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Ghidul alegatorului uninominal – partea I, lista candidatilor incompatibili

Trei organizații neguvernamentale au pregătit pentru voi lista candidaților incompatibili cu funcția
de parlamentar. Este o inițiativă inspirată din experiența Coaliției pentru un Parlament Curat, de
acum patru ani. Ele și-au propus să valorifice ocazia pe care o oferă acum votul uninominal pentru a
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opri accesul în Parlament unor persoane pentru care calitatea de deputat sau senator este folosită ca
scut față de aplicarea legii, ori ca platformă de trafic de influență sau este, pur și simplu, produsul
oportunismului politic.
Autorii listei candidaților dubioși sunt, mai întâi, foarte mulți ziariști care, de-a lungul anilor, au
investigat cazuri de corupție și fapte neortodoxe ale politicienilor; rapoartele lor au fost selectate de
aproximativ 40 de jurnaliști de investigații care au păstrat doar acele informații consistent
documentate. A existat câte un responsabil de listă pentru fiecare județ. Apoi, documentația a fost
expediată către echipa de sinteză de unde a fost retrimisă unor organizații neguvernamentale din
aceleași județe pentru contravalidare. În final, echipa de sinteză a eliminat informațiile insuficient
documentate, a completat lacunele de informare și a redactat forma finală a listei.
Acest mecanism a fost organizat la inițiativa ActiveWatch-Agenției de Monitorizare a Presei (AMP),
Asociația Pro Democrația (APD)și centrul Român pentru Jurnalism de Investigații (CRJI). Cei 40 de
jurnaliști responsabili de județe au fost selecționați după criteriul profesionalismului și integrității
dintre colaboratorii cu experiență ai organizațiilor din coaliție (mulți sunt membri CRJI). Jurnaliștii au
lucrat sub protecția anonimatului. A fost nevoie de această precauție pentru a-i feri de eventuale
presiuni fie din partea candidaților, fie din partea instituțiilor media la care sunt angajați - știut fiind
faptul că independența instituțiilor media este pasăre tot mai rară.
Instrumentul de monitorizare a informațiilor despre candidați a fost o variantă adaptată a metodei
cu care s-a operat în 2004, în acțiunea Coaliției pentru un Parlament Curat. Faptele relatate în presă
au fost "citite" din perspectiva a 4 parametri: 1. traseism - un candidat care s-a mutat, la inițiativa lui,
în cel puțin 3 partide. Nu au fost, așadar, luate în calcul schimbările de culoare politică produse de
alianțe sau asimilarea unor partide; 2. fost lucrător sau colaborator al Securității - nu am mai folosit
sintagma "poliție politică" pentru că ea a creat o controversă soldată cu decizia de
neconstituționalitate a legii CNSAS, ci definițiile aflate acum în legea de funcționare a instituției sau
apartenenta la nomenclatura PCR; 3. Conflictul de interese: acest parametru își propune să surprindă
fapte de corupție; el se aplică numai funcționarilor publici, dar l-am folosit cu succes și în cazul
candidaților care provin din mediul privat dar care au făcut afaceri cu instituții publice, valorificând
conflictul de interese în care se aflau partenerii (complicii) lor din domeniul public. 4. avere
insuficient justificată: mulți dintre candidații care au ocupat deja funcții publice au declarațiile de
avere accesibile; am reamintit alegătorilor cam cât s-au îmbogățit candidații în perioada în care au
ocupat funcții publice; stratagema "mătușica" ne-a obligat să publicăm, acolo unde a fost posibil, și
informații despre averea aparținătorilor apropiați ai candidaților.
In cazul în care candidatii au fost acuzati de fapte de coruptie, trafic de influenta sau abuz in serviciu,
aceste fapte au fost luate de asemenea in cosiderare.

Listele candidaților incompatibili vor fi publicate în 3 reprize. Criteriile de publicare sunt două: unul
geografic și unul instituțional. Vom publica mai întâi candidații pentru Camera Deputaților din
jumătatea de vest a României, apoi pe cei din jumătatea de est și, în sfârșit, candidații pentru Senat
din toată țara. A fost nevoie de această eșalonare pentru că numărul celor pe care ziariștii i-au
identificat ca fiind dubioși este mai mare decât acum 4 ani. Ritmul de publicare va fi săptămânal.

Și acum vă invităm sa urmăriți prima parte: peste 130 de micro CV-uri care să vă ajute să înțelegeți
buletinul de vot.
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Mircea Toma

Candidați Camera Deputaților – Județul Alba

1) Partidul Național Liberal

Page | 4 Cosmin Covaciu
Imediat după câștigarea alegerilor din 2004, Concept Consult, o firmă la care era acționar Covaciu, a
oferit consultanță primăriilor din județul Alba pentru accesarea de fonduri europene. Cazul, numit de
presă “consultanță liberală”, a fost anchetat de DNA și finalizat cu trimiteri în judecată.

Teodor Atanasiu
Atât ca ministru al Apărării, dar și ca președinte al AVAS, Atanasiu și-a numit rudele și partenerii de
afaceri în funcții de stat. Ca ministru, liberalul i-a oferit fostului său partener de afaceri Mihai Nicușor
conducerea Romtehnica, iar ca președinte al AVAS și-a angajat cumnatul în instituție.
După patru ani de mandat la putere și un divorț, averea lui Atanasiu este nejustificat de mare în
raport cu veniturile sale de la stat.
A mai fost implicat în dosarul "consultanță liberală" (firmă de consultanță pentru fonduri europene)
anchetat de DNA și finalizat cu trimiteri în judecată.

Nicolae Popa
Nicolaie Popa este un reprezentant de seama al fenomenului de migrație politică. A trecut succesiv
prin PDSR, ApR și PUR înainte să ajungă în PNL.

2) Partidul Social Democrat – Partidul Conservator
Vasile Emilian Cutean
A fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu și deturnare de fonduri, după ce a făcut afaceri cu
banii Secretariatului de Stat pe Problemele Revoluționarilor, pe care-l conducea. Mai exact, este
acuzat că a folosit trei miliarde de lei vechi în interes personal.

Radu Eugeniu Coclici
Declarația sa de avere de la Camera Deputaților conține mai multe neclarități. În text nu se
precizează nici sursa unor venituri, nici valoarea dividendelor încasate de la cele trei firme deținute,
nici moneda în care are bani în conturi.

Candidați Camera Deputaților – Județul Arad
1) Partidul Social Democrat – Partidul Conservator
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Este inițiatorul propunerilor de castrare a CNSAS, adică al amendamentelor prin care mai multe
categorii de colaboratori ai Securității (fosti activisti de partid, ONG-isti, preoti, juristi etc) ar urma să
fie exceptați de la verificare iar numărul membrilor instituției restrâns.

Ioan Biriș
Ioan Biriș este acuzat de Grupul pentru Reformă Universitară (Universitatea de Vest) de activism PCR
și colaborare cu Securitatea.

2) Partidul Național Liberal
Alexandru Tiberiu Dekany
Este urmărit penal de DNA, pentru abuz în serviciu, împreună cu primarul Aradului, Gheorghe Falcă.
Acesta din urmă e acuzat de luare de mită, după ce cinci hectare ale Primăriei au ajuns în
proprietatea unei firme private. Dekany a fost delegatul lui Falcă în comisia de atribuire a terenului.

Mihai Calimente
A fost condamnat la zece luni de închisoare în 1989, pentru infracțiuni de operare cu mijloace de
plată străine și operațiuni cu metale prețioase.

