DECLA R AŢIE
CU PRIVIRE LA VENITURI ŞI PR O PRIETA TE
Subsemnatul, V oronin V lad im ir,

deţinînd funcţia de membru al Com isiei

perm anente în cadrul Parlam entului Republicii M oldova din data de 17 februarie 2011, num it prin
Hotărîrea Parlam entului R epublicii M oldova nr. 24 din 17 februarie 2011. declar pe proprie
răspundere că îm preună cu soţia

copiii m in o r i

şi persoanele

aflate la întreţinerea m ea -....... , am urm ătoarele venituri realizate înccpînd cu 1 ianuarie 2013 şi pînă
la 31 decembrie 2013 şi urm ătoarele proprietăţi deţinute la m om entul declarării:
I. VENITURI
Notă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Serviciul prestat/
Sursa venitului
Cine a realizat
obiectul generator de venit
venitul

Venitul încasat

1. Venitul obţinut la locul de m unca de bază
1.1. Titular
Voronin
Vladim ir

Parlam entului RM ,
bd. Ştefan cel M are, 105

Adeverinţa nr. 553a din 23
ianuarie 2014

88.773,05 lei

1.2.Soţ/soţie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la întreţjrusre-— ~
2. Venitul obţinut din activitatea didactică
1.1. T itular

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
3. Venitul obţinut din activitatea ştiinţifică şi de creaţie
1.1. Titular
[.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
4. Venitul obţinut din depuneri la instituţiile financiare, inclusiv la cclc de peste hotare
1.1. Titular
Voronin
Vladim ir

Banca de Finanţe şi Com erţ S.A.,
nr. 1, C hişinău, str. Puşkin, 26

D obîndă în USD

25,34 USD

Voronin
Vladim ir

Banca de Econom ii S.A. fii. nr. 1,
mun. C hişinău, str. Puşkin, 33

Dobîndă în M DL

8.625,77 MDL

Banca de Finanţe şi Com erţ S.A.,
nr. 1, C hişinău, str. Puşkin, 26

Dobîndă în USD

0,43 USD

Banca de Finanţe şi C om erţ S.A.,
nr. 1, Chişinău, ştir. Puşkin, 26

Dobîndă în EURO

1.2. Soţ/soţie

11,55 EURO

5. Venitul obţinut din activitatea de reprezentant al statului în societiaţile com erciale
1.1. Tilulai
__
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii

---- ------^

------^

...
6. Venitul obţinut din donaţii şi m oşteniri
1.1. Titular

■■

-----

-----

1.2. Soţ/soţie
...
1.3. Copii
•

♦*

1.4. Persoane af ate la jn ^ e ţin e re
7. Venitul obţin ut din înstrăinarea sau deţinerea vale rilor m obiliare şi a cotci-părţ i în capitalul
social al societă ţilor com erciale
1.1. Titular
Banca de Finanţe şi Com erţ S.A.,
C hişinău, str. Fuşkin, 26
1.2. Soţ/soţie

D iv id e n d e c o n f o r m ce rtifica tu lui
nr. 04650 din 27.02.2014

.... . 1

5 28.990,00 lei

_____

...
1.3. Copii

____ — —---------

...
1.4. Persoane aflate la întreţinere
8. Venitul obţirmt din înstrăinarea bunurilor mobile sau im obile
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
__

•• •
1.3. Copii

•—-

...
1.4. Persoane a f ate la mjieţtfîefe

’

9. Venitul obţinut din alte surse legale (pensii, burse, indem nizaţii, prem ii etc.)
1.1. Titular
Voronin
Vladim ir

Parlam entului RM,
bd. Ştefan cel M are, 105

A deverinţa nr. 553a din 23
ianuarie 2014

>5.938,00 lei

Voronin
Vladim ir

A paratul Preşedintelui Republicii
M oldova

Pensia, inform aţia nr. 117
din 10 ianuarie 2014

139.968,00 lei

1.2. Soţ/soţie
Casa N aţională de Asigurări Sociale Pensia şi indem nizaţia
1.3. Copii

-

1.4. Persoane a flate la întreţinere

___ ____ _

D[3.243,17 lei
__ .

"

—

^ ------------
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II. BUNURI IM OBILE
1. Terenuri
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
Nr. cadastral/
localitatea

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobîndirii

Cota-parte

V aloarea
cadastrală

Modlul de
dobîndire

Titularul

5

2008

0,154 ha

1

1.894,00 lei Certificat de Voronin
m oştenitor Vladim ir

5

1996

0,0655 ha

1

152.611,00
Iei

Contract de
i
vînzarecum părare

Titlu de
autentificare
a dreptului
deţinătorului
de teren nr.

130.028,00
lei

Contract de
vînzarecum părare Voronin
Vladim ir

4

1996

0,0627 ha

1

4

2009

0,9283 ha

1

11.242,00 lei Contract de
vînzarecumpărarc Voronin
Vladim ir

4

2009

1,2429 ha

1

15.137,00 lei Contract de
vînzarecumpărarc Voronin
V ladim ir

4

2009

0,297 ha

1

3.597,00 lei

4

2009

0,8513 ha

1

10.310,00 lei Contract de
vînzarecum parare Voronin
V ladim ir

Contract de
vîmzarecuiupărare Voronin
V ladim ir

* Categoriile indicate sînt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de
terenuri care se află în circuitul civil.
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2. Clădiri
N otă: Sc vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
Suprafaţa Cota - parte
A nul
Categoria*
Adresa
dobîndirii

Valoarea
cadastrală

Actul care Titularul
certifică
provenienţa
proprietăţii

1

2005

232,7 m 2

1

1.884.120,00 Contract de
lei
donaţie nr.

