti si cu bun simt, iar el era un baiat extraordinar,
mereu gata sa iti sara in ajutor ", a spus Silvia Gandila, o prietena a familiei Paliuc. 
  
  "Saracul de el. Asa era un baiat linistit bun, de omenie, respectuos. Cand am auzit, am plans... pacat de
el. Bine ca n-a fost insurat sa aiba copii sa fi ramas pe drumuri ", a spus si Maria Marginean. 
  
  Mama unor prieteni spune ca mai rar poti intalni un baiat mai respectuos decat Marius. "il stiu de mult.
Era un baiat de nora 10, mereu zambitor. Pe toata lumea ajuta. Nu am cuvinte sa spun cum era. ii cunosc
si pe parinti si pe frate, si surorile, pe toti ii ajuta. Numai cuvinte de lauda am. A crescut cu copilul meu.
intotdeauna ne saluta. Din  nu ma scotea. Cand am auzit nu mi-a venit sa cred. Un baiat atat de bun sa
pateasca asmenea lucru... " a spus Elena Mihaila.
  
  Prietenii lui Marius sunt si acum in stare de soc. Nu isi pot inchipui cum de Marius nu mai e printre ei.
"il stiu pe Marius de cand eram mici, de peste 30 de ani. Am copilarit impreuna. Era un om extraordinar.
Nu am cuvinte. Era mereu vesel. Tot timpul ne inveselea si pe noi. Sunt socat. Nu imi pot reveni ", a spus
Florin Stoica. 
  
  La ceremonia de la Sibiu au fost prezenti si prim-adjunctul Jandarmeriei Romane, Ovidiu Vasilica, si
Ioan Cabulea, minstru secretar de stat in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
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  Jandarmul Marius Andrei Paliuc, in varsta de 35 de ani, asigura paza Consulatului German din Sibiu si a
fost gasit mort, miercuri dimineata, anchetatorii stabilind ca el a fost injunghiat de cinci ori.

Cuvinte cheie: mihai viteazu  calea dumbravii  istoria  biserica  bulevardul mihai viteazu  paza  cimitir
arme  jandarmi sibiu
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