3) Partidul Democrat-Liberal
Gheorghe Feies
Fost membru UTC, a fost membru în PRM, apoi în Partidul Popular. Ca primar al Sebeșului, între 1996
și 2000, a acumulat datorii imense, lăsând Primăria cu bugetul golit și clădirea fără curent electric.

4) Partidul România Mare
Nicoară Creț
Migrator politic alternativ: PDSR, PRM, PSD, acum iar PRM.

Candidați Camera Deputaților – Județul Bihor

1) Uniunea Democrată Maghiară din România
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Ca deputat și președinte al Fundației Partium, a obținut o vilă de sute de metri pătrați, cu teren și
dependințe aferente, de la Primăria Oradea, pe zece ani, pentru 150 lei pe lună, în mod ilegal.

2) Partidul Democrat - Liberal
Ștefan Seremi
A fost menționat în raportul “Corupția descentralizată” al Centrului de Resurse Juridice pentru că a
fost incompatibil cu funcția sa: ca președinte al Consiliului Județean și ca administrator al
complexului Crișana Băile Felix, societate la care CJ deținea participații.

Gheorghe Sârb
Ca fost prefect și fost deputat, averea sa este disproporționat de mare: o vilă de lux, două
apartamente și două spații comerciale. Declară că e absolvent de drept, deși nu are studii juridice, ci
doar de frigotehnist.

Mircea Matei
Conflicte grave de interese: deși e consilier local, e și director la Luxten, firmă care are contracte cu
Primăria Oradea. Soția lui a fost angajată în primărie, de unde a primit și o garsonieră, în ciuda listei
lungi de așteptare pentru cetățenii fără rude în Consiliul Local. Matei e cercetat de DNA și pentru
deturnarea a mai multe sute de mii de euro din bugetul local, bani destinați echipei locale masculine
de bachet.

Octavian Bot
A trecut succesiv prin PAC, PL ’93, independent, acum este la PD-L.

3) Partidul Social Democrat – Partidul Conservator
Mihai Bar
Are o relație lungă și suspectată de conflict de interese cu frații Micula, proprietarii European Drinks.
Ca președinte ATCOM (Asociația Cooperativelor Meșteșugărești), a cumpărat de la firmele celor doi

TIR-uri de brelocuri, șepcuțe și tricouri nevandabile. Apoi, ca președinte de Consiliu Județean, le-a
facilitat achiziționarea hotelului Crișana din Băile Felix, în condiții foarte avantajoase.
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Candidați Camera Deputaților – Județul Bistrița Năsăud

1) Partidul Democrat - Liberal
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În mandatul de viceprimar, Botiș i-a concesionat fratelui său un teren al Primăriei, pentru numai un
leu pe metru pătrat lunar. Botiș a recunoscut public că el a fost cel care și-a chemat fratele, ca unic
ofertant, la licitație, în faza a doua, pentru că nu s-ar fi înscris nimeni în prima fază.

Ioan Oltean
Acuzat în mai multe rânduri de presă că ar ajuta afaceriști loiali PD-L să obțină contracte de furnizare
a energiei ieftine de la stat, Oltean a fost și reclamat la DNA de către fostul ministru al Industriilor,
Codruț Sereș, pentru trafic de influență, pe aceeași temă. Mai exact, Sereș a dezvăluit că Oltean i-ar fi
făcut o vizită, pe vremea când primul era ministru, pentru a face presiuni ca firma Beny Alex
(apropiată de Oltean) să primească energie ieftină de la stat. Oltean a recunoscut întâlnirea cu Sereș,
dar a nuanțat: l-a vizitat pe ministru nu ca să facă presiuni, ci “lobby”. Beny Alex a primit, totuși,
contracte.
Numele pedelistului apare și în scandalul chiriilor parlamentarilor: deși deține trei apartamente în
București, pe care le închiriază (numai într-un an a obținut 30.000 de lei din chirii), Oltean ia bani de
la Camera Deputaților pentru a locui cu chirie.

2) Partidul Național Liberal
Ioan Turc
Nu și-a declarat o societate comercială în declarația de avere de la Camera Deputaților, în ciuda
numeroaselor semnalări din presă în legătură cu această lacună. Lipsa societății comerciale din
declarația de avere a lui Turc fusese semnalată de presa locală încă de când liberalul era viceprimar la
Bistrița. Stratagema lui Turc a fost simplă: societatea comercială a fost înregistrată pe numele soției,
care nu a apărut în nici o declarație de avere a primarului, respectiv deputatului PNL.

3) Partidul România Mare
Ioan Aurel Rus
Fost preot, nu a respectat interdicția Bisericii Ortodoxe Române de a nu se implica în politică și s-a
înscris în Partidul Alianța pentru Unitatea Românilor, apoi în PRM. CNSAS a decis că este colaborator

al fostei Securități, dar Rus a contestat decizia, invocând inclusiv neconstituționalitatea Ordonanței
CNSAS.
A fost trimis în judecată de Parchetul General pentru constituire de grup infracțional; racolare,
îndrumare sau călăuzire a uneia sau mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei,
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precum și organizarea acestor activități; complicitate la fals privind identitatea și fals material în
înscrisuri oficiale, toate în formă continuată.

Candidați Camera Deputaților – Județul Brașov
1) Partidul Social Democrat – Partidul Conservator
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Ca primar al Făgărașului, a concesionat ilegal Cetatea Făgărașului firmei unui consilier local PD,
Cornel Popa. Cu complicitatea primarului PSD Barbuti, consilierii locali PD Cornel Popa și Virgil Mija
au modificat caietul de sarcini astfel încât firma lui Popa, Cogrirom, nu avea nici o obligație față de
Consiliul Local Făgăraș, iar termenul de închiriere al Cetății a fost extins de la 10 la 25 de ani. Din
cauza acestui contract ilegal, Cetatea nu a putut fi restaurată, deși este de patrimoniu național.

Constantin Niță
Averea deputatului PSD a crescut în ultimul mandat cu un apartament și un hectar de teren (pe lângă
o vilă în Brașov, o casă la țară și un teren de 3.000 mp, deținute anterior), dar și cu câteva miliarde de
lei vechi obținute, ca dividende, din firma Nimpex SRL. Această companie a preferat ca, numai într-un
an, să-i plătească lui Niță și soției lui dividende de 1,2 miliarde de lei vechi, în timp ce datoriile la stat
ale firmei erau de 4,5 miliarde de lei vechi.

Ioan Adam
A refuzat să-și declare banii deținuți în trei conturi bancare, conform declarației de avere, motivând
că acele conturi au fost constituite înainte de a deveni deputat.

2) Partidul Național Liberal
Ioan Dumitru Puchianu
A fost membru FSN, PD, ApR, PD, iar acum PNL. Înainte de ’89 a fost condamnat penal pentru furt de
brazi, iar ulterior cercetat penal pentru implicare în răpiri de persoane, înșelăciune, șantaj și
concesiuni ilegale. Între 1994 și 1996, Puchianu a fost partener de afaceri cu cel mai periculos
criminal postrevoluționar al Brașovului, fostul lider al tineretului pedist, Valeriu Mareș. Acesta din
urmă a fost condamnat la închisoare pe viață, în 2007, pentru omor deosebit de grav. Puchianu a
făcut afaceri (prin firma sa, Dip & Gip) inclusive cu mafiile din Iași, care furau tablă de la Sidex și țeavă
de la Târgoviște, dar și cu mafia ucraineană care livra țeavă în România, așa cum au arătat câteva
anchete ale Poliției Zărnești în 1995.

3) Partidul Democrat - Liberal
Ion Gontea
Deputatul este cercetat de Parchetul General în calitate de învinuit pentru infracțiunile de favorizare
a infractorului și fals intelectual. Acuzațiile procurorilor se referă la perioada în care Gontea era
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consilier local și notar și vizează înstrăinarea unor terenuri ale unei societăți comerciale brașovene
care fusese privatizată cu puțin timp înainte.