Voronin
Vladimir

2 ,6

2008

122,6 m 2

1

31.260,00 Iei Certificat de Voronin
m oştenitor
V ladim ir

5

2003

41,1 m2

1

56.277,00 lei Certificat
APG-111 nr.
Voronin
Vladim ir

2

2005

1

50,7 m2

208.631,00
lei

Proces
verbal de
recepţie
finală

* Categoriile indicate sînt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vila; (4) spaţiu comercial/de producţie;
(5) garaj; (6) altă avere imobilă.
III. BUNURI M OBILE
Autoturism e, cam ioane, rem orci, vehicule m otorizate, m aşini agricole, m ijloace de transport
naval, aerian şi alte m ijloace de transport care sînt supuse înm atriculării potrivit legii_________________

Tipul, modelul

A nul de M odul de
Valoarea (în
Locul
Titularul
A nul
Nr. de
Iei)
conform
înregistrării
dobîndire
dobîndirii
înregistrare
fabricaţie
docum entului
care certifică
provenienţa
proprietăţii

IV. A CTIVE FINANCIARE
1. Conturi bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investire
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Denum irea instituţiei care
administrează şi adresa acesteia

Tipul*

Suma,
valuta

Deschis D obînda/
în anul Dividendul
943.146,60
2007
1,0%
lei

Banca de Econom ii S.A. fii. nr. 1,
mun. Chişinău, str. Puşkin, 33

1

Banca de Finanţe şi Com erţ S.A.,
M un. Chişinău, str. Puşkin, 26

1

17.722,19
USD

2001

0,15%

Banca de Finanţe şi Com erţ S.A.,
Mun. Chişinău, str. Puşkin, 26

1

308,80
USD

2002

0,15%

Banca de Finanţe şi Com erţ S.A.,
M un. Chişinău, str. Puşkin, 26

1

Titularul
Voronin
Vladim ir
Voronin
Vladim ir

8.176,57
2006
0,15%
EURO
* Categoriile indicate sîn t: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, m enţionînd tipul acestuia); (2)
depozit bancar sau echivalente; (3) fo n d u ri de investiţii sau echivalente, inclusiv fo n d u ri private de pensii
1

(
1/
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sau alte sisteme cu acumulare.

2.
Plasam ente, obligaţiuni,, cecuri, cambii, certificate de îm prum ut, investiţii directe în monedă
naţională sau în valută străină
Tipul*

Emitent titlu/ societatea în care persoana
este acţionar, fondator sau asociat/
beneficiar de îm prum ut

N um ărul de titluri/
cota de participare

Dobîndă

Categoriile indicate sînt: (1) hîrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau p ă rţi sociale în societăţi comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de împrumut;
*

(6) alte form e de investiţii directe.
3. Alte docum ente care incorporează drepturi patrim oniale
N otă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. C O TA-PARTE IM CAPITA LU L SOCIAL AL SO C IE TĂ Ţ ILO R COM E R C IA LE
Tipul de V aloarea de Cota de
Titularul
Sediul, adresa
Denumirea
juridică
activitate cum părare participare
întreprinderii
Banca de Finanţe şi
Com erţ S.A.

M un. Chişinău, str. Financiar- 5.289.900,00
Iei
Puşkin, 26
bancară

52.899
acţiuni

VI. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitatc), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unor terţi, îm prum uturi
şi credite
Notă: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.
Creditor Contractat în anul

Scadent la

Rata dobînzii Sum a iniţială Valuta

Debitor

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Data completării d f .

C 3 . A P ! V

S em n ă tu ri

V.

!/*
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DEC LARAŢIE DE IN T E R E SE PE R SO N A LE
Subsem natul, V oronin V ladim ir, deţinînd funcţia de m em bru ai Com isiei P erm anente
în cadrul P arlam entului R epublicii M oldova din data de 17 februarie 2011, num it prin
H otărîrea P arlam entului R epublicii M oldova nr. 24 din 17 februarie 2011,
declar pe proprie răspundere:
1. Activităţile profesionale retribuite
C alitatea deţinută
U nitatea
(denum ire şi adresă)
1.1. Parlam entul Republicii
M oldova, bd Ştefan cel M are, 105

M em bru al
Comisiei
perm anente

Valoarea beneficiilor

Domeniul de
activitate

88.773,05 lei

Adm inistraţia
publică

2. Calitatea de fondator sau de membru în organele de conducere, adm inistrare, revizie sau
control în cadrul unor organizaţii necom erciale sau partide politice
V aloarea beneficiilor
Domeniul de
Calitatea deţinută
U nitatea
activitate
(denumire şi adresă)
2.1. Partidul C om uniştilor din
R epublica M oldova

ri O

Preşedintele
PCRM , M em bru
al Com itetului
Central al
PCRM , Membru
al Com itetului
Executiv Politic

politic

0,00 lei

_

3. Calitatea de asociat sau acţionar al unui agent econom ic, al unei instituţii de credit, organizaţii
de asigurare sau instituţii financiare
Unitatea
(denumire şi adresă)

Calitatea deţinută

Nr. dc
cote-părţi
sau de
acţiuni

Valoarea
totală
a cotelorpărţi sau
a acţiunilor

Domeniul de
activitate

3 . 1 . ----------------------------------4. Relaţiile cu organizaţiile interna ionale

4

Calitatea deţinută
U nitatea
(denumire şi adresă)
1
--------------------------------- -

V aloarea beneficiilor

Domeniul de
activitate

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Data com pletării

cv. 03.

S e m n a tu l_____ ______________________

V■ ]/
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