
ARHIVĂ TURDA- FOND PERSONAL ION RAȚIU- ARHIVIST MARIA NASTASE 

I. CAMPANIA ELECTORALĂ PENTRU PREȘEDINȚIE. 

Nr.crt. Conținutul unității arhivistice Datele 

extreme 

Numărul 

filelor 

Observații 

1 Depunerea candidaturii la alegerile 

prezidențiale din 1990. 

( limba română, limba engleză) 

1990 45  

2 Materiale de propagandă în vederea 

alegerilor la presedinție.  

( limba română, limba engleză) 

1990 58  

3 Interviuri în presa, la televiziune și 

conferințe de presă, vol.1. 

( limba română, limba engleză) 

1990 175  

4 Interviuri în presa, la televiziune și 

conferințe de presă, vol.2. 

( limba română, limba engleză) 

1990 - 1993 135  

5 Acțiuni întreprinse în țară în Campania 

electorală. 

( limba română, limba engleză) 

1990 42  

6 Sondaje de opinie.  

( limba română, limba engleză) 

1990 -1992 117  



7 Articole publicate – ION RAȚIU 

( limba română, limba engleză) 

1990 -1993 78  

8 Cuvântări, conferințe de presă în vederea 

campaniei electorale. 

( limba română, limba engleză) 

1990 222  

9 Date despre desfașurarea campaniei 

electorale. 

( limba română, limba engleză) 

1990 169  

10 Cuvântări în străinătate. 

( limba română, limba engleză) 

1990 - 1991 126  

11 Cuvântări ale domnului ION RAȚIU cu 

diferite ocazii. 

( limba română) 

1990 - 1994 221  

12 Documente privind alegerile locale din 

1992. 

( limba română) 

1992 40  

13 Rezultatele alegerilor – buletine de vot. 

( limba română) 

1990 33  

14 Semnalări despre domnul ION RAȚIU în 

presa românească, vol.1. 

( limba română, limba engleză) 

1992 - 1993 238  

15 

 

Semnalări despre domnul ION RAȚIU în 

presa românească, vol.2. 

1992 - 1995 104  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( limba română, limba engleză) 

16 Semnalări despre domnul ION RAȚIU în 

presa românească, vol.3. 

( limba română, limba engleză) 

1990 - 1991 199  

17 Solicitări observatori, rapoarte ale 

observatorilor. 

( limba română, limba engleză) 

1990 232  

18 Liste cu semnături privind susținerea la 

candidatura a domnului ION RAȚIU 

pentru funcția de președinte al României 

în 20 mai 1990. 

( limba română) 

1990 146  

19 Activitate desfașurată de domnul ION 

RAȚIU înainte de anul 1989 in presa 

străină. 

( limba română, limba engleză) 

1989 16  



II.ION RAȚIU - ÎN PRESA ȘI MASS - MEDIA. COLABORĂRI CU ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII   

Nr.crt

. 

Conținutul unității arhivistice Datele 

extreme 

Numărul 

filelor 

Observați

i 

1 Extrase din presa referitoare la 

propunerea pentru presedinția României 

a domnului EMIL 

CONSTANTINESCU. 

(limba română) 

1992 - 1995 46  

2 Scrisoare primită de domnul ION 

RAȚIU de la Partidul Radical din Roma 

cu privire la înscrierea în partid și 

susținerea campaniei mondiale de 

abolire a pedepsei capitale în URSS și 

despre agresiunea din Bosnia – 

Herțegovina. 

(limba română, limba engleză) 

1991 - 1992 44  

3 Programe, rapoarte,statut și informări ale 

Asociației PRO - DEMOCRAȚIA – 

ROMÂNIA referitoare la implicarea sa 

în viața politică. 

(limba română) 

1991 - 1994 67  

4 Rapoarte, declarații, adrese ale CDR 

referitoare la alegeri, organizare, 

restructurare și alte probleme interne de 

ordin politic. 

(limba română) 

1992 - 1995 77  



5 Informări ale Partidului Țărănesc Român 

referitoare la obținerea personalității 

juridice; susținerea domnului ION 

RAȚIU la candidatura de președinte; 

informarea statelor occidentale pentru 

supravegherea alegerilor.  

(limba română) 

1990 18  

6 Raport de prezentare a istoricului și a 

activității Convenției Democrate 

Române. 

(limba engleză) 

1994 18  

7 Protocol privind organizarea Convenției 

Democratice, de aderare a partidelor și 

desemnare a candidaților la alegeri; 

modul de funcționare. 

(limba română) 

1992 40  

8 

 

Proclamația Forumului Democratic 

Antitotalitar din Cluj către celelalte 

formațiuni democratice de unire a 

forțelor. 

(limba română)  

1990 - 1991 22  

9 Comunicat al Partidului Național 

Democrat Creștin de semnalare a 

gravității situației politice a țarii. 

(limba română) 

1995 - 1996 5  

10 Congresul Partidului Național Țăranesc 

Creștin și Democrat – Corneliu Coposu; 

extrase din presă. 

(limba română) 

1995 77  

11 Extrase din publicațiile românești 

referitoare la activitatea și evoluția 

CONVENȚIEI DEMOCRATE DIN 

ROMÂNIA. 

(limba română) 

1992 - 1995 110  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Note, informări, adrese referitoere la 

Asociația “CERCETAȘII ROMÂNIEI”; 

domnul ION RAȚIU – membru de 

onoare. 

(limba română, limba engleză) 

1993 -  1995 14  

13 Program politic al Partidului Unității și 

Demnității Naționale; adrese de susținere 

a candidaturii domnului ION RAȚIU la 

președinția României 

(limba română) 

1990 11  

14 Program politic al Partidului Național 

Regalist; statutul, proclamația program și 

decizia de obținere a personalității 

juridice. 

(limba română) 

1992 23  

15 Program al Partidului Creștin 

Cooperatist Național; lista membrilor 

fondatori; note biografice ANDREI 

VOINU – președintele partidului. 