4) Partidul România Mare
Cristian Stănescu
A făcut parte din ApR, PD, PRM.
S-a aflat în incompatibilitate de funcții în perioada 2000-2004, când era și consilier județean, dar și
membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri.

Candidați Camera Deputaților – Județul Caraș Severin

1) Partidul Social Democrat – Partidul Conservator
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Vicepreşedintele PSD Caraş Severin a fost fruntaş local PD până în 2003 după ce, inițial, fusese
membru fondator al Mişcării Ecologiste (absorbită în PD cu largul său concurs, în 1998). Mustăcilă
admite că este acționar la firmele Bocşa Min şi Wivexim Caransebeş, beneficiare a miliarde de lei din
fonduri nerambursabile UE, obținute în perioada în care candidatul era preşedinte al Consiliului
Județean. A fost acționat în judecată în calitate de pârât pentru deraieri contabile înregistrate în
perioada în care a condus Consiliul Județean: un raport întocmit de Camera de Conturi în anul 2004
se referă la ilegalitățile unor plăți efectuate în 2003 şi la utilizarea sumei de 23,8 miliarde de lei din
fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului pentru reabilitarea, modernizarea şi
repararea unor drumuri comunale.
Conform presei, a acordat preferențial sume pentru derularea unor proiecte SAPARD şi a contractat
un credit bancar pentru care s-au plătit nejustificat, din banul public, dobânzi de sute de milioane de
lei.
Numele lui Mustăcilă apare şi în contextul muşamalizării unor afaceri ilegale cu lemn. Alături de Dinel
Staicu, a fost anchetat de PNA pentru fals intelectual, uz de fals, abuz în serviciu, înşelăciune şi
gestiune frauduloasă în cazul unor transferuri de la CSM Reşița.

Romulus Marius Damian
În anul 2006, primarul comunei Teregova a fost trimis în judecată pentru agresiune şi vătămare
corporală a unui consătean.

Ion Mocioalcă
Este liderul local al PSD şi deputat din 2001. A apărut în fața CNSAS pentru a da explicații în legătură
cu un dosar de rețea. În declarația de avere, Mocioalcă apare ca având, între altele, conturi de 20.000
de euro şi 10.500 dolari şi actiuni la „Agromec” Caransebeş, firmă pe care a cumpărat-o de la fostul
FPS după ce i-a fost preşedinte CA.

2) Partidul Național Liberal
Ioan Tabugan

Membru al PNL, Ioan Tabugan, directorul Direcției Silvice Reşița, nu poate, conform declarației sale
de avere şi a celei a soției, să justifice costurile locuinței din Băile Herculane. În cadrul unei
interpelări parlamentare, senatorul Ioan Talpeş (dar şi fostul director general al Romsilva, Gheorghe
Cahniță), l-au acuzat că a condus ilegal Direcția Silvică prin desfacerea ilegală a unor contracte de
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muncă din ordinul lui Tabugan dar şi despre o casă construită de acesta cu muncitori din subordinea
sa.
În unul din drumurile săptămânale efectuate între Herculane şi Reşița, acesta a accidentat, într-o
benzinărie, un cetățean ceh, incident muşamalizat de poliția locală.

3) Partidul Noua Generație –Creștin Democrat
Eremia Breşneni
Suspendat pentru şase luni din PSD în urma unui conflict cu baronul local Ion Mocioalcă, Breşneni a
fost ulterior exclus din partid, ca recidivist. Membru actual al PNG-CD, ex-director al Liceului de Artă
din Reşița, a fost în mai multe rânduri acuzat de agresiuni verbale şi chiar fizice – atât împotriva unor
colegi de partid cât şi în relațiile cu colegii profesori. Demis de la conducerea liceului după un control
al Inspectoratului Şcolar Județean, Breşneni a luat, la plecare, o parte din mobilierul obținut ca
donație pentru liceu.

Ilie Cristescu
Cunoscut drept „groparul Herculanelor”, Cristescu a fost, în 2002, subiectul unui raport elaborat de
Corpul de Control al premierului dedicat „ingineriei Herculane”. În anul 2005 a fost acuzat că prin furt
şi uz de fals a constituit un consiliu de administrație paralel pentru stațiune, din care făcea parte
împreună cu Ilie Iocşa, patronul Facultății de Drept din Băile Herculane, arestat în 2003 pentru luare
de mită, şi cu avocatul Ilie Lupulescu, cel care a continuat să pledeze în cele mai înalte instanțe deşi
fusese suspendat de Baroul Bucureşti.
Poet, dramaturg, profesor universitar, fost director al stațiunii Herculane înainte şi după 1989, şi,
conform propriei biografii, doctor în ştiințe economice şi membru în diverse alte comisii, Cristescu
este şi un migrator politic remarcabil: a fost preşedintele filialei județene a PUNR, după care a
cochetat, pe rând, cu PRM şi PSD, pentru a se opri, deocamdată, la PNG-CD.

4) Partidul România Mare
Marius Iriza
Deputatul PRM Iriza a locuit ilegal, în anul 2005, într-un cămin din Regie al Facultății de Medicină,

plătind pentru chirie două milioane de lei deşi primea de la Camera Deputaților o sumă de aproape
zece milioane de lei pe lună.

5) Partidul Democrat - Liberal
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Ioan Ion
Fost secretar de stat în Ministerul Apărării, a fost şeful Departamentului pentru Armamente Înzestrare a Armatei în mandatul căruia a avut loc controversata licitație pentru avioanele militare de
transport organizată de Romtehnica şi câştigată de Alenia în detrimentul EADS-Casa, licitație ulterior
blocată în urma unor multiple contestații.

Candidați Camera Deputaților – Județul Cluj
1) Partidul Social Democrat – Partidul Conservator
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Fost chestor al Poliției Cluj, Pușcaș s-a remarcat atât prin averea impresionantă pe care a adunat-o ca
polițist, cât și prin scandalurile în care a fost implicat. Pușcaș deține firme de construcții, un hotel de
patru stele în Cluj, o firmă de pază și protecție și numai la ieșirea la pensie a încasat salarii
compensatorii de circa 40.000 euro.
Despre averea lui Pușcaș, dar și despre legăturile acestuia cu lumea interlopă și unii afaceriști arabi a
existat chiar și o interpelare parlamentară. Cele mai răsunătoare scandaluri în care a fost implicat
sunt cele privitoare laun spațiu al Poliției închiriat unei firme private și cel al dosarului “Moonlight”.
În acesta din urmă, mai mulți polițiști erau acuzați, cu probe, că cereau și primeau servicii sexuale
gratuite de la dansatoarele clubului clujean “Moonlight”, dar Pușcaș a închis dosarul, în ciuda
dovezilor.

Vasile Filip Soporan
Soporan a fost recrutat de Securitate în 1971, când era elev de liceu. A colaborat până în 1979, a
arătat CNSAS. Cât timp a fost prefect (2001 – 2004), Soporan a luat un teren în concesiune (la Rașca),
dar îân 2006 Corpul de Control al Prefecturii Cluj a constatat că acea concesiune fusese făcută ilegal:
preț subevaluat, fără licitație, documentele încălcau unele prevederi legale. Contractul de concesiune
a fost anulat.

