
Catre, 

Uniunea Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul" 

 

 

DOMNULE PRESEDINTE GABRIEL OPREA, 

 

 

Subsemnatul Dumitru Coarnă, domiciliat în Bucuresti, str. Lacul Plopului nr. 

7, bl. V 20, sc. 4, et. 1 ap. 95, sector 5, CNP: 1640605520014, în calitate de 

președinte al Federației Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor şi Personalului 

Contractual din România (FSNPPC) și a Sindicatului Național al Polițiștilor și 

Personalului Contractual din MAI (SNPPC), reprezentat conventional de avocat 

Ioan Georgescu; 

 

Dat fiind faptul că, în ultima perioadă, în spațiul public și, în special, pe 

rețelele de socializare au fost lansate aserțiuni cu privire la implicarea 

subsemnatului, în calitate de membru-fondator/membru, în infiintarea  Uniunii 

Naționale a Militarilor și Polițiștilor ,,Mihai Viteazul”,  

Avand în vedere faptul că  subsemnatul,  Dumitru Coarna, in calitate de 

presedinte al  FSNPPC și SNPPC am respectat si respect ,,in integrum” 

Legea nr. 62/2011 privind dialogul social și nu am încheiat, in nume propriu 

sau în calitate de reprezentant al organizatiilor sindicale pe care le conduc, 

niciun acord sau nicio altă formă juridică de convenție cu niciun partid politic 

sau organizație implicată, direct sau indirect, în activitatea politică si nici nu 

m-am implicat activ în fondarea ONG-ului Uniunea Naționala a Militarilor și 

Polițiștilor ,,Mihai Viteazul”, formulez următoarea: 

 

NOTIFICARE 



Prin care vă solicit să dezmințiți zvonurile publice privind participarea 

subsemnatului Dumitru Coarnă la fondarea ONG-ului Uniunea Națională a 

Militarilor și Polițiștilor ,,Mihai Viteazul”, sens în care vă solicit să dati 

comunicate publice prin care sa relatați situația reală si sa postati pe pagina 

de facebook a  Uniunii Naționale a Militarilor și Polițiștilor ,,Mihai Viteazul”, 

faptul că subsemnatul, Dumitru Coarnă nu sunt membru fondator al acestei 

asociații, astfel încat să fie vizibil pentru orice persoană interesată. 

 Mentionez faptul că asocierea numelui si a imaginii subsemnatului cu 

orice altă entitate juridică de drept public sau privat, decat Federaţia 

Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România 

(FSNPPC) și a Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din 

MAI (SNPPC), îmi cauzează un prejudiciu însemnat de imagine și, în mod implicit, 

îmi afectează credibilitatea în randul membrilor de sindicat. 

 În considerarea celor mai sus arătate, vă înștiințez, pe această cale, că, în 

măsura în care nu veți da curs solicitărilor subsemnatului și nu veți dezminti 

informatia falsă aparută în presă privind implicarea subsemnatului în fondarea 

Uniunii Naționale a Militarilor și Polițiștilor ,,Mihai Viteazul”,  îmi rezerv dreptul 

de a accesa toate căile judiciare disponibile în vederea  realizării acestor 

deziderate, inclusiv prin sesizarea organelor de urmărire penală.  

 

 

       Presedinte FSNPPC/ SNPPC 

        DUMITRU COARNA 

            Prin av. Ioan Georgescu 

 