(limba română) 

1990 21  



16 Program al Partidului Radical 

Democrat al Revoluției Naționale. 

(limba română) 

1990 5  

17 Statutul Partidului Național Român; 

programul politic și extrase din 

publicații referitoare la susținerea 

candidaturii domnului ION RAȚIU la 

presedintia Romaniei. 

(limba română) 

1990 17  

18 Documente de susținere a domnului 

ION RAȚIU la președinție din partea 

Partidului Dreptații Sociale – Liber 

Democrat. 

(limba română, limba engleză) 

1990 5  

19 Statut – Program al Uniunii Vatra 

Românească – filiala Cluj. 

(limba română) 

1990 - 1991 9  

20 Raportul și însemnările pentru 

cuvantarea cu ocazia participării la 

înfințarea CERCULUI LIBERAL 

MAGHIAR la Cluj în 21 martie 1992. 

(limba română, limba maghiară)  

1992 3  

21 Comunicat al Uniunii Democrat 

Creștine referitoare la mineriadele din 

1990 4  



13 – 15 iunie 1990 și luarea unor 

măsuri de ordin politic și social. 

(limba română) 

22 Broșuri de prezentare a Institutului 

Român de Cercetări pentru Democrație 

Creștină. 

(limba română , limba franceză) 

1990 2  

23 Rapoarte, programe ale Seminarului 

Internațional despre proceduri și 

practici parlamentare in democrație; 

Strasburg 10 – 17 iulie 1991. 

(limba engleză) 

1991 - 1992 24  

24 Programul Mișcarii Pentru România; 

extrase din ziare referitoare la acest 

partid. 

(limba română) 

1992 9  

25 Statute ale asociaților cu referire la 

domeniul sănătații; apeluri adrese 

referitoare la ajutorul solicitat de 

persoane cu dizabilitați. 

(limba română, limba engleză) 

1990 27  

26 Statute, protocoale, decizii ale 

asociațiilor și organizațiilor din 

România cu profil economic; adrese, 

broșuri referitoare la activitatea 

acestora. 

( limba română) 

1990 36  



 

 

 

 

 

 

  

27 Statutul Asociației Românilor Uniți 

(Greco – Catolici). 

(limba română) 

1990 4  

28 Comunicat al Ligi Creștine Române 

referitor la profil și activitate; scrisoare 

prin care cere ajutor financiar pentru a 

împiedica desfințarea. 

(limba română) 

1990 2  

29 Memorandum UDMR referitor la 

admiterea României în Consiliul 

Europei; declarații, proteste și extrase 

din ziare pe aceasta temă. 

(limba română, limba franceză, limba 

engleză) 

1993- 1994;1997 100  

30 Extrase din publicații și transmiteri ale 

unor articole referitoare la partidele 

politice și membrii acestora. 

(limba română) 

1991 29  

31 Note, adrese referitoare la susținerea 

domnului ION RAȚIU la candidatura 

pentru președinte; situația României 

dupa alegerile din 20 mai 1990. 

(limba română)) 

1990 8  

32 Extrase din presa referitoare la 

“Organizația Jilava”. 

(limba română) 

1992 3  



33 Comunicate, adrese de la partidele 

politice românești referitoare la 

susținerea candidaturii la alegerile 

prezidențiale pentru domnul ION 

RAȚIU și invitații de participare la 

întâlniri. 

(limba română, limba engleză) 

1990 - 1991 16  

34 Statute, programe, apeluri,declarații ale 

unor asociații politice din România 

referitoare la evenimentele interne din 

plan politic. 

(limba română) 

1990 - 1991 68  

35 Comunicate, informări, broșuri ale 

organizațiilor cu caracter religios și 

activități ale acestora. 

(limba română) 

1992 51  

36 Corespondență, informări, extrase din 

presă referitoare la activitatea Frontului 

Salvaării Naționale. 

(limba română) 

1990 - 1992 25  

37 Declarația Partidului Alianța Civică 

referitoare la campania electorală a 

Convenției Democrate Române și 

participarea la conferințele organizate. 

(limba română) 

1991 - 1992 13  



  38 Declarația politică a Conferinței 

Naționale a Partidului Democrației 

Sociale din România organizată la 

București în 9 – 10 iulie 1993. 

(limba română) 

1993 33  

39 Corespondență cu Partidul Ecologist 

din România referitoare la alegeri, 

activitatea acestuia; Simpozionul 

Internațional cu tema “Implicații ale 

poluării și degradării mediului” din 15 

– 17 aprilie 1994 – Baia Mare. 

(limba română) 

1990 - 1994 22  



40 Declarații ale Partidului Național 

Liberal cu privire la alegerile 

prezidențiale și activitatea desfășurată 

în cadrul Convenției Democratice. 

(limba română) 

1991 - 1993 46  

41 Memoriu referitor la unificarea 

Partidului Național Liberal – Convenția 

Democrată, Partidul Național Liberal – 

Aripa Tânără și crearea ALIANȚEI 

LIBERALE; protestul Organizației 

doamnelor liberale referitor la ocrotirea 

sănătății. 

(limba română) 

1992 - 1993 27  

42 Statutul Partidului Liberal Democrat. 

(limba română, limba engleză) 

1992 16  

43 Declarația – Program a Partidului 

Unității Social Democrate referitoare la 

privatizarea sectorului de stat în 

interesul poporului român. 

(limba română) 

1994 55  

44 Adresă către Redacția ziarului 

“Cotidianul” referitoare la Partidul 

Unității Naționale a Românilor; extrase 

din ziare referitoare la PUNR. 

(limba română) 

1992 5  



  45 Date referitoare la Societatea de 

Caritate Britanică pentru ajutorarea 

României, înfințată in 1989 sub 

denumirea de “RELIEF FUND”. 

(limba română, limba engleză) 

1990 - 1992 128  

46 Corespondență, invitație de a participa 

pentrul domnul ION RAȚIU la New 

York la aniversarea a 45 de ani a 

Fundației IULIU MANIU din 18 

octombrie 1997. 