2) Partidul Democrat - Liberal
Daniel Buda
În ultimii câțiva ani, adică în mandatul de deputat, Buda a strâns o avere impresionantă (în special din
imobiliare): 3,5 milioane de euro. În ultimii doi ani, deputatul PD-L a făcut agenda presei clujene și
naționale. Mai întâi, prin implicarea în dosarul “Gazeta” (trustul de presă ai cărui directori au fost
acuzați de șantaj, trust pe care l-a reprezentat până la un moment dat). Când procurorii au găsit
indicii că Buda ar fi fost implicat în acțiunile capilor “Gazetei”, Buda s-a retras. Al doilea scandal,
pornit tot din dosarul “Gazeta”, vizează o posibilă evaziune fiscală de 50 de miliarde de lei vechi, la
care complice ar fi fost Buda, prin propriile firme. Al treilea scandal poate explica chiar averea
deputatului: acesta a vândut terenuri foarte scump unei companii care, ulterior, a dezvoltat proiecte

imobiliare cu sprijinul total al autorităților.

Petru Călian
Migrator politic: PRM, PC, PD-L.
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Adrian Gurzău
S-a retras în 2004 de pe listele de candidați la Parlament pentru neplata unei datorii de 5,8 miliarde
de lei vechi către Primăria Cluj, condusă pe atunci tot de Emil Boc.

Minodora Luca
Migrator politic: PSD, PD, PSD, acum PD-L.
Contestată, ca primar în Băișoara, Cluj, de membrii composesoratului Muntele Băișoara, care au
acuzat-o (inclusiv la Parchet) de vânzări ilegale de terenuri din composesorat.

3) Uniunea Democrată Maghiară din România
Boros Janos
Viceprimar al Clujului și șef al Comisiei Locale de Fond Funciar până în 2008, acesta a fost implicat în
scandaluri cu retrocedări de terenuri la Cluj. Pe numele lui Boros Janos există mai multe dosare
penale, inclusiv la DNA Cluj.

4) Partidul Național Liberal
Avram-Marius Gal
Migrator politic: PSD, PNȚCD, Forța Democrată, PNL

5) Partidul România Mare
Dan Brudașcu
Fost secretar cu propaganda la Uzina Tractorul Brașov.

Candidați Camera Deputaților – Județul Dolj

1) Partidul Democrat Liberal
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Fost senator PRM, Lupoi a făcut parte dintr-o delegație de parlamentari români care s-au deplasat în
Irak, în 2001. Ceea ce a dus la un scandal diplomatic, după ce în presă au apărut declarații proSaddam ale parlamentarilor români. Este implicat în scandalul “chiriile parlamentarilor”: deține
locuință în București, dar cere și primește lunar o mie de dolari de la Parlament pentru a-și plăti
chiria tot în București.

Stelian Voinea
A trecut succesiv prin: PSD, PNL, PD-L

2) Partidul Noua Generație – Creștin Democrat
Gheorghe Daniliuc
A migrat prin: PRM, PSD, PNG-CD

Victor Odolbașa
Migrator politic: PRM, PSD, PNG-CD.

3) Partidul Național Liberal
Mihai Voicu
S-a remarcat prin casa pe care o deține, o vilă ANL, deși nu îndeplinește nici unul din criteriile de
departajare ale ANL.

4) Partidul România Mare
Constantin Dily Șerbănoiu
A fost membru al: PSD, PNG, PSD Constantin Titel Petrescu, PRM.

Viorel Lis
Fost membru al: PNȚ-CD (partid al cărui membru era cînd a devenit primar al Bucureștiului), PNG
(partid pe care l-a înființat, apoi i l-a vîndut lui Becali), PRM.

Implicat în celebrul dosar de mită “șpaga suedeză”, în care capii companiei suedeze ABB au declarat
că ar fi mituit oficiali români pentru recuperarea unei datorii. Printre oficialii numiți de suedezi era și
Lis, anchetat de Parchet.
În mandatul lui Lis, a fost semnat unul din cele mai controversate contracte ale Primăriei București:
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concesionarea rețelei de apă și canal francezilor de la Vivendi (acum Veolia), ceea ce a dus la
înființarea societății Apa Nova. Sumele de concesionare, pentru un contract pe 25 de ani, sînt
ridicole. Tot de numele primarului Lis se leagă multe atribuiri de locuințe din patrimonial
municipalității.

5) Partidul Social Democrat – Partidul Conservator
Maria Schutz
A fost trimisă în judecată de DNA la sfîrșitul lui 2007, alături de alte trei persoane, acuzată fiind că a
fraudat Orser Oradea și Sere Codlea cu peste cinci milioane de euro, prin societățile pe care le
controla. Printre metodele favorite de îmbogățire ale Mariei Schutz se numără și tăierea, apoi
vinderea ca fier vechi, a activelor unor societăți de stat nici măcar integral plătite. Companii ale
Mariei Schutz au beneficiat în mai multe rînduri de subvenții de stat, deși firmele aveau datorii la
stat.

Petre Petrescu
S-a aflat în mai multe rânduri în conflicte de interese. Ca vicepreședinte al Consiliului Județean Dolj,
de exemplu, a fost de acord cu atribuirea de către Direcția de Protecția Plantelor (instituție
subordonată CJ) a unor contracte către propria firmă. Într-un alt caz, Petrescu a aprobat cumpărarea
de către Primăria Scăiești (condusă de finul său) a unui imobil dărăpănat, dar de trei ori mai scump
decât pe piață. Tranzacția face obiectul unui dosar al Poliției Dolj.

Ion Călin
Ca viceprimar al Craiovei, a avut un rol determinant în acordarea unui contract de cesionare a
parcărilor către firma Cronos. Contractul a fost reziliat în 2006, după ce a adus pierderi de cîteva zeci
de miliarde de lei vechi la bugetul orașului.

Valeriu Zgonea
Implicat în scandalul “chiriile parlamentarilor”: deține locuință personală în București, dar încasează
și bani de chirie de la Parlament (o mie de dolari lunar).

Candidați Camera Deputaților – Județul Gorj
1) Partidul Social Democrat – Partidul Conservator
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A făcut afaceri de zeci de miliarde de lei vechi cu instituții publice din Gorj, iar cât a fost prefect al
județului și-a trecut firmele pe numele unor apropiați, astfel că în declarația de avere nu mai era
proprietarul decât a unui apartament.
E urmărit penal de DNA pentru complicitate la abuz în serviciu. Pentru că, în mandatul lui Ion
Dumitru la conducerea Romsilva, a vândut societății de stat un tanc cu 300.000 de dolari. Tancul
fusese importat de o firmă a lui Surupăceanu cu numai 6.250 de dolari.

Scarlat Iriza
Presut Jilt Mătăsari, firmă la care Iriza a fost asociat, a fost implicată într-un circuit de rambursări
ilegale de TVA. Cât timp a fost deputat (2000 – 2004), Iriza a fost acționar la nu mai puțin de 14
societăți comerciale.

Eugen Vâlceanu
A fost cercetat într-un dosar penal pentru vânzarea la fier vechi a unor macarale aparținând unei
societăți de reparat utilaje miniere pe care o conducea, dar a primit NUP (neînceperea urmăririi
penale). Fiul său deține o societate cu același obiect de activitate (reparații utilaje miniere), care a
primit, fără licitație, din partea Societății Naționale a Lignitului Oltenia (companie de stat) un contract
de 1,6 milioane de euro, pentru modernizarea unui excavator.

Vasile Popeangă
Migrator politic: ApR, PD, PSD.

