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\

ml: „7 x': 721 ((Il ,Bvind mnem
de ,se; 4/4… „AMW/e;»unw |. '%”,ng,—1 uz)/a jin/43 ,

CNP — .aomicmul

cunoscând prevederile „1.292 din Cndul paul privind nlsul in dulauţii, decllr pe prnpri! răspundere:
:. Ami-t …. nenul… 1. săreau mmucînle, mmpnniillodeliţi „penale. innimţn de trudit, grupuri de

\ inre… mnngnic, precum fi membru în …eu-m, fund-pr … .ne omnxupi neguvemlmenhle:
Nr de pad. \ Valunmnmmlăa

Calilalea dep"… ………: parţdor socul:
» qgachum _ ju… n actiunilor

Unimed
denumrrea şv adresa ,

\n. \

* , , , \ i

. ihlu de membru în ore,-ml: de conducere, :dmlninrm ;: centrul Ile mciedţilor camerei.-le, derqmnr .nîonnme, xl: mmpmmnr/mlerip'ler „pun.-ie. ele indic-nu:…- de credit. ||: grupnrnor de imun:Kunnmlc, I.I: uodlţlilor un (und-pm url uemor orgţnlllţll nquernlmenlxk:
L' …

.,……fţţa cea…… , Calunna dcpnută valuarea beneficiilor
2 |, , '

\

Î\ ,_)\ fi3 Culita!“ de membru în culmi lsoclltiilur prarednn-gg şiluu dndieune *

“4, Enume- de'memhru in organele de cun-incerc, ndmlnlnnrc şi control, renumite un neretrlbulte.} detinut: ||| udrulpmidelor palma. functii detinuti || denumi“;partidului politic4„| . . *



s. Contracte, iuduiiv cele de “munţi juridici, cnnluluuţi juridic-,în demhn în timpul exercitii-il funm'îlnr,
mu lunl şi din funduri enerue ori închei-
.cu'unnrmindru/minoritar:

emula-Iu şl dvile, obţinnle nu ill-temind-Ido! nu demnitlţilnr publice El:-nule de ll bugetul de
le cu societăţi (omeniul: cu mpiul de [ht nu unde mm! me

lumma am… \

Da vm\s—lammimmmmne nu… mm Tipul … Dura …”w…msdm femme): … “mui. …un mm\ fi … mm “”““, _T .
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\ Rude-kg:“! 'de… _

\

l —— \mmluuale/Paumăfmcă
\ amuză/AmalfiMMC…

Mamma…\kam \ '— — Awww….“ , \

“ Prln …de de gradul] se înţelege părinţi pe linii: ascendentă şi cu,… pe lmie descmdculă's: …: am… numele, denumirea şl iar… hmmm…… dem…… unde, prin un…» deţinută. „…la…l,semi/soţi.! şl nuiele de ma… l obţin conlrzcic…elamm comerciale pc acuunl In care declarau5% din capitalul social al mumii, indifeiem de

m…… dechrlţie m…muie ll:carmerul incomplet xl datelor menţinute.

n… complexuri
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! pub”: şl rispund potrivit le

_ asa cum sum demne la puucml 5.
ml impreuna cu sulul'sulm si rudele de
modul de dobandire u acllumlor.

Nu se titulara canu—mm:
gradul | delin …… puLin de

gii penale pentru ine…umei …
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