(limba română, limba engleză) 

1997 24  



47 Corespondența cu YOCKEY CLUB 

ROMÂN, Societate de încurajare 

pentru înbunătățirea rasei cailor din 

România; invitație de a participa a 

domnului ION RAȚIU la Adunarea 

Generală din 6 – 7 octombrie 1997. 

(limba română) 

1997 21  

48 Raport de interimar la Adunarea 

Atlanticului de Nord din septembrie 

1997 și însemnările domnului ION 

RAȚIU din timpul dezbaterilor. 

(limba română, limba engleză) 

1997 35  

49 Corespondența și extrase din presa la 

ROMANIAN – AMERICAN 

LANGUE și trimiterea  unei echipe de 

mediatori neutri pentru medierea 

discuțiilor din grupurile politice 

românești. 

(limba română, limba engleză) 

1998 20  

50 Invitație a Comisiei mixte Alsacia – 

România de cooperare pentru 

descentralizare și parteneriat. 

(limba franceză) 

1993 2  



51 Inceputurile Organizației “AMNESTY 

INTERNATIONAL”– anexă 

publicație. 

(limba română, limba engleză) 

1990 32  

52 Documente privind organizațiile de 

grup și asociații culturale. 

(limba română, limba engleză) 

1990 - 1992 137  

53 Corespondența cu asociații și fundații 

în probleme sociale și drepturile 

omului. 

(limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1990 - 1992 165  

54 “INTERNATIONAL FEDERATION 

OF THE PHONOGRAFPHIC 

INDUSTRY”- IFPI – solicită 

colaborarea în vederea achiziționării de 

aparatură de protecție antipiratare. 

(limba engleză, limba germană) 

1990 17  

55 Exilul. Organizații românești din exil; 

notițele domnului ION RAȚIU. 

(limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1990 - 1992 185  

56 Organizații, societați din străinătate; 

organizații sportive. 

(limba română, limba engleză) 

1991 - 1993 55  



57 Documente privind organizații și 

fundații internaționale volumul 1. 

(limba română, limba engleză) 

1990 - 1991 126  

58 Documente privind organizații și 

fundații internaționale volumul 2. 

(limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1990 - 1991 194  

59 Documente privind fundații, asociații și 

societăți, volumul 1. 

(limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1992 - 1993 142  

60 Documente privind fundații, asociații și 

societăți, volumul 2. 

(limba română) 

1992 - 1993 105  

61 Fundația “OMENIA” – fundație 

internațională de caritate, reconciliere 

și pace. 

(limba română, limba engleză) 

1993 - 1995 73  

62 Fundația SOROS pentru o societate 

deschisă – activitate și liste de cărți 

intrate în bibliotecă. 

(limba română, limba engleză) 

1992 - 1994 184  

63 OPERAȚIUNEA SATELE 

ROMÂNEȘTI – corespondență, 

conferințe, invitații ale Comitetului de 

onoare a OVR. 

1990 - 1994 126  



(limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

64 Fundația RAȚIU pentru copii și tineri 

bolnavi de leucemie. 

(limba română, limba engleză) 

1995 - 1997 47  

65 Documente privind Fundația Bibliotecii 

Naționale – statut, membri și invitații. 

(limba română) 

1992 12  

66 Fundația PRINȚUL PAUL pentru 

România – prezentare. 

(limba română) 

1991 2  

67 Fundația G.A.P România. 

(limba engleză) 

1993 1  

68 RELIEF FUND FOR ROMANIA – 

fundație pentru ajutor acordat de Marea 

Britanie pentru România. 

(limba română, limba engleză) 

1991 - 1994 31  

69 FUNDATIA ANASTASIA – statut și 

corespondență. 

(limba română) 

1992 9  

70 Documente privind Societatea 

CULTURA FARA FRONTIERE – 

pentru promovarea valorilor culturii 

naționale – Iași. 

(limba română) 

1990 - 1994 14  



71 Publicații ale Clubului Alpin Român. 

(limba română) 

1990 - 1992 11  

72 Documente privind AGENȚIA 

ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE  - 

statut, membri, materiale informative. 

(limba română, limba engleză) 

1991 - 1992 182  

73 PROGRAMUL EMBA al Universității 

din Washington – Școala Superioară de 

Administrație a Firmei; invitație de 

participare la deschiderea oficială. 

(limba română, limba engleză) 

1993 6  

74 Corespondență și material din presa 

privind MUZEUL AGRICULTURII 

DIN ROMÂNIA. 

(limba română) 

1990 - 1992 46  

75 Pliante privind CENTRU DE 

CONSULTANȚA – ONU – București. 

(limba engleză) 

1993 5  

76 Institutul de Medicină și Farmacie 

București – solicită apreciere la un 

material ce urmează să fie publicat de 

domnul Sorin Comoroșan. 

(limba română) 

1994 8  

77 Premiul ION RAȚIU pentru journalism 

acordat ziaristului RAZVAN 

1991 - 1993 21  



POPESCU; afiș pentru concursul 

BABY – BOSS. 

(limba română) 

78 Contract privind susținerea de catre 

domnul ION RAȚIU a lucrărilor de 

dotare și reparații la Școala de băieți și 

fete din București, strada 

Austrului,nr.22(școala de nevăzători) 

(limba română) 

1990 4  

79 Fundația CRED – derularea 

programului MINI PARLAMENT 

finanțat în cadrul Programului PHARE 

pentru Democrație. 

(limba română) 

1994 5  

80 Raport privind situația Orfelinatului 

Misionarele Carității (ale Maicii 

Tereza) din Bacău. 

(limba română, limba engleză) 

1991 17  

81 

 

AUTO – Ajutor pentru Răsărit ( din 

Elveția). 

(limba germană) 

1993 6  

82 Documente privind ocrotirea copiilor; 

activități desfășurate de instituții și 

societăți în acest scop. 