Victor Ponta
Conform raportului “Coaliției pentru un Parlament Curat” (2004), “Victor Ponta este președintele
Fundației Secolul XXI, din al cărei consiliu director mai face parte si ministrul Ioan Mircea Paşcu. În
decembrie 2001, Fundația a achiziționat în urma unei licitații organizate de Ministerul Finanțelor
complexul Astoria din Mamaia (fostul hotel PCR), pentru suma de 10 miliarde lei, la numai un an
hotelul fiind vândut PSD pentru suma de 7,5 miliarde de lei. Fundația secolul XXI, este acționar

majoritar la Radio 21, beneficiară a multor programe cu bani din fonduri europene”

2) Partidul Democrat - Liberal
Adrian Gorun
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În mandatul de rector al Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Gorun a reușit să-l
transforme pe fiul său, din suplinitor la un liceu în conferențiar. Acuzat de abuz în serviciu, fals
material în înscrisuri oficiale și uz de fals (comise la întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru
Universitatea “Constantin Brâncuși”), Gorun este acum cercetat penal de Parchetul de pe lângă
Tribunalul Gorj.

Gheorghe Mitescu
Este urmărit penal într-un dosar în care e acuzat, ca inspector general adjunct al Inspectoratului
Școlar Gorj, că ar fi aranjat un concurs pentru ocuparea unei funcții într-un liceu.

Mihai Cosmin Popescu
A fost trimis în judecată de către procurorii DNA, sub acuzațiile de fals intelectual și favorizarea
infractorului, după ce ar fi încercat să “acopere” urmele lui Ionel Manțog în dosarul “strămutărilor de
lux” (Manțog, fost director al Societății Naționale a Lignitului Oltenia, fost secretar de stat la Industrii,
a pus la punct un sistem prin care terenuri ieftine erau cumpărate de SNLO la prețuri exorbitante, iar
beneficiarii sumelor erau apropiați ai șefilor SNLO). Popescu a mai fost acuzat de înșelăciune de către
o asociație a minerilor disponibilizați, dar Parchetul a decis doar amendarea lui administrativă.
Popescu a contestat până și amenda (procesul a fost judecat de nașa lui de cununie) și a câștigat.

Severus Constantin Militaru
A trecut prin mai multe partide: Partidul Alianța Socialistă (PAS), PD, PAS, PD-L.
Este lider sindical și consilier local la Motru, deține șase imobile.

Corneliu Vișoianu
A deținut acțiuni la firma B&C Consulting, cea care a acordat consultanță grupului Rompetrol la
achiziționarea CET Midia. Corneliu Visoianu, fost membru PNL, in prezent, potrivit premierului

Calin Popescu-Tariceanu, trecut la PSD, a fost numit in 2006 general manager la Energy
Consult Romania,una dintre firmele prin care opereaza Bogdan Buzuianu, reprezentantul
celor mai ”deștepți baieți” din energie. Visoianu este finul premierului Tăriceanu.

3)

Partidul România Mare

Marcu Tudor
Este fratele lui Vadim Tudor. Dovedit colaborator al fostei Securități. Înainte de trecerea în rezervă,
generalul Marcu Tudor a cumpărat la un preț mult sub cel al pieței o locuință de serviciu în București.
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4) Partidul Național Liberal
Dan Ilie Morega

Este preşedintele PNL Gorj. A ajuns la cel de-al şaselea partid politic din care face parte, dupa 1989. A
fost în: PDSR, ApR, PSD, PNL Câmpeanu, PRM, PNL.
A fost, înainte de ‘89, directorul Cooperației de Consum Gorj. După, actualul preşedinte al PNL a fost
directorul FPS (din anul 1992), prefectul județului Gorj (în anul 1996), inspector guvernamental
pentru județul Mehedinți (din anul 2000) şi subprefect al județului Gorj (din anul 2005). În anul 1998,
când directorul FPS Gorj era Dorin Vârjan, Morega a cumpărat societatea ALMA din Motru, care
deținea 21 de spații comerciale. În perioada în care ocupa funcția de subprefect, societatea acestuia
din Motru a produs cornul pentru elevii gorjeni, în cadrul programului guvernamental «Cornul şi
laptele».
Ginerele lui Dan Ilie Morega deține o firmă de proiectări, iar multe din lucrările pentru care se acordă
fonduri de la Guvern sunt realizate, în ceea ce priveşte partea de proiectare, prin intermediul acestei
societăți.
Dan Ilie Morega a fost trimis în judecată de DNA în dosarul denumit “Bani pentru partid”, în care este
judecat pentru obținerea de foloase necuvenite şi instigare la abuz în serviciu contra intereselor
publice, în vederea obținerii unui avantaj patrimonial pentru altul. Conform rechizitoriului, Morega a
pretins mai multor şefi de instituții să cotizeze pentru campania electorală a PNL. Morega mai este
urmărit penal în alte două dosare: acesta este acuzat de DNA de dare de mită către ministrul muncii
Paul Păcuraru, care este şi el pus sub acuzare. Pentru numirea unui inspector şef preferat la Inspecția
Muncii Gorj, Morega ar fi oferit firmei fiului ministrului Păcuraru mai multe contracte în minerit şi
energie.
Dan Ilie Morega şi-a trecut averea pe numele fiicei, înainte ca procurorii să-i pună sechestru pe
aceasta. Averea lui reală este imensă în raport cu veniturile declarate: numeroase spații comerciale în
municipiile Motru şi Târgu Jiu, vilă în municipiul Târgu Jiu, conac în localitatea Baia de Aramă (fosta
casă de oaspeți a PCR), casa în localitatea natală Padeș.

Pantelimon Manta
Migrator politic: PD, PC, PNL.
A fost “turnat” de fostul ministru al Muncii, Paul Păcuraru, că ar fi intervenit pe lângă el pentru
numirea unei anume persoane la Inspecția Muncii Gorj. Manta a recunoscut, dar a adăugat că a
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făcut-o la rugămintea lui Morega.

Matei Nădrag
Migrator politic: PUNR, PRM, PNL.

Candidați Camera Deputaților – Județul Hunedoara

1) Partidul Național Liberal
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S-a aflat în conflict de interese: consilier județean şi, totodată, director al Registrului Auto Român
(RAR) din județul Hunedoara a fost și președinte al CA al Apaserv, societate aflată în subordinea
Consiliului local Deva; în aceste condiții, firmele în care Balint este administrator sau acționar au
câștigat contracte cu mai multe primării din județ. Balint putea cunoaște bugetele primăriilor înainte
de licitații și putea, totodată, influența dirijarea fondurilor către comune, fonduri din care, o parte, sa întors la firmele lui.

2) Partidul Social Democrat - Patidul Conservator
Mihail Nicolae Rudeanu
A fost subprefect al județului Hunedoara, fost presedinte CJ Hunedoara; a fost implicat într-un
scandal de coruptie in legătura cu ajutorul dat la primirea finanțării pentru amenajarea unui drum
județean; Consiliul Superior al Magistraturii a impus redeschiderea unui dosar penal de corupție care
fusese închis (abuziv) de un procuror local; în dosar a fost investigat ca făptaș și M.N.Rudeanu.

Cornel Cristian Resmeriță
A contribuit la extinderea traseismului politic la cel geografic: în calitate de consilier local la primăria
Lupeni, în care tatăl său - Cornel Resmeriță – este primar, a organizat un program de vizite din bani
publici extrem de ambițios: SUA, Austria, Portugalia, Spania, Andorra, Danemarca, Norvegia, Suedia,
Ungaria, Germania, Franța, Elveția, Cehia.

3) Partidul Național Liberal
Ioan Timis
Migrator politic: înainte de a deveni mambru PNL, a trecut prin FSN, PD, ApR si PSD.

