
Decizia nr. 901/24.10.2006 

Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Având în vedere:
1. Cererile Consiliului Superior al Magistraturii înregistrate la C.N.S.A.S. cu nr. P 2389/05 din

07.10.2005, respectiv 24.10.2005;
2. Adresele de verificare C.N.SA.S. nr. S/4002/A,B,L/26.10.2005;
3. Adresele de răspuns S.R.I. nr. S/102205/30.01.2006, S.I.E. nr. S/13744/ 21.07.2006 şi M.Ap.N - 

S.A.D.M. (Serviciul Arhive şi Documentare Militară) nr. A/S/226/17.11.2005;
4. Nota Direcţiei Investigaţii nr. S/DI/l/779/17.10.2006;
5. Nota Direcţiei Comunicare nr. S/DC/490/19.10.2006;
6. Procesul-verbal al şedinţei Colegiului C.N.S.A.S din data de 24.10.2006;

în fapt, doamna CONSTANTIN Antonia Eleonora nu figurează în bazele de date ale Direcţiei Investigaţii a 
C.N.SA.S.; figurează ca „necunoscută" în evidenţele fostelor organe de securitate; nu au fost identificate 
dosare sau documente referitoare la persoana sa în arhiva S.I.E.; S.A.D.M. ne-a răspuns că nu deţine 
dosare de colaborator şi/sau de urmărire, întocmite de fostele organe de securitate, ca poliţie politică, pe 
numele său, precum şi că nu a fost ofiţer al fostei Direcţii a IV-a, din cadrul Departamentului Securităţii 
Statului.

în temeiul:
1. art. 2 lit. i, art. 31, art. 15, art. 16 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi 

deconspirarea poliţiei politice comuniste, astfel modificată şi completată de O.U.G. nr. 16/2006, 
coroborate cu art. 34, art. 41 şi art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca Poliţie Politică adoptat prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 17/2000;

2. art. 5, art. 8 alin. 7 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei
politice comuniste, astfel modificată şi completată de O.U.G. nr. 16/2006, coroborate cu art. 5, art.
18 alin. 1, art. 24 şi art. 40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securitătii ca Politie Politică adoptat prin Hotărârea Parlamentului nr. 
17/2000;

3. art. 8 alin. 1 lit. f din Regulamentul Intern al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii;

Pe baza materialului probator avut la dispoziţie la data de 24.10.2006

DECIDE

Art. 1 Doamna CONSTANTIN Antonia Eleonora, născută la data de 05.04.1975, nu a fost 
agent/colaborator al poliţiei politice comuniste.

Art. 2 Prezenta decizie poate fi contestată la Colegiul C.N.S.A.S. în termen de 15 zile de la data 
comunicării.



Decizia nr. 1002/24.10.2006 

Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Având în vedere:
1. Cererile Consiliului Superior al Magistraturii înregistrate la C.N.S.A.S. cu nr. P 2389/05 din

07.10.2005, respectiv 24.10.2005;
2. Adresele de verificare C.N.S.A.S. nr. S/4002/A,B,L/26.10.2005;
3. Adresele de răspuns S.R.I. nr. S/102205/30.01.2006, S.I.E. nr. S/13744/ 21.07.2006 şi M.Ap.N - 

S.A.D.M. (Serviciul Arhive şi Documentare Militară) nr. A/S/226/17.11.2005;
4. Nota Direcţiei Investigaţii nr. S/DI/l/779/17.10.2006;
5. Nota Direcţiei Comunicare nr. S/DC/490/19.10.2006;
6. Procesul-verbal al şedinţei Colegiului C.N.S.A.S din data de 24.10.2006;

în fapt, doamna NEDELCU luliana nu figurează în bazele de date ale Direcţiei Investigaţii a C.N.S.A.S.; 
figurează ca „necunoscută" în evidenţele fostelor organe de securitate; nu au fost identificate dosare sau 
documente referitoare la persoana sa în arhiva S.I.E.; S.A.D.M. ne-a răspuns că nu deţine dosare de 
colaborator şi/sau de urmărire, întocmite de fostele organe de securitate, ca poliţie politică, pe numele său, 
precum şi că nu a fost ofiţer al fostei Direcţii a IV-a, din cadrul Departamentului Securităţii Statului.