(limba română, limba engleză) 

1990 36  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

83 THE INTERNATIONAL MEDIA 

FUND – mențiuni despre schimbări de 

personal la publicația “România liberă” 

( limba engleză) 

1992 4  

84 INDEPENDENT JOURNALISM 

FOUNDATION – deschide un nou 

centru in România. 

( limba engleză) 

1992 3  

85 JUNIOR ACHIEVEMENT OF 

ROMANIA – asociație pentru a 

dezvolta și implementa programe 

economice pentru tineret. 

(limba română, limba engleză) 

1993 31  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 FONDS EUROPEEN POUR LA 

LIBERTE D”EXPRESSION – pliant 

de prezentare. 

(limba franceză) 

1989 1  

87 Corespondența cu domna Alexandra 

Duda de la LESBIAN AND GAY 

LIBERATION FRONT COLOGNE 

din Koln, Germania. 

(limba română, limba engleză) 

1994 3  

88 Program privind Simpozionul EXILUL 

ROMÂNESC – IDENTITATE ȘI 

CONȘTIINȚĂ ISTORICĂ, organizat 

la Paris in 20 – 23 mai 1994.  

(limba română, limba franceză) 

1994 14  

89 Documente de la  Conferința 

Internațională referitoare la 

democrațiile din centrul Europei și 

inițiative democratice în societățile post 

– comuniste, organizată la București in 

15 decembrie 1993. 

(limba română, limba engleză) 

1993 81  



III. ORGANIZAȚII, PARTIDE, ACTIVITATE PARLAMENTARĂ, VIZITE ÎN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE 

 

 

Nr.crt. Conținutul unității arhivistice Datele 

extreme 

Numărul 

filelor 

Observații 

1 Situații privind imigrația, cereri de azil. 

Pregătirea întâlnirii NATO de la Madrid 

din 21 octombrie 1991. 

 ( limba română, limba engleză) 

1990 - 1992   

2   Situații privind imigrația, rapoarte 

economice pentru România, Bulgaria și 

Albania. 

( limba română, limba engleză) 

1991   

3 Documente privind participarea 

delegației parlamentare a României la 

sesiunea de primăvară a AAN - Berlin 

1993 – vol 1. 

 ( limba română, limba engleză, limba 

feanceză) 

1993   

4 Documente privind participarea 

delegației parlamentare a României la 

sesiunea de primăvară a AAN - Berlin 

1993 – vol 2. 

 ( limba română, limba engleză, limba 

franceză, limba germană) 

1993   

5   Documente privind participarea 

delegației parlamentare a României la 

sesiunea de primăvară a AAN - Berlin 

1993 – vol 3 

 ( limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1993   



 

 

 

 

6 Documente referitoare la participarea 

României la acțiuni de integrare în 

NATO și Parteneriatul pentru Pace. 

 ( limba română, limba engleză) 

1994   

7   Documente privind a 40-a sesiune a 

Atlanticului de Nord desfășurată în 14 – 

18 noiembrie 1994 la Washington și 

participarea domnului ION RAȚIU din 

partea Parlamentului României. 

( limba română, limba engleză) 

1994   



8 Documente privind cuvântări ținute de 

domnul ION RAȚIU in cadrul Adunării 

Atlanticului de Nord și a altor seminarii 

referitoare la susținerea României ca 

partener. 

( limba română, limba engleză) 

1994   

9 Documente referitoare la participarea la 

Adunarea Atllanticului de Nord din 

octombrie – noiembrie 1994. 

( limba română, limba engleză) 

1994   

10 Documente privind participarea 

delegatiei Parlamentului României la cea 

de-a 40 – a sesiune de primăvară a AAN 

– Oslo, 26 – 30 mai 1994. 

( limba română, limba engleză) 

1994   

11 Seminarul a AAN pe tema “Relația civil 

– militară în societațile democratice”; 

noile roluri ale forțelor armate într-un 

context internațional în schimbare; 

Salzburg 3 – 5 martie 1993.  

( limba română, limba engleză) 

1993   

12 Situații privind imigrația română din 

diferite state; minoritățile din România, 

șomajul. 

( limba română, limba engleză) 

1991 - 1992   

13 Documente referitoare la sesiunea 

plenară a adunării parlamentare a 

cooperării economice a Mării Negre, 

desfășurată la București în 20 – 22 iunie 

1994; invitație de participare pentru 

1994   



 

 

 

 

 

 

 

 

domnul ION RAȚIU vicepreședinte a 

Camerei Deputaților. 

( limba română, limba engleză) 

14 Documente privind participarea la 

seminarul “Securitate și cooperare 

regional “– Istambul în 16 – 18 

septembrie 1993. 

( limba română, limba engleză) 

1993   



15 Rapoarte și pliante privind seminarul 

“Securitate și cooperare regional”; 

Organizația Atlanticului de Nord 

( limba română, limba engleză) 

1992 - 1993   

16 Fișe documentare privind Adunarea 

parlamentară a cooperării economice a 

Marii Negre, a Comisiei economice a 

Marii Negre și Adunarea Atlanticului de 

Nord. 

( limba română, limba engleză) 

1993   

17 Documente privind Seminarul “Relațiile 

civil – militare în societatea 

democratică” – Washington 19 – 21 

aprilie 1993 

( limba română) 

1993   

18 Rapoarte ale Sesiunii de primăvară a 

NATO – Berlin 20 – 24 mai 1993 

( limba română, limba engleză) 

1993   

19 Documente privind relațiile româno – 

poloneze. 

( limba română, limba engleză) 

1991 - 1993   

20 URSS – relațiile cu România. 

( limba română) 

1991   

21 Documente privind seminarul 

parlamentar româno – britanic organizat 

la București în 27 iunie – 1 iulie 1994 

( limba română) 

1994   

22 Documente privind seminarul 

international organizat în cooperare cu 

1994   



 

 

 

 

 

 

 

Adunarea Atlanticului de Nord la Tulcea 

în aprilie 1994. 