Candidați Camera Deputaților – Județul Maramureș
1) Partidul Democrat - Liberal
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Migrator politic: PUNR – PSD – PD-L.
A trecut şi prin PNR, atunci când o aripă a PUNR a fuzionat cu partidul lui Virgil Măgureanu.
Preşedintele echipei de handbal HCM Baia Mare, a activat ca deputat PUNR de Maramureş în
perioada 1992 – 1999 şi independent până în 2000. A fost implicat în „scandalul paşapoartelor
diplomatice”. I s-a întocmit dosar, iar în 1997 i s-a ridicat imunitatea parlamentară (ancheta s-a
încheiat cu NUP).

Vasile Bodnar
Fost liberal, s-a înscris în PD-L înaintea alegerilor locale, pentru a candida la Primaria oraşului Sighet
(unde a fost directorul Spitalulului Municipal).
A fost acuzat de îndatorarea spitalului, de angajări de personal fără concursuri (fiind promovate, în
general, rude sau persoane din Săpânța, localitatea sa natală) şi de management defectuos:
contracte preferențiale cu furnizori de alimente, aprovizionări cu 800 kg ciuperci Champignon, care
nu s-au regăsit în meniul bolnavilor. A mai fost acuzat că acorda concedii medicale localnicilor care
lucrau în străinătate. A permis experimentarea în spital a unei metode neomologate de operare a
varicelor, aplicată pe 13 pacienți de o echipă de medici francezi, preşedintele Colegiului Național al
Medicilor apreciind că cei 13 au fost folosiți pe post de cobai. A fost schimbat din funcție în 10 iulie
2008, dar şi-a recâştigat postul în instanță,

2) Partidul Social Democrat – Partidul Conservator
Gheorghe Zoicaş
Migrator politic: Partidul Republican (1996) – PNL – PLD – PSD.

Alexandru Cosma
A fost preşedintele Consiliului Județean Maramureş în perioada 2000-2004, desemnat din partea PD
dar a încheiat mandatul ca membru PSD. Firma CIMP Baia Mare, la care a fost acționar înainte de a-şi
transfera participațiunile către fiica sa, a câştigat marea majoritate a licitațiilor pentru lucrări din bani
publici (drumuri, poduri, consolidări de maluri, aducțiuni de apă, introducere de gaz metan),

subcontractând, ulterior, lucrările.
În 2000 CIMP a achiziționat 87.82 ha luciu de apă la o pescărie din Ariniş în detrimentul
moştenitorului legal. Figurează, în declarația de avere, ca cel mai bogat candidat maramureşean, cu
importante posesiuni moştenite sau donate: anul acesta a vândut acțiunile pe care le deținea soția sa
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la CIMP dar cumpărătorul a descoperit ulterior că are de plătit datorii nerelevate în momentul
tranzacției.

Cătălin Cherecheş
În ciuda veniturilor mici relevate în declarația de avere, conduce un Porsche Cayenne. Economist la
Direcția Silvică, fiu al fostului director al Direcției, care i-a lăsat moştenire o avere considerabilă.
Asistent universitar şi preşedintele unei fundații, este prezent în trei firme ca administrator şi într-una
în calitate de cenzor, cu venituri totale din aceste activități de 571 RON (la fel cât obține din chirii).
Are aprobat un PUZ pentru un proiect imobiliar în centrul Băii Mari. Anul trecut a primit de la mama
sa un credit de 2.883.938 RON.
În campania electorală a finanțat zugrăvirea a 70 scări de bloc, a asfaltat o stradă dintr-un cartier
mărginaş al oraşului şi a investit foarte mulți bani în promovarea în media locală.

Adrian Filip
Fiu al fostului deputat PDSR de Maramureş – Nicolae Filip. Locuieşte în Vişeu de Sus şi,conform
presei, ar fi implicat în mafia afacerilor cu lemn din Maramureşul istoric.

3) Partidul Noua Generație – Creștin Democrat
Emil Ambruş
Înainte de 1989 a fost condamnat pentru furt de la locul de muncă. Lucra la Avicola Baia Mare şi
susține că a furat pentru a pune carne pe masa familiei.

4) Partidul Popular al Protecției Sociale
Augustin Chira
Prin anii ’50 a lucrat o vreme (mai puțin de 2 ani) în Securitate, după ce absolvise o şcoală de profil.
Deşi a fost suspectat că a colaborat şi după aceea cu securitatea, CNSAS a certificat faptul că nu a
făcut poliție politică.

5) Independent

Dumitru Morhan
Dat afară din Uniunea Ucrainenilor din România (al cărei vicepreşedinte a fost), a devenit apoi
preşedinte Uniunii Democrate a Ucrainenilor din România (UDUR). Deşi locuieşte şi are afaceri în
județul Suceava, candidează într-un colegiu maramureşan cu electorat ucrainean. Este cercetat în
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mai multe dosare la Parchetul Suceava şi a fost trimis în judecată pentru înşelăciune, uz de fals,
instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Candidați Camera Deputaților – Județul Mehedinți
1) Partidul Social Democrat – Partidul Conservator
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Cercetat penal pentru că a aprobat, ca viceprimar la Drobeta Turnu Severin, vânzarea unui
apartament al Primăriei cu 4.000 de lei, când, pe piață, un astfel de apartament costă 100.000 de lei.
Tot ca viceprimar, Demian a aprobat concesionarea serviciului de salubritate al orașului către o firmă
austriacă, deși aceasta avea o ofertă mai slabă decât a celorlalți candidați, dar oferea bonus o
excursie în Austria pentru consilierii Primăriei. Perdanții licitației au contestat atribuirea în instanță.

Eugen Nicolicea
O avere impresionantă: teren intravilan, o garsonieră, un apartament și o casă în București, o barcă
cu motor, autoturism Chrysler C 300, un altul Audi TT, conturi de 80.000 de euro și împrumuturi
acordate de 12.000 de euro, dividende de 135.000 de lei. Totul din salariul de parlamentar și un SRL
(Galaxy).

2) Partidul Național Liberal
Tudor Paul
Aproape a falimentat (după o privatizare nereușită) fostul Combinat de Utilaj Greu Iași, actualul
Fortus, pe care intenționa să-l transforme într-o afacere imobiliară de succes. A avut sprijinul șefului
AVAS, liberalul Teodor Atanasiu, care în cele din urmă a renaționalizat Fortus, adică l-a trecut din nou
în portofoliul AVAS.
În anii ’90, Paul Tudor a falimentat și Suprem SA, singura fabrică din Europa de est care fabrica bile și
blindaje pentru fabrici de ciment. Este asociat, într-o firmă de imobiliare, cu Fulger, soțul Noricăi
Nicolai.

3) Partidul Democrat - Liberal
Doinița Mariana Chircu
Ca inspector general al Inspectoratului Școlar Mehedinți, Chircu este în concediu medical de doi ani,
dar fără să aducă certificate medicale pentru toată perioada.

4) Partidul România Mare

Vasile Burcu
Fost șef al Penitenciarului Mehedinți, funcție din care a fost revocat după ce s-a constatat că l-a
favorizat pe Gabriel Bivolaru în detenție.
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5) Independent
Cristian Cazanacli
Fost director al Hidrocentralei Porțile de Fier, Cazanacli e cel care “a tăiat factura” retehnologizărilor
penale de la Porțile de Fier pentru Va Tech (primul partener al Energy Holding). Scos de la Porțile de
Fier după guvernarea PSD, Cazanacli a devenit director la Buzzman Industries, o companie din
“constelația” lui Bogdan Buzăianu, și consultant la Energy Holding. În același timp, Hidrocentrala
Porțile de Fier cumpăra flori de sute de milioane de lei vechi de la firma soției lui Cazanacli.

