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DECLARA�IE DE AVERE 

Subsemnatul POPESCU I. ION, având func�ia de pre_edinte la CONFEDERA�IA SINDICAL� 

NATIONALÀ MERIDIAN, CNP domiciliul Bucure_ti, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar 

pe propria r�spundere c� împreun� cu familia" de�in urm�toarele: 

*1) Prin familie se în�elege so�ul/so�ia �i copiii afla�i în între�inerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri

NOT�: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte täri. 

Moitde 
dobandit 

Negoria2 tarul Kdobanafiri prha 

vanzare 
1/1 Bucuresti, 3 2003 250 m2 cumparare, Popescu lon 

succesiune 

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier (3) intravilan: (4) luciu de ap�; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dac� se aflä în circuitul civil. 

2) La Titular" se mentioneaz�, in cazul bunurilor propri, numele proprietarului titularul, so�ul/so�ia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

2. Clädiri 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte t�ri. 

sa sauzOna ego dobandhSuprataa tedobimdire parte dobandire s 
Vanzare Bucuresti, 1/1 

2 2003 220 m cumparare, Popescu lon 
succesiune 

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas� de locuit; (3) cas� de vacan��; (4) spa�ii comerciale/de 
productie. 

*2) La "Titular" se mentioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so�ul/so�ia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor.

1 
CONFORM 

CU ORIGINALUL 



II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, _alupe, iahturi _i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculärii, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de buc�tiAnul de fabricatie Moduldedobandire 
NU ESTE CAZUL 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� _i de cult, colec�ii de art� �i 

numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare 
însumat� dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul 

României la momentul declar�rii. 

ire Descrieresumata ARudoban aloarea cestima 
NU ESTE CAZUL 

------. 

IIL Bunuri mobile, a c�ror valoare dep�se_te 3.000 de euro fiecare, _i bunuri imobile înstr�inate în 
ultimele 12 luni 

Natura bunuui Data Persoana ctrechres sa Korma 
nstrainat instnuri Valoarea nstranat instratnarii 

VLASCEANU DANIEL 
CONTRACT 

MARIUS 
CASA DE LOCUIT 14.11.2019 Vn VANZARE 192.000 EURO 

VLASCEANU ILEANA 
CUMPARARE 

LOREDANA 
.----------------=---------- 

IV. Active financiare 
1. Conturi _i depozite bancare, fonduri de investi�ii, forme echivalente de economisire _i investire, 

inclusiv cardurile de eredit, dac� valoarea însumatä a tuturor acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b�nci sau institu�ii financiare din sträin�tate.
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Tnstituria care administreaza ioul Vatuta Deschis in anul Soldalodrelin adresa acesteia 
BRD Group Societe Generale, 2.986,00 EUR 2015 

BRD Group Societe Generale, 116.600,00 2 EUR 2019 

BRD Group Societe Generale, 20.046,00 1 LEI 2012 

BRD Group Societe Generale, 71.288,000 2 LEI 2019 

*Categorile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi�i sau echivalente, inctusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investi�ii directe 
tuturor acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

imprumuturi acordat dac� valoarea de pia�� însumat� a 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv investi�iile �i particip�rile îin str�in�tate. 

mitenttukocietiteancare Desoinnc ipu Nmardettu ibaetotatla 
COta departicpare 0aetonl la z ac ionarsau asoetasDenciictardeanprimut 

NU ESTE CAZUL 

Categorile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de�imute (tituri de stat, certificate, obliga�iuni);(2) 
acfiuni sau p�r�i sociale în sociel��i comerciale; (3) împrumuturi acordate în mume personal. 

3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep�_esc echivalentul a 5.000 de euro 

pe an: --==--==---=-- 

NU ESTE CAZUL 
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan�tii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizi�ionate în sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOTÄ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str�in�tate. 

Croton Contricratmam eaton tn oare 

NU ESTE CAZUL 

VIL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia��, din 
partea unor persoane, organiza�ii, societä�i comerciale, regii autonome, companii/societ��i na�ionale sau 
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institu�i publice române_ti sau sträine, inclusiv burse, credite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep�_e_te 500 de euro* 

Gine a realuatyenital Sursa venttulu: serviciulprestat/obiectul Vehitülandal 
Ancasat umee adresa generator.de venit, 1.1. Titular 

1.2. Soyso�ie 

---=sao==-== 

1.3. Copii 

Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�ile uzuale primite din partea rudelor de gradul I _i al l1- lea 

VII. Venituri ale declarantului _i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare) NOT�: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate. 

Susayenituiui 
umele adresa 

oicinpretaiobrectnl Venttul anual 
generaorde venif mcasat 

realizat venntul 

1. Venituri din salarii 
Federatia Sindicatelor Miniere a 
|Cuprului din Romania, 1.1. Titular 

Presedinte 2.668,00 lei POPESCU ION 

Confederatia Sindicala 
Nationala Meridian, 1.1. Titular 

POPESCU 1ON Presedinte 13.065,00 lei 

1.2. Sot/so�ie 

***********- ------ |1.3. Copii 
*** 

2. Venituri din activit��i independente 
2.1. Titular ---=o--==o--- 

**** 

2.2. Sot/sotie 

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor 

3.1. Titular ******* 
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3.2. Sot/so�ie 

|4. Venituri din investiii 
|4.1. Titular ------------. 

4.2. Sot/so�ie 
------- 

|5. Venituri din pensii 

Casa de Pensii 5.1. Titular Pensie 39.544,00 lei 
Bucurestii 

5.2. Soy/sotie 
-=====.======- 

6. Venituri din activit��i agricole 
6.1. Titular -----m=-------------------- -----=* 

6.2. Soyso�ie 

sa venttuluk Servictulpreatobredu Venitmanual 
genorator de vent measnt 

arealiZat venitu 
7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc 

7.1. Titular 
---- -===----=. -----. 

7.2. Sot/so�ie 
************* 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular -------. 

8.2. Sot/so�ie 
--- 

8.3. Copii 

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

Data completärii Semn�tura 

05.06.2020 
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