( limba română) 

23 Vizita în România a delegației 

subcomisiei pentru cooperare în 

probleme de apărare și Securitate a AAN 

din 16 – 19 martie 1993. 

( limba română) 

1993   



24 Vizita domnului LOIC BOUVARD – 

președintele Adunării Atlanticului de 

Nord, vicepreședinte al Adunării 

Naționale Franceze din 15 – 19 iulie 

1993 în județul Constanța. 

( limba română) 

1993   

25 Vizite la Baia Mare, Carei, Satu Mare și 

Oradea; extrase din presă. 

( limba română) 

1993   

26 Informații, programe privind vizita 

domnului ION RAȚIU în județul 

Hunedoara, 25 – 26 iunie 1993. 

( limba română) 

1993   

27 Vizita în Franța a domnului ADRIAN 

NASTASE – președintele Camerei 

Deputaților din 1 – 4 iunie 1994. 

( limba română) 

1994   

28 Vizita în China la invitația Asociației 

pentru înțelegere internațională din 

China, 20 – 30 septembrie 1993. 

( limba română, limba engleză, limba 

chineză) 

1992 - 1993   

29 Vizita în Finlanda din 26 mai 1993. 

( limba română, limba engleză, limba 

finlandeză.) 

1993   

30 Delegații din străinatate în vizită de 

cooperare. 

( limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1993   



 

 

 

 

 

 

 

31 Documente privind Fundația 

Internațională pentru Sisteme Electorale 

și organizarea la Sinaia în 24 – 29 martie 

1994 a unui forum privind transformarea 

democratică a României cu participarea 

organizațiilor neguvernamentale. 

( limba română) 

1994   



32 Invitație pentru domnul ION RAȚIU, 

vicepreședinte al Camerei Deputaților la 

INSTITUT SUPERIEUR DE 

GESTION, 2 – 23 septembrie 1994. 

( limba română, limba franceză) 

1994   

33 Program privind Conferința” 

SOCIETATEA CIVILĂ”,organizată la 

București în 10 -12 noiembrie 1993; liste 

invitați. 

( limba română, limba engleză, limba 

germană) 

1993   

34 Documentație de informare privind 

integrarea europeamă, buletinul 

Guvernului României nr.6 privind 

“România și comunitațile europene”. 

( limba română) 

1993   

35 Documente privind dezbaterea cu tema 

“Evoluții ale politicii externe a Rusiei. 

Necesitatea unei noi ordini de Securitate 

pe plan mondial”; liste invitați, 18 aprilie 

1994. 

( limba română) 

1994   

36 Documente privind Reuniunea 

aniversara a Uniunii Mondiale a 

Românilor Liberi (1984 – 1994) din 21 

mai 1994 – București. 

( limba română) 

1994   

37 Documente privind FORUMUL CRANS 

– MONTANA desfășurat la București în 

22 aprilie 1994. 

( limba română, limba engleză) 

1994   



 

 

 

 

 

 

 

 

38 Documente, rapoarte prezentate 

Consiliului Europei. 

( limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1990 - 1992   

39 Documente privind organizarea de 

activități referitoare la Europa de Est – 

post communism, vol 1. 

( limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1990 - 1991   



40 Documente privind organizarea de 

activități referitoare la Europa de Est – 

post communism, vol 2. 

( limba română, limba engleză) 

1991 - 1992   

41 Documente referitoare la dezbaterile 

parlamentare ale Consiliului Europei de 

la Strasburg din 1990, vol 1. 

( limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1990   

42 Documente referitoare la dezbaterile 

parlamentare ale Consiliului Europei de 

la Strasburg din 1990, vol 2. 

( limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1990   

43 Documente privind participarea 

României la Conferința 

interparlamentară pentru cooperare și 

securitate în Europa de la Viena din 1 – 

3 iulie 1991. 

( limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1991   

44 Participarea în Cehoslovacia a domnului 

ION RAȚIU în zilele de 19 – 21 iulie 

1991 la seminarul ”Rolul și funcția 

partidelor în procesul democratic”, 

organizat de Centrul de studii europene. 

( limba română, limba engleză) 

1991   

45 Note și informări privind Comisia 

Europeană și rezolvarea problemelor din 

Romănia pentru integrare. 

1990 - 1993   



 

 

 

 

 

 

 

 

( limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

46 Corespondență privind vizita domnului 

ION RAȚIU la Parlamentul European 

din 6 – 10 aprilie 1992. 

( limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1992   



 

 

 

 
47 Corespondență privind vizita în România 

a delegației Comisiei politice a Adunării 

Uniunii Europei Occidentale din 30 mart 

ie – 3 aprilie 1993.( limba română) 

1993   

48 Documente privind Simpozionul 

international “Dezvoltarea turismului în 

Delta Dunării în condițiile menținerii 

echilibrului ecologic și protecției 

mediului” desfășurat la Tulcea în 11 – 14 

iulie 1993.( limba română) 

1993   

49 Documente referitoare la organizarea 

Colocviului international “Rolul 

informației și libertatea presei”, 

desfășurat la București, Palatul Elisabeta 

între 23 – 25 iulie 1993.( limba română) 

1993   

50 Documente privind lucrarile Colocviului 

international “Presa tranziției și tranziția 

presei” desfășurat la Costinești în 

perioada 28 – 31 mai 1992.( limba 

română) 

1992   

51 Documente referitoare la Simpozionul 

cu tema “Noua structură geopolitică a 

lumii”, organizat la Sinaia în 8 -10 

martie 1993.( limba română, limba 

engleză) 

1993   

52 Documente privind organizarea de către 

Fundația Soros a unui Colocviu 

internațional privind “Imaginea 

României în presa occidentală” organizat 

la Cluj în 27 – 29 mai 1992.( limba 

română,limba franceză) 

1992   



53 Documente privind organizarea de către 

Grupul parlamentar al PNT – CD și PER 

înpreună cu Fundația HANNS SEIDEL 

la Târgu Mureș în zilele de 26 -28 

februarie 1993 a seminarului “Probleme 

ale tranziției în viziunea Democrației 

Creștine”.(limba română) 

1993   

54 Documente privind dezbaterea pe tema 

„România și problemele securității 

internaționale în Europa și în lume” 

organizat de ADIRI în 18 februarie 1993 

la București. 