Candidați Camera Deputaților – Județul Mureș

1) Partidul Social Democrat - Partidul Conservator
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Avocat în Baroul București. A fost ofițer de poliție până în 1997, apoi jurist la o firmă care se află în
subordinea Consiliului Local Târgu Mureș prin intermediul căreia sunt administrate spațiile locative
ale municipiului.
În 1996, Valentin Precup a fost acuzat împreună cu alți polițiști de la cercetări penale că ar fi lovit și
supus un minor - Gheorghe Notar - la rele tratamente, minor care a fost reținut pentru furt. Pentru
că reclamația nu a avut nici un efect în România, minorul a dat statul român în judecată la Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului. G. Notar a obținut daune morale în valoare de 50.000 euro.
Precup a negat că ar fi participat la maltratarea tânărului.

Alexandru Petru Frătean
În calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, Alexandru Frătean este menționat în
legătură cu istoria controversată a concesionării de către Consiliul Județean a unei clădiri ce
aparținea spitalului județean în favoarea unui spital privat.

Ștefan Someșan
A fost inspector general al Inspectoratului Județean Școlar. A fost cercetat penal în două dosare. Întrunul a fost considerat suspect pentru că în perioada mandatului său au fost decontate sume
importante (14 miliarde lei vechi) unei firme pentru construcția unui bazin de înot; banii au fost
plătiți, deși, timp de 3 ani, construcția nu a fost realizată; parchetul anticorupție și-a declinat
competența.
Presa consemnează încă două cazuri similare: într-unul e vorba despre inexistența documentelor
justificative pentru achiziția a 25 de aparate de copiere - a fost declarat nevinovat în instanță, iar întraltul tot despre decontarea unor lucrări neefectuate

2) Partidul Democrat – Liberal
Teodor Giurgea
Migrator politic: PUNR, PNL; în 2008 a trecut la PD-L

Doru Oprișcan
Migrator politic: PNȚ-CD, PNL, în prezent președintele organizației municipale Tg Mureș PD-L.
A fost președintele FPS Mureș în anul în care s-a privatizat AZO-Mureș (1998); privatizarea a fost
subiect de anchetă; Doru Oprișcan a fost demis în urma controlului fiind acuzat că a acționat
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împotriva intereselor statului (a sfătuit cumpărătorul să nu achiziționeze pachetul majoritar pentru că
îi va aduce diferența de procente - aparținând FPS - el însuși; a devenit manager al AZO Mureș în
favoarea acționarului privat). Ulterior, Doru Oprișcan devine consilier municipal și, în această calitate
este indicat , alaturi de primar și alți consilieri ca fiind responsabil pentru o asociere a primăriei cu o
companie privată, asociere care a generat un prejudiciu pentru bugetul local de peste 31,5 miliarde
lei. Doru Oprișcan a apărut în raportul de monitorizare CEDES pentru nedepunerea la termen a
declarației de interese

Ovidiu Vasu
Fiul primarului comunei Râciu, fost vicepreședinte al PSD Mureș, azi președinte al organizației de
tineret a PD-L. A migrat din PSD în PD-L în 2005. În perioada în care tatăl său Ioan Vasu era primar al
comunei Râciu, firma lui Ovidiu Vasu avea contract cu primăria privind întreținerea drumului
județean si a drumurilor comunale.

Vasile Cornea
Fost primar al oraşului Iernut timp de două mandate în 2000 şi 2004, dar şi înainte de 1989. Vasile
Cornea a fost şef de cadre pe județ înainte de Revoluție. În 2005 după ce a obținut cel de-al doilea
mandat ca primar PSD, Cornea a ales să migreze spre PD. Cornea a fost acuzat, în repetate rânduri,
de presa locala, de licitații măsluite, jocul cu banii publici, fonduri ce nu pot fi justificate în urma
controalelor efectuate de către controlorii financiari ai Camerei de Conturi.

3) Partidul Național Liberal
Niculae Havrileț
Migrator politic - om de afaceri, fost preşedinte al Agenției Domeniile Statului în guvernarea CDR.
Havrileț a fost membru al PNȚCD, apoi preşedinte al Acțiunii Populare, iar în prezent este membru al
PNL.
Ca fost preşedinte al Consiliului de Administrație al ADS, Havrileț a fost cercetat penal de către
procurorii DNA în cazul privatizării SC Vitipomicola SA Sâmbureşti Olt. Alături de alți 10 funcționari,
Havrileț a fost acuzat că a aprobat plata unei redevențe mai mici în contractul de concesionare şi de

săvârşirea unor infracțiuni conexe infracțiunilor de corupție, în urma cărora bugetul de stat a fost
păgubit.

Ciprian Dobre
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Vicepreşedinte al Consiliului Județean Mureş, preşedinte interimar al PNL Mureş, fost prefect. Dobre
a fost acuzat, în perioada în care a fost prefect, de fals şi uz de fals, de către apărătorii familiilor
Banffy şi Demeny care au solicitat retrocedarea a zeci de mii de hectare de pădure pe Valea
Mureşului Superior. Dobre s-a apărat, afirmînd că nu a făcut decât să aplice legea. Dosarul privind
retrocedarea este pe rolul instanțelor mureşene şi în prezent.

Adrian Gherca
Director al Oficiului Prefectural Sighişoara. Cu 200 de milioane de lei, Romburg SRL, firma
administrată de către Gherca a cumpărat în 2000, în urma privatizării de către FPS, hotelul Steaua din
Sighişoara, restaurantul Vlad Dracul şi popasul turistic Hula Daneş. Hotelul era revendicat de
moştenitorii fostului primar Aurel Mosora (1934-1940). SC Romburg care administrează hotelul a
câştigat în primă instanță procesul de retrocedare cu moştenitorii, ca apoi Curtea de Apel Timişoara
să le dea câştig de cauză acestora din urmă in aprilie 2007, iar hotelul să revină descendenților
foştilor proprietari.

4) Uniunea Democrată Maghiară din România
Borbely Laszlo
Maniera in care Borbely Laszlo a secretizat numele beneficiarilor de locuinte ANL reprezinta un caz
clasic de interpretare abuziva a legii, cu scopul de a-si acoperi clientela.
Presa i-a solicitat ministrului lista completa a viitorilor proprietari din cartierul ANL "Constantin
Brancusi", Ministrul a refuzat categoric, invocind legea privind protectia si prelucrarea datelor cu
caracter personal.

Candidați Camera Deputaților – Județul Olt
1) Partidul Social Democrat – Partidul Conservator
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Migrator politic de cursă lungă: Alianța pentru România, Partidul Umanist, PD, PNL şi iarăşi PUR
(ulterior PC) fiind ales deputat de Olt pe listele PSD + PUR. În 11 iunie 2007 a demisionat din Partidul
Conservator, trecând iaraşi la PNL, unde a rămas până în august 2008, când şi-a anunțat candidatura
la alegerile din 30 noiembrie din partea Alianței PSD-PC.
Şef al secției de Neurologie Recuperatorie a Spitalului Judetean Slatina. Un audit intern a relevat că
Diaconescu a încasat nejustificat sume de bani de la spital pentru zile în care figura prezent şi la
Camera Deputatilor. A beneficiat şi de 120 de bonuri de masă, justificând că i se cuveneau pentru ca
a lucrat în zile nelucrătoare. Auditorul a explicat că pentru zilele nelucrătoare nu se acordă bonuri de
masă.

Marin Bobeş
A încercat, în 2006, să obțină fonduri nerambursabile SAPARD pentru una dintre firmele pe care le
controla dar a folosit pentru documentație, acte false menite să ascundă faptul că ferma pentru care
solicita împrumutul (50.000 de euro pentru un camion) nu îndeplinea condițiile pentru obținerea
banilor. Direcția Control şi Antifraudă a Agenției SAPARD a blocat plata.

