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Registrul partidelor politice 

170. PARTIDUL NOI, GETODACII! – denumirea prescurtată PNGD – înregistrat conform 

dispoziţiilor Sentinţei civile nr. 22/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a civilă 

în dosarul nr. 29975/3/2017 în sedinţa publică din 26.03.2018, definitivă prin neapelare. 

Pentru vizualizare in format word click aici 

 

NR CRT. 170 

 

PARTIDUL NOI, GETODACII!, denumire prescurtată: PNGD– înregistrat în baza 

sentinţei civile nr. 22/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a 

Civilă  din şedinţa publică din data de 26.03.2018, în dosarul nr. 29975/3/2017, 

definitivă prin neapelare. 

 Admite cererea formulată de petenţii Copil Gheorghe şi Copil Maria, ambii cu domiciliul în 
Bucureşti, Aleea Romancierilor, nr. 6, bl. E19, et. 10, ap. 55, sector 6 şi Banita Alina, cu domiciliul în 
Bezdead, str. Principală, nr. 1606, Judeţ Dâmboviţa.  
 Dispune înregistrarea partidului politic „PARTIDUL NOI, GETODACII!”, cu sediul în comuna 
Bezdead, str. Principală, nr. 266, judeţ Dâmboviţa, în Registrul Partidelor Politice, ţinut de grefa 
Tribunalului Bucureşti.  
 Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul 
Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă.  
 Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.03.2018.  

 
           Nu s-a declarat apel, în dosarul nr. 29975/3/2017, până la data de 04.06.2018. 

 

 

Notă* 

Programul politic al Partidului Noi, Getodacii! se află se află la filele 17-21, în dosarul nr.  

29975/3/2017 Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă   

Actul Constitutiv al Partidului Noi, Getodacii! se află la filele 22-25, în dosarul nr. 29975/3/2017 

Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă  

Statutul Partidului Noi, Getodacii! se află la paginile 26-52, în dosarul nr.29975/3/2017 Tribunalul 

Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă   

Extras din statutul partidului: 

Art. 1 Denumirea partidului este  „NOI, GETODACII !”, denumirea prescurtată : PNGD. 

Art. 2  Semnul permanent al partidului este reprezentat de o imagine concepută pe trei nivele, astfel: pe 
primul nivel este un cerc de culoare neagră peste care este suprapusă efigia lui Burebista. Aceasta 
este de culoare albă. Pe nivelul de sus, deasupra efigiei este scris cu caractere, de culaore roşie, în 
formă de semicerc”BUREBISTA UNIFICATORUL”. Pe nivelul inferior, este înscrisă sintagma 
„NOI,GETODACII”, cu caractere majuscule de culoare roşie. 
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Art. 3 Sediul Central al partidului este în comuna Bezdead, str. Principală, nr. 236, judeţ Dâmboviţa. 

Membrii fondatori 

Prezentul partid se constituie având ca membrii fondatori următoarele persoane: 

1. Copil Gheorghe Gavrilă, cu domiciliul […], preşedinte; 

2. Copil Maria, cu domiciliul […], membru fondator; 

3. Baniţă Alina, cu domiciliul […], membru fondator; 

  

Extras din filele 22-25 ale Actului Constitutiv al Partidului Noi, Getodacii!, aflate în dosarul nr. 

29975/3/2017  Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă   

  

 