în temeiul:
1. art. 2 lit. i, art. 3 \  art. 15, art. 16 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi 

deconspirarea poliţiei politice comuniste, astfel modificată şi completată de O.U.G. nr. 16/2006, 
coroborate cu art. 34, art. 41 şi art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca Poliţie Politică adoptat prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 17/2000;

2. art. 5, art. 8 alin. 7 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei
politice comuniste, astfel modificată şi completată de O.U.G. nr. 16/2006, coroborate cu art. 5, art.
18 alin. 1, art. 24 şi art. 40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca Poliţie Politică adoptat prin Hotărârea Parlamentului nr. 
17/2000;

3. art. 8 alin. 1 lit. f  din Regulamentul Intern al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii;

Pe baza materialului probator avut la dispoziţie la data de 24.10.2006

DECIDE

Art. 1 Doamna NEDELCU luliana, născută la data de 26.07.1968, nu a fost agent/colaborator al poliţiei 
politice comuniste.

Art. 2 Prezenta decizie poate fi contestată la Colegiul C.N.S.A.S. în termen de 15 zile de la data 
comunicării.



Decizia nr. 980/24.10.2006

Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Având în vedere:
1. Cererile Consiliului Superior al Magistraturii înregistrate la C.N.S.A.S. cu nr. P 2389/05 din

07.10.2005, respectiv 24.10.2005;
2. Adresele de verificare C.N.S.A.S. nr. S/4002/A.B L/26.10.2005;
3. Adresele de răspuns S.R.I. nr. S/102205/30 01.2006, S.I.E. nr. S/13744/ 21.07.2006 şi M.Ap.N - 

S.A.D.M. (Serviciul Arhive şi Documentare Militară) nr. A/S/226/17.11.2005;
4. Nota Direcţiei Investigaţii nr. S/DI/l/779/17.10.2006;
5. Nota Direcţiei Comunicare nr. S/DC/490/19 10.2006;
6. Procesul-verbal al şedinţei Colegiului C.N.S.A.S din data de 24.10.2006;

în fapt, doamna MARIN Florica nu figurează în bazele de date ale Direcţiei Investigaţii a C.N.S.A.S.; 
figurează ca „necunoscută” în evidenţele fostelor organe de securitate; nu au fost identificate dosare sau 
documente referitoare la persoana sa în arhiva S.I.E,; S.A.D.M. ne-a răspuns că nu deţine dosare de 
colaborator şi/sau de urmărire, întocmite de fostele organe de securitate, ca poliţie politică, pe numele său, 
precum şi că nu a fost ofiţer al fostei Direcţii a IV-a, din cadrul Departamentului Securităţii Statului.

1. art. 2 lit. i, art. 3 \  art. 15, art. 16 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea poliţiei politice comuniste, astfel modificată şi completată de O.U.G. nr. 16/2006, 
coroborate cu art. 34, art. 41 şi art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca Poliţie Politică adoptat prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 17/2000;

2. art. 5, art. 8 alin. 7 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei 
politice comuniste, astfel modificată şi completată de O.U.G. nr. 16/2006, coroborate cu art. 5, art. 
18 alin. 1, art. 24 şi art. 40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securitătii ca Politie Politică adoptat prin Hotărârea Parlamentului nr. 
17/2000;

3. art. 8 alin. 1 lit. f din Regulamentul Intern al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii;

Pe baza materialului probator avut la dispoziţie la data de 24.10.2006

Art. 1 Doamna MARIN Florica, născută la data de 09.03.1968, nu a fost agent/colaborator al poliţiei 
politice comuniste

Art. 2 Prezenta decizie poate fi contestată la Colegiul C.N.S.A.S. în termen de 15 zile de la data 
comunicării.

Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor sta la baza întocmirii de către Biroul Juridic a înscrisurilor ce 
urmează a fi comunicate prin intermediul Direcţiei Comunicare persoanelor îndreptăţite.

