PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î.C.C.J.
S.R .U .D. Nr. . . . á í . ..................

j

DECLARAŢIE DE INTERESE
Sub sem natul/Su bsem nata,
de
CN P

G refier

^
, având funcţia
Parchetul de pe lângă in a lta C urte de C asaţie şi
Justiţie
,
CANEA MARIA

la
, dom iciliul

Bucureşt i,

cunoscând prevederile art. 326 din C odul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. A sociat sau acţi<inar la socictăţi com erciale, com p anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri dc
interes econ om ic, precum şi m em bru în asociaţii, fun< aţii sau alte or&ani/atii necuvernam entale:
Nr. de părţi
V aloarea totală a
U nitatea
Calitatea
deţinută
sociale
sau
părţilor sociale
~ denum irea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1.......

2. C alitatea d e m em bru în organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţ ilor com erciale, ale
regiilor autonom e, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor dc credit, ale gi 'upurilor de interes
econom ic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor org a n i/a tii ncpiivernam(>!ntsili';
U nitatea
Calitatea deţinută
V aloarea beneficiilor
- denum irea şi adresa 2 .1 ........

3. ( alitatcu de m em bru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1

4. C alitatea de m em bru în organele dc conducere, adm inistrare şi control, retribuite sau neretrîbuite,
d eţinu te în cad ru ţjjartid elor politice, fuiicţia d ţjin u tă şi denum irea partid u lui politic________________________
4.1

5. C on tracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în tim pul
exercitării funcţiilor, m andatelor sau dem nităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori în ch eiate cu societăţi com erciale cu capital d e stat sau unde statul este acţionar
m ajoritar/m inoritar:___________ _______

Instituţia
contractantă:
denumiieaşi
adrcsa

5.1 Baieficiaiul de coTtiact: numele,
prenumele/denumirea şdadresa

Procedura prin
careatbst
înoedinţat
cotractul

Tipul
contractului

Data
mdieiaii
contractului

Durata
ccntractului

Valoarea
totală a
CŒilractului

Titular

Sd/sotie

Rude de gradull ‘' ale titularului

Societăţi axnerciale^ Pasoana fizica
ai itnri^ala^Asodaţti femiliale/ Cabinde
individuale, cabinae asociate, socidaţi
civile ptofesionale sau socielă|i civile
profesionale cu răspundere limilHlftcare
desSşoată profesia de avocal/ Q ^ iT atii
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asodaţif'
’ Prin rude de g radul / s e înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

P rezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incom plet al datelor m enţionate.

D ata com pletării

A dI ê

Sem nătura

