
CONFEDERAJIA SINDICAL HA�IONALA| 
tnERIDIAN 

TRARERESAE 
DECLARA�IE DE INTERESE Anu 9 Zun lA 

Subsemnatul/Subsemnata, FORNEA,. DUMITRU având func�ia 
de Secretar General Confedera�ia Sindicalä Na�ional� MERIDIAN la 

CNP , domiciliul , N Bucure�ti 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�i, declar pe propria räspundere: 

1. Asociat sau ac�ionar la societ��i comerciale, companii/societ�fi na�ionale, institutii de credit, grupuri d 

interes economic, precum _i membru în asocia�i, funda�ii sau alte organiza�ii neguvernamentale: 
Nr. de p�r�i Valoarea total� a 

p�r�ilor sociale 

_i/sau a ac�iunilo 

Unitatea Calitatea de�inut� sociale sau 
- denumirea _i adresa- 

de actiuni 
1.1... 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare �i control ale societ�filor comerciale, al 
regiilor autonome, ale companiilor/societ��ilor na�ionale, ale institu�iilor de credit, ale grupurilor de intere 

economic, ale asocia�iilor sau funda�ilor ori ale altor organiza�ii neguvernamentale: 
Unitatea Calitatea de�inut� Valoarea beneficiilor 

- denumirea �i adresa 
2.1.... 

3. Calitatea de membru în cadrul asocia�iilor profesionale _i/sau sindicale 
3.1 Confederatia Sindical� Na�ional� MERIDIAN, Secretar General 
3.2 Comitetul Economic �i Social European, Membru 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare �i control, retribuite sau neretribuit 

detinute în cadrul partidelor politice, functia de�inut� _i denumirea partidului politic 
4.1 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten�� juridic�, consultan�ä juridic�, consultan�� _i civile, obtinute ori aflat 
în derulare în timpul exercit�rii functilor, mandatelor sau demnit��ilor publice finantate de la bugetul d 
stat, local _i din fonduri externe ori încheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul est 

actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficianl de contract numele, 

prenumeledenumiea �i adesa 
Insitupia Procadura prin Tipu 

Contractuluu 
Data Durata Valoarea 

contractant�: L cae a fost încheiei contractuli total� a 



denninea_i 
aesa 

încredlintga 
contractul 

contractului contractulu 

Titukr... 

Sotsoie... ****" 

Ruse de gradl 1" ale titularuhi 

Societti comerciale/ Persoan�fizic� 
autorizat Asocia�i familiale/ Cabincte 
individuae, cabinete asociate, societ�i 
civie profesionale sau societa�i civile 
profesionale curäspundere limitat� care 
desfa_oar� profesiade avocat/ Onganizati 

neguvenmanmentale/ Funda�il Asocia�i" 

Prin rude de grad1ul I se în�elege p�rin�i pe linie ascendent� _i copii pe linie descendent�. 
Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut�, titularul, 

soful/so�ia �_i rudele de gradul I obtin contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar� contractele 
societätilor comerciale pe ac�iuni la care declarantul împreun� cu so�ul/soia _i rudele de gradul I de�in mai pu�in de 
S% din capitalul social al societ��ii, indiferent de modul de dobândire a ac�iunilor. 

Prezenta declara�ie constituie act publie _i räspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Data complet�rii Semn�tura 

I. o6.0-
*****ee*******e**************** 
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