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DECLARA ŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Dinu D Dragos Lucian
de Membru Consiliul de Administratie la S.c. CONPET s:A.

, avâ nd funcţia

CNP , domiciliul Bucuresti,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte or2anizaţiine2uvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

- denumirea şi adresa- Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1. S.C Delta - Exp\orer S.R.L. . 17 parti
Bucuresti, _ sociale in

valoare de
actionar 170 RON ( 2890 RON

17% din
capitalul
social)

2. A&D Pharma Holdings NV / - 5.051,03 J EUR

actionar 4,454,600 (valoare la

) The Netherlands actiuni momentul delistarii
companiei /20 II )

743,200 RON
(valoare,., S.c. Fondul Propi'ietatea S.A .. Bucuresti, _ 916,400 inregistrata laJ.

Actionar.~ actiuni inchiderea zilei
bursiere

10.06.2014 )
257,076 RON

((valoare
4. Societatea Nationala Transgaz S.A. Medias ,

actionar 1,332 actiuni inregi strata la
Medias , jud Sibiu, inchiderea zilei

bursiere
10.06.2014 )

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupul'ilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor ore:anizaţii ne2uvernamentale:

Unitatea
Cal itatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa-

2.Fundatia Romanian Business Leadears, Bucuresti,
Membru in C. A. .Pozitie neretri bu ita

e- - .

-

1
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• 3. Calitatea de membru În cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindic~le

5. Nu este cazul
.

.

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare'i~ş( control, retribuite sau neretribuite,
deţinute În cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea iiaitidului politic

6. Nu este cazul
. .

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, c~msultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de statsau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:

Instituţia Proceduraprin Data Yaloorea
5.1Beneficiarulde contract:numele, contractantă: carea fost Tipul încheierii Durclta totalăa
prenumele/denumireaşiadresa denumireaşi încredinţat contractului contractului contractului contractului

adresa contractul
Titular...............

Nu estecazul

Soţ/soţie...............
Nu estecazul

Rudede gradulII) aletitularului
............ v Nu estecazul

Societăţicomerciale/Persoanăfizică
autorizatăIAsociaţiifamiliale/Cabinete
individuale,cabineteasociate,societăţi
civilepmfesionalesausocietăţicivile Nu estecazul
pmfesionalecu răspunderelimitatăcare
desmşoorăpmfesiade avocatiOrganizaţii
neguvemamentale/Fundaţii!Asociaţii2)

I
7

1) Prin rude de gradull se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pen,ttu inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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