în temeiul:

DECIDE



pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii
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Nr. DJ/ 1812/16.06.2009

ADEVERINŢA Nr. 5430/04,06.2009

1. în temeiul art. 3 lit. I), art, 9, art. 10, art, 33 alin, 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

24/2008, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 293/2008;

2. Având în vedere cererile de verificare nr. P 2389/05/24.10.2005, P 658/08/07.02,2008 şi P 

3609/08/10,10.2008, adresate C.N.S.A.S. de către Consiliul Superior al Magistraturii, domnul 

ILIEŞIU Sorin şi domnul TOMA Mircea Valentin;

3. în baza Notei de Constatare nr, S/DS/l/3466 din data de 24.11.2008, prin care doamna FLOREA 

Adina a fost verificată la cerere, in calitate de Procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Constanţa;

4. în baza procesului verbal al şedinţei Colegiului C.N.S.A.S. din data de 04.06.2009

Nu există date ori documente din care să rezulte calitatea de lucrător sau de colaborator al 

Securităţii, în sensul legii, cu privire la doamna FLOREA Adina, fiica iui Dumitru şi Viorica, născută 
la data de 28.07.1967 în Târgu Ocna, judeţul Bacău.

Prezenta poate fi contestată la Secţia de contencios adminfstrativ şi fiscal a Curţii de Apel 

Bucureşti, de către orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la data publicării pe pagina 
de Internet a Consiliului N

ADEVERIM, PRIN PREZENTA, CÂ

mailto:office@cn.sas.ro


Decizia nr. 953/24.10.2006

Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Având în vedere:
1. Cererile Consiliului Superior al Magistraturii înregistrate la C.N.S.A.S. cu nr. P 2389/05 din

07.10.2005, respectiv 24.10.2005;
2. Adresele de verificare C.N.S.A.S. nr. S/4002/A,B,L/26.10.2005;
3. Adresele de răspuns S.R.I. nr. S/102205/30.01.2006, S.I.E. nr. S/13744/ 21.07.2006 şi M.Ap.N -

S.A.D.M. (Serviciul Arhive şi Documentare Militară) nr. A/S/226/17.11.2005;
4. Nota Direcţiei Investigaţii nr. S/DI/l/779/17.10.2006;
5. Nota Direcţiei Comunicare nr. S/DC/490/19.10.2006;
6. Procesul-verbal al şedinţei Colegiului C.N.S.A.S din data de 24.10.2006;

în fapt, doamna HOSU Elena Giorgiana nu figurează în bazele de date ale Direcţiei Investigaţii a C.N.S.A.S.; 
figurează ca „necunoscută" în evidenţele fostelor organe de securitate; nu au fost identificate dosare sau 
documente referitoare la persoana sa în arhiva S.I.E.; S.A.D.M. ne-a răspuns că nu deţine dosare de 
colaborator şi/sau de urmărire, întocmite de fostele organe de securitate, ca poliţie politică, pe numele său, 
precum şi că nu a fost ofiţer al fostei Direcţii a IV-a, din cadrul Departamentului Securităţii Statului.

1. art. 2 lit. i, art. 3 \  art. 15, art. 16 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea poliţiei politice comuniste, astfel modificată şi completată de O.U.G. nr. 16/2006, 
coroborate cu art. 34, art. 41 şi art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca Poliţie Politică adoptat prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 17/2000;

2. art. 5, art. 8 alin. 7 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriu! dosar şi deconspirarea poliţiei 
politice comuniste, astfel modificată şi completată de O.U.G. nr. 16/2006, coroborate cu art. 5, art. 
18 alin. 1, art. 24 şi art. 40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca Poliţie Politică adoptat prin Hotărârea Parlamentului nr. 
17/2000;

3. art. 8 alin. 1 lit. f din Regulamentul Intern al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii;

Pe baza materialului probator avut la dispoziţie la data de 24.10.2006

Art. 1 Doamna HOSU Elena Giorgiana, născută la data de 11.09.1972, nu a fost agent/colaborator al 
poliţiei politice comuniste.

Art. 2 Prezenta decizie poate fi contestată la Colegiul C.N.S.A.S. în termen de 15 zile de la data

Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor sta la baza întocmirii de către Biroul Juridic a înscrisurilor ce 
urmează a fi comunicate prin intermediul Direcţiei Comunicare persoanelor îndreptăţite.

în temeiul:

DECIDE

comunicam.