(limba română, limba engleză) 

1993   

55 Corespondență a UNIUNII MONDIALE 

A ROMÂNILOR LIBERI condusă de 

domnul ION RAȚIU cu diferite 

personalitați ,precum și înființarea unei 

filiale în județul Prahova; vizita la Cluj 

UMRL și PNȚ – CD.(limba română) 

1994 - 1995   

56 Documente referitoare la Drepturile 

Omului; deținuți politici; publicații ale 

Asociației pentru apararea drepturilor 

omului în România – Comitetul 

Helsinki. 

(limba română, limba engleză) 

1992 - 1994   

57 Documente privind organizarea 

Seminarului international “Alegeri libere 

și corecte în România” - Sinaia 15 – 17 

martie 1992. 

(limba română, limba engleză) 

1992   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Referate prezentate privind statul de 

drept și democrația. 

(limba română, limba engleză) 

1990 - 19992   

59 Documente, referate și pliante privind 

Colocviul organizat sub egida Adunării 

parlamentare a Consiliului Europei de 

cunoaștere a legislației în materie de 

refugiați – București 3 -5 

noiembrie1994. 

(limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1994   



60 Propunerea de luare de cuvânt la 

Aniversarea a 75 de ani de la înființarea 

Liceului “Gheorghe Barițiu” din Cluj – 

14 octombrie 1994. 

(limba română) 

1994   

61 PNȚ – CD principii, date despre 

conducere ,sedii. 

(limba română) 

1990 - 1992   

62 PNȚ – CD activitate desfășurată, ședința 

din 7 octombrie 1992; extrase din presă. 

(limba română, limba engleză) 

1992   

63 Date despre Grupul parlamentar al PNȚ 

– CD din Camera Deputaților. 

(limba română) 

1991   

64 Proiecte și hotărâri ale Camerei 

Deputaților și Senatului pentru adoptarea 

unor legi în vederea alegerilor. 

(limba română) 

1990 - 1992   

65 Materiale pentru ședința comună a 

Birourilor permanente ale Camerei 

Deputaților și Senatului care va avea loc 

în 23 ianuarie 1992 pentru prezentarea 

situației din județele Covasna și Harghita. 

(limba română) 

1991 - 1992   

66 Acțiuni informative legate de mass – 

media; protestul domnului ION RAȚIU 

adresat presei și televiziunii. 

(limba română) 

1990 - 1993   

67 Materialele Comisiei de anchetă ale 

evenimentelor din 13 – 15 iunie 1990. 

(limba română) 

1990   



 

 

 

 

 

 

 

68 Activitate desfășurată dupa 1989 de către 

domnul ION RAȚIU în presa străină. 

(limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1990 - 1993   



69 Diferite evenimente. Serbările Unirii – 

Alba Iulia din 26 noiembrie – 1 

decembrie 1992. Balul marțișorul – 29 

februarie 1992. Proclamația de la 

Timișoara  și altele.(limba română, limba 

franceză) 

1990 -1993   

70 Invitație pentru domnul ADRIAN 

NASTASE de a participa în 15 – 16 

martie 1995 la Washington la Conferința 

organizată de Fundația FREEDOM 

FORUM.(limba română, limba engleză) 

1995   

71 Corespondența domnului ION RAȚIU 

cu filialele PNT – CD din Arad, Bacău, 

Bistrița – Nasăud. (limba română) 

1990 - 1993   

72 Documente privind activitatea Biroului 

parlamentar Cluj al PNT – CD.(limba 

română) 

1994   

73 Documente privind Filiala PNȚ – CD 

Cluj,vol 1.(limba română) 

1990 - 1995   

74 Documente privind Filiala PNȚ – CD 

Cluj,vol 2.(limba română) 

1990 - 1994   

75 Documente privind Filiala PNȚ – CD 

Cluj,vol 3.(limba română) 

1990 - 1994   



 

 

 

 

 

 

 

76 Documente ale Filialelor PNȚ – CD din 

Dâmbovița – Târgoviște, Dolj, Gorj, 

Harghita, Mureș, Oradea și 

Suceava.(limba română) 

1991 - 1995   

77 Documente ale Organizațiilor de tineret 

ale PNȚ – CD.(limba română) 

1990 - 1994   



78 Documente ale Filialei PNȚ – CD 

București, vol 1. 

(limba română) 

1994 - 1995   

79 Documente ale Filialei PNȚ – CD 

București, vol 2. 

(limba română,limba engleză) 

1994 - 1995   

80 Documente ale Filialelor PNȚ – CD din 

Caraș – Severin, Hunedoara, Iași și 

Mehedinți. 

(limba română) 

1991 - 1995   

81 Congresul PNȚ – CD din 27 – 29 

septembrie 1991 – corespondență, 

program, extrase din presă. 

(limba română, limba engleză) 

1991   

82 Broșuri publicate de PNȚ – CD prin 

Direcția de propaganda despre istoria 

partidului și personalități. 

(limba română) 

1991   

83 Corespondență privind organizarea celui 

de - al treilea Congres al UMRL în 29 

mai 1991. 

(limba română) 

1991   

84 Documente privind Organizația 

Muncitorească Centrală a PNȚ – CD; 

regulament de organizare și funcționare. 

(limba română) 

1992   

85 Documente privind DEMOCRAT – 

CREȚTINII (publicație). 

(limba română, limba franceză) 

1991   



 

 

 

 

 

 

 

 

86 Critici și propuneri pentru activitatea 

partidului(PNȚ – CD). 

