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Domniei Sale,

Domnului Mircea DUMITRU

Facultatea de Filozofie din cadrul Universitdtii Bucuresti

Stimate Domnule Decan,

Urmare cererii Asocialiei ,,Civic Media", inregistratd la C.N,S.A.S. sub nr, P

2547106123.06.2006, vd remitem aldturat Decizia nr.2175107.08.2007 emisd de Colegiul

Consiliului Na!ional pentru Studierea Arhivelor Securltd!ii, pe numele dumneavoastrd.

Vd precizdm ci aceastd decizie este rezultatul verificdrilor care au fost intreprinse

la cerere in baza Legii nr. '18711999 privind accesul la propriul dosargl deconspiarea
poliliei politice comuniste, astfel modificatd gi completatd de O.U.G. nr. 16/2006, 9i poate

fl conteslati in termen de 15 zile de la comunicare la Coleoiul C.N.S.A.S

Cu stimd,

Pregedinte,

Conf. univ. dr. Ladislau -Anto



Colegiul Consiliului Nalional pentru Studierea Arhivelor Securitdlii

Decizi a nr. 217 5107 .08.2007

Colegiul Consiliului Nalional pentru Studierea Arhivelor Securitdlii

AvAnd in vedere:
1. Cererea formulatd de cdtre Asocialia ,,Civic Media", inregistratd la C.N.S.A.S. sub nr.

P 2547106123.06.2006, prin care s-a solicitat verificarea domnului DUMITRU Mircea;
2. Adresele de verificare C.N,S.A.S. nr. S/5007/A,B,U23.10.2006;
3. Adresele de rispuns S.R.l. nr. 51112815119.02.2007, nr. 51115422125.01.2007;

S.l.E. nr. 5114732108.11.2006; M.Ap.N.- S.l.A. (Serviciul lstoric al Armatei) nr.
t/5156/28.1 1 .2006;

4. Nota Direcf iei I nvestigaf ii nr. S/D. l./l/1 002 | I 4.06.2007',
5, Dosarul fond retea nr. R 79832 (cota C.N.S.A.S,);
6. Procesul-verbal al gedintei Colegiului C.N.S.A.S. din data de 07.08.2007;

in fapt,
a) S.R.l. a predat dosarul fond rejea nr. R 79832, perioada 1980 - 1986, intocmit pe

numele domnului DUMITRU Mircea. Dosarul nu contine elemente de colaborare
ale titularului cu polilia politica comunisti.

b) S.l.E. a comunicat ce nu au fost identiflcate dosare sau documente intocmite de
fostele organe de securitate pe numele domnului DUMITRU Mircea.

c) S.l.A. a raspuns ca nu deline informalii/dosare/documente intocmite pe numele
domnului DUMITRU Mircea pentru stabilirea calitdlii de agent sau colaborator al
poliliei politice comuniste, precum gi cd acesta nu a fost ofiter al fostei Directii a lV-
a, din cadrul Departamentului Securitatii Statului.

in temeiul:
1. arl'2lit. r, art. 31, art. 15 giart. 16 din Legea 187/1999 privind accesulla propriul

dosargl deconspirarea poliliei politice comuniste, astfel modificata 9i completata de
O.U.G. nr. 16/2006, coroborate cu art. 34 gi art. 38 din Regulamentulde organizare
gifunc,tionare a Consiliului Na,tional pentru Studierea Arhivelor Securitdlii ca Polilie
P ol iti c d adoptat pri n H otdrdrea Parl amentu l u i nr . 17 1 2000 ;

2. at. 5, art. 8 alin. 7 din Legea 187/1999 privind accesul la propriul dosar gl
deconspirarea poliliei politice comuniste, astfel modificatd gi completatd de O.U.G.
nr. 16/2006, coroborate cu art. 5, art. 18 alin. 1, art.24 9i art. 40 din Regulamentul
de organizare gi funclionare a Consiliului Nalional pentru Studierea Arhivelor
Securitalii ca Polilie Politicd adoptat prin Hotdrdrea parlamentului nr. i712000;

3. art. 8 alin. 1 lit. f din Regulamentul lntern al Consiliului Nalional pentru Studrcrea
Arh ivelor Securit itlii ;



Pebaza materialului probator avut la dispozilie pdnd la data de 07.08.2007,

DECIDE

Art. 1 Domnul DUMITRU Mircea, fiul lui Aureliu gi Minerva, ndscut la data de 14.07.1960,
in Bucuregti, nu a fost agenUcolaborator al poli[iei politice comuniste.

Art, 2 Prezenta decizie poate fi contestatd la Colegiul C.N.S.A.S. in termen de 15 zile de
la data comunicdrii.
Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor sta la baza intocmirii de cdtre Biroul Juridic a
inscrisurilor ce urmeazd a fi comunicate prin intermediul Direcliei Comunicare at6t
solicitantului c6t gi persoanei verificate.

Pregedinte,

Gonf. univ. dr. Ladislau -