(limba română) 

1990   

87 Documente privind vizita la Moscova a 

delegației parlamentare române conduse 

de domnul ADRIAN NASTASE, 

președintele Camerei Deputaților, în 23 

– 27 noiembrie 1994; date despre 

Federația Rusă. 

(limba română) 

1994   



88 Documente privind demersurile în 

vederea înființării unui post de 

televiziune, vol 1. 

(limba română) 

1990   

89 Documente privind demersurile în 

vederea înființării unui post de 

televiziune, vol 2. 

(limba română) 

1990   

90 Proiectul de lege privind minoritățile 

naționale propus de UDMR. 

(limba română, limba maghiară) 

1990 - 1993   

91 Documente referitoare la acțiunile 

UDMR și condamnarea acestora de către 

domnul ION RAȚIU în cadrul 

dezbaterilor din Camera Deputaților – 13 

februarie 1995. 

(limba română) 

1994 - 1995   

92 Documente referitoare la acțiunile 

UDMR și condamnarea acestora în 

discursurile din Camera Deputaților și 

Senat; extrase din presă privind aceasta 

problemă. 

(limba română, limba engleză) 

1994 - 1995   

93 Documente privind organizarea în 17 – 

20 februarie 1994 a Seminarului privind 

“Armata României” – prezent și 

perspectivă în derularea procesului de 

reformă”. 

(limba română, limba engleză) 

1994   



 

 

 

 

 

94 Documentele Conferinței internaționale 

“România și românii în știința 

contemporană” organizată la Sinaia în 24 

– 27 mai 1994; liste participanți, afiș. 

(limba română, limba engleză) 

1994   



95 Documente privind Sesiunea anuală de 

la Copenhaga din octombrie 1993 a 

Adunării Atlanticului de Nord referitoare 

la țările Europei Centrale și de Est; 

extrase din presă, pliante. 

(limba română, limba engleză) 

1993   

96 Documente privind Sesiunea de 

primăvară a Adunării Atlanticului de 

Nord din 23 – 27 mai 1991 de la 

Rotterdam. 

(limba română, limba engleză) 

1991   

97 Rapoarte și extrase de la Conferințele ce 

au avut loc la Rotterdam în 23 – 27 mai 

1991. 

(limba engleză, limba franceză) 

1991   

98 Documente privind Adunarea 

Atlanticului de Nord din 1992 referitoare 

la garanția investițiilor în țarile foste 

comuniste; invitație la București în 21 

februarie 1992 cu ocazia deschiderii 

Centrului Euro – Atlantic. 

(limba română, limba engleză) 

1992   

99 Tratatul de colaborare, bună vecinătate și 

amiciție între România și URSS din 5 

aprilie 1991 și cel din 7 iulie 1970; 

materiale pentru conferința de presă. 

(limba română) 

1991   



 

 

 

 

100 Documente privind vizita delegației 

Grupului britanic la Uniunea 

interparlamentară din România în 21 – 

25 noiembrie 1994; programul vizitelor. 

(limba română) 

1994   



101 Material privind Seminarul international 

“Securitate și cooperarere regională în 

Europa Centrală” organizat la Sinaia în 

14 – 15 iulie 1994 de AAN în cooperare 

cu Parlamentul României. 

(limba română) 

1994   

102 Documente privind vizita delegației 

Curții Constituționale din Italia; 16 -20 

octombrie 1994 la București, programul 

vizitei; biografii ale personalităților 

participante. 

(limba română, limba italiană) 

1994   

103 Act constitutiv al Asociației 

CONSILIUL ATLANTIC – România în 

scop educațional și de informare a 

opiniei publice. 

(limba română) 

1994   

104 Documente privind vizita în țara noastră 

a delegației Comisiei Științifice și 

Tehnice a AAN condusă de domnul 

LOTHAR IBRUGGER în 19 – 22 martie 

1995 în problem de tehnologie; materiale 

documentare. 

(limba română, limba engleză, limba 

franceză)  

1995   

105 Documente referitoare la vizita în 

Polonia a Subcomisiei pentru cooperare 

și convergență economica Est – Vest a 

AAN – Varșovia și Cracovia, 2 – 7 

aprilie 1995. 

1995   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

106 Documente privind participarea la 

Seminarul “Securitate și stabilitate în 

regiunea Mediteranei” organizat în 10 – 

13 septembrie 1994 în localitatea Capri – 

Italia de către AAN; pliante. 

(limba română, limba engleză, limba 

italiană) 

1994   



107 Documente privind Sesiunea anuală a 

AAN de la Copenhaga din 7 – 11 

octombrie 1993; extrase ale rapoartelor 

prezentate. 

 (limba română, limba engleză) 

1993   

108 Documente referitoare la Sesiunea de 

primăvară a AAN de la Budapesta din 26 

– 29 mai 1995; informări, interviuri și 

corespondență, vol 1. 

(limba română, limba engleză) 

1995   

109 Documente referitoare la Sesiunea de 

primăvară a AAN de la Budapesta din 26 

– 29 mai 1995; informări, interviuri și 

corespondență, vol 2. 

(limba română, limba engleză) 

1995   

110 Documente privind întâlnirea a AAN din 

8 – 10 aprilie 1995 în Marmaris – 

Turcia; program, rapoarte. 

 (limba franceză, limba engleză) 

1995   

111 Informare privind cea de-a 41 – a 

sesiune anuală a AAN de la Torino din 5 

– 9 octombrie 1995. 

(limba română) 

1995   

112 Redacția Revistei 22 solicită un punct de 

vedere a domnului ION RAȚIU la 

poziția dânsului în problema integrării 

României în NATO. 

(limba română) 

1995   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 Invitație din partea Ministerului de 

Externe și a Centrului pentru Studii 

Politice Europene la dezbaterea pe tema 

”Politica Uniunii Europene fața de țările 

din Europa Centrală și de Est” 

organizată  la București în 27 februarie 

1994; liste invitați. 

(limba română, limba engleză) 

1994   



114 Invitație de participare la Conferința 

Europeană pentru “ Pace, democrație și 

cooperare în Balcani” organizată în 10 – 

15 noiembrie 1993 la Atena; pliante, 

program (limba română, limba 

engleză,limba greacă) 

1993   

115 Invitație cu prilejul împlinirii a 135 de 

ani de la apariția la 23 iulie 1859 a 

saptămânalului  OBSERVATORUL 

MILITAR , de a participa la sărbătorirea 

acestei publicații în 22 iulie 1994. 

(limba română) 

1994   

116 Documente privind vizita delegației 

parlamentare Belgiene condusă de 

domnul ANDRE KEMPINAIRE – prim 

vicepreședinte al Camerei 

Reprezentanților din 30 octombrie – 2 

noiembrie 1994; liste participanti, 

program. 

(limba română) 

1994   

117 Invitație de partticipare în București în 6 

– 9 aprilie 1995 la “LE CERCLE”  cu 

participarea unor personalități din 

diferite țari; liste participanți, program. 

(limba română, limba engleză) 

1995   

118 Documente privind vizita delegației 

Comisiei Permanente a AAN din 5 – 7 

aprilie 1995 la București. 

(limba română) 

1995   



 

 

 

 

 

 

 

119 Invitație din partea președintelui 

Republicii Moldova, domnul MIRCEA 

SNEGUR de a participa la NEW YORK 

în 29 septembrie 1994 la Națiunile Unite 

în cadrul Misiunii Permanente a 

Republicii Moldova. 

(limba română, limba engleză) 

1994   



120 Invitație de participare la Simpozionul 

pe tema “Rolul UEO în menținerea 

securității în Europa Centrală și de Est” 

ce se va desfășura la București în 26 

septembrie 1995; materiale informative. 

(limba română, limba engleză) 

1995   

121 Invitație la seminarul organizat de 

Ministerul Apărării Naționale la Cercul 

Militar în 18 octombrie 1994 cu tema 

“Armata și societatea civilă”. 

(limba română) 

1994   

122 Documente privind cea de-a 41-a 

Sesiune anuală a AAN de la Torino din 5 

– 9 octombrie 1995; material de 

informare, pliante. 

(limba română, limba engleză, limba 

franceză) 

1995   

123 Documente privind Seminarul bilateral 

româno – german în probleme de 

“Integrare a țărilor central și 

sudeuropene în structurile NATO și ale 

UE”; București 18 – 19 februarie 1995. 

(limba română) 

1995   

124 Documente privind vizita în România a 

domnului KARSTEN VOLGT – 

președintele Adunării Atlanticului de 

Nord în 12 – 15 septembrie 1995. 

(limba română, limba engleză) 

1995   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 Documente privind cea de-a 41 – a 

sesiune anuala a AAN din5 – 9 

octombrie 1995 desfășurată în localitatea 

TURIN din Italia; materiale 

documentare. 

(limba engleză) 

1995   

126 Documente privind sesiunea de 

primăvară a AAN de la Budapesta din 26 

– 29 mai 1995; materiale documentare, 

rapoarte. 

(limba română, limba engleză) 

1995   



127 Vizita la Washington a domnului ION 

RAȚIU din mai 1995 și întâlnirea cu 

ROBERT DOLE – liderul majorității 

republicane din Senatul american. 

(limba română, limba engleză) 

1995   

128 Invitație pentru domnul ION RAȚIU la 

Conferința internațională ”Literatură, 

cultură în democrație” organizată între 

30 noiembrie - 3 decembrie 1995 la 

Islamabad în Pachistan 

(limba română, limba engleză) 

1995   

129 Raport cu privire la participarea la 

Conferința internațională ”Fragmentarea  

Habitatului și Infrastructurile Tehnice” 

din 18 – 21 septembrie 1995 desfășurată 

în Olanda. 

(limba română) 

1995   

130 Informare privind organizarea de către 

Parlamentul României în 14 – 18 

septembrie 1994 a Colocviului 

interparlamentar cu tema ”Europa 

Centrală și minoritățile sale naționale” 

București, Palatul Parlamentului. 

(limba română) 

1994   

131 Notă privind participarea la Seminarul 

parlamentar al Inițiativei Central 

Europene în 3 – 4 iulie 1995 la Varșovia 

având tema ”Independența și limitele 

instituțiilor democratice pentru protecția 

drepturilor constituționale”; liste 

participanți. 

1995   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(limba română, limba engleză) 

132 Program privind vizita delegației 

Secretariatului a AAN la București din 

30 octombrie – 2 noiembrie 1994. 

(limba română) 

1994   



133 Comisia pentru Reglementări a Camerei 

Reprezentanților a SUA trimite 

domnului ION RAȚIU materiale 

referitoare la funcțiile pe care le are. 

(limba română) 

1994   

134 Raport privind participarea la cea de-a 

treia Conferințe interguvernamentele 

“Mediul pentru Europa” desfășurată la 

Sofia în 23 – 25 octombrie 1995. 

(limba română) 

1995   

135 Delegația Permanentă a PNȚ – CD 

trimite domnului ION RAȚIU Statutul 

proiect al PNȚ – CD în vederea studierii 

pentru propuneri și observații. 

(limba română) 

1995   

136 Actul de constituire al Clubului 

Parlamentarilor Români; proiect de 

statut. 

(limba română) 

1995   

137 Materiale pentru ședința Biroului 

permanent al Camerei Deputaților din 12 

noiembrie 1992. 

(limba română) 

1992   

138 Materiale pentru ședința Biroului 

permanent al Camerei Deputaților din 7 

septembrie 1992. 

(limba română) 

1992   



 

 

 

 

 

 

 

 

139 Materiale pentru ședința Biroului 

permanent al Camerei Deputaților din 12 

octombrie 1992. 

(limba română) 

1992   

140 Materiale pentru ședința Biroului 

permanent al Camerei Deputaților din 1 

februarie 1993. 

(limba română) 

1993   