Valeriu Andrei Steriu
Firma la care era vicepreședinte, La Dorna, și Steriu, personal, au făcut subiectul unor acuzații de
înșelăciune din partea a 26 de fermieri cu care urma să se asocieze în cadrul unor proiecte privind
construirea mai multor euro-ferme din fonduri SAPARD.

2) Partidul Național Liberal
Gigel Sorinel Ştirbu
Fost preot, fost subprefect. Din 2007 este secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor. Presa
locală a scris despre nereguli în declarația de avere (nu şi-a trecut toate bunurile dobândite iar între
declarațiile actualizate anual există discrepanțe suspecte; în plus, înstrăinarea unor bunuri nu se
reflectă în venituri).

În toamna anului 2007, în depozitul închiriat de firma lui Ştirbu, SC George’s SRL (administrată în
prezent de soția răspopitului şi de mama acestuia), DIICOT şi angajații vamali au descoperit peste
patru tone de alcool contrafăcut. Dosarul se află la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina.
3) Partidul Democrat – Liberal
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Mircea Dumitru Gheorghe Coşea
Migrator politic: FSN/PDSR – ApR – PNL – PD-L.
În 2006 CNSAS a anunțat că Mircea Coşea a fost ofițer sub acoperire al fostei securități. Contestă
sentința de poliție politică pronunțată în 2007, contestație admisă de Colegiul CNSAS.

Marin Ionică
Fost preşedinte al Consiliului Județean aproape trei mandate. În 2005 a fost cercetat modul în care
firma fiului său, Mihai, a obținut zeci de mii de euro din fonduri nerambursabile Phare de la ADR
Sud-Vest Oltenia, în condițiile în care Marin Ionică, preşedinte al Consiliului Județean, era şi membru
în Consiliul de Administrație al agenției, iar o perioadă chiar vicepreşedintele ei.

4) Partidul România Mare
Dumitru Dragomir
Trimis în judecată de procurorii DNA, în mai 2008, într-un dosar în care apar cazuri de luare de mită,
fals, uz de fals, abuz în serviciu şi alte fapte de corupție în care sunt implicați oameni din fotbal,
parteneri de afaceri ai lui Dragomir şi fiul acestuia.
Potrivit rechizitoriului, Dragomir ar fi primit un teren din Bucureşti pentru ca, in schimb, sa fie de
acord cu achizitia de catre Liga Profesionista de Fotbal - cu încălcarea Statutului LPF - , a unui teren cu
un preț supraevaluat. A demisionat din PRM la sfîrşitul acestei veri, se anunțase iminenta sa intrare în
PD-L dar a revenit în PRM şi a fost desemnat candidat în colegiul Caracal, nu departe de Scorniceşti,
unde, în anii '80, a condus echipa de fotbal din satul lui Nicolae Ceauşescu.

Candidați Camera Deputaților – Județul Satu Mare

1) Partidul Social Democrat –Partidul Conservator
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Presa a făcut o legătură între faptul că Gheorghe Ciocan și Ioan Mircea Pascu - fost ministru
al apărării - împart aceeași casa de vacanță iar ginerele lui Ciocan a obținut un contract de
reamenajare a cazarmei de la Eforie Sud din fonduri ale MAPN (un milion euro). Pe durata
mandatului lui I.M.Pașcu la conducerea ministerului (2000-2004), prin răspunsuri oficiale,
MAPN a negat existența vreunei relații cu firma fiului lui Ciocan. Conducerea ulterioară a
MAPN a admis însă existența unui contract cu respectiva firmă și a precizat că a fost atribuit
prin selecționare din "baza de date a ministerului".

Viorel Pop
Migrator politic: PDSR, ApR, PD-L, a trecut înaintea alegerilor din acest an la PC.
Controversat om de afaceri, suspectat că ar fi obținut, cu suport politic, lucrări în domeniul
construcțiilor, unele prin atribuire directă.

2) Uniunea Democrată Maghiară din România
Rudolf Riedl
Subprefect. A fost cercetat penal de DNA pentru abuz în serviciu - acuzat că a orientat
sumele provenite de la rectificarea de buget spre comunele cu primari UDMR.

Candidați Camera Deputaților – Județul Sălaj

1) Partidul Social Democrat – Partidul Conservator
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Fostul prefect al județului, în 2004, actual director adjunct al Direcției Sanitar Veterinare şi de
Siguranța Alimentelor, a fost cercetat de politie pentru ca s-a sustras de la recoltarea de probe
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când poliția ia solicitat acest lucru.

Filonas Chis
Activist de partid, fost secretar UTC Salaj, actualmente deputat PSD, a susținut inițiativa de blocare a
deconspirării preoților care au colaborat cu Securitatea.

2) Partidul Noua Generație –Creștin Democrat
Petru Buboi
S-a deconspirat ca informator al Securității pentru a-l putea acuza pe presedintele filialei Sălaj a
Partidului Democrat, Viorel Stanca că ar fi fost ofițer de securitate. Buboi afirma ca el insuși ar fi fost
informator al lui Viorel Stanca.

3) Partidul Național Liberal
Gheorghe Mirel Talos
Fost consilier al premierului Tăriceanu, în prezent deputat, face parte din “lotul” demnitarilor care
refuză să părăsească vilele de protocol RA-APPS. Conform propriei declarații de avere, în 2005 a
obținut o locuință ANL, pe numele soției.

4) Partidul România Mare
Stan Petru
A fost secretar județean PCR pe probleme de agricultură. A părăsit PRM în timpul actualului mandat
de senator (la începutul acestei veri), dar a revenit înainte de alegeri.

Candidați Camera Deputaților – Județul Sibiu

1) Partidul Social Democrat –Partidul Conservator
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Deputatul PSD a fost secretar de stat în Ministerul Muncii şi director al ANOFM (Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă), perioadă în care mama sa, în vârstă de 70 de ani, a concesionat
un teren de la Primăria din Cisnădie la un preț simbolic (1 euro/m2). Tot mama liderului PSD a
accesat, în 2001, fonduri Phare (50.000 de euro) prin firma Confsib Internațional, la care era
acționară.
O altă participațiune a venerabilei acționare, alături de alți politicieni locali, este Crama Apoldu;
achiziționată, conform presei, la un preț subevaluat.

Mircea Silvestru Lup
Fost prefect PSD în perioada 2000-2004, de numele lui se leagă o serie de acuzații cu privire la
eliberarea clientelară a unor titluri de proprietate, la Şelimbăr, în contextul controverselor legate de
traseul centurii ocolitoare a Sibiului. După finalul mandatului său de prefect a izbucnit şi scandalul
magazinelor de tip economat, deschise cu inaugurări festive dar existente numai pe hârtie.

2) Partidul Național Liberal
Ilie Stoica
Senatorul, ales ca membru PUR (PC) dar exclus din această formațiune, a fost trimis în judecată
pentru agresarea (lovire şi alte acte de violență cu circumstanțe agravante), la Agnita, a unui adversar
politic în timpul campaniei pentru alegerile locale din 2004.
La una dintre proprietățile sale ține în captivitate căprioare deşi legea din România nu permite astfel
de tratamente aplicate animalelor sălbatice; Stoica argumentează că „le-a cumpărat de la un
crescător din Germania”.

Eugen Mitea
Fostul viceprimar al Sibiului, a condus comisia Primăriei care a atribuit, prin licitație, la un preț
considerat ca fiind supraevaluat lucrările de reabilitare a Pieței Gării din Sibiu.

Candidați Camera Deputaților – Județul Vâlcea

1) Partidul Național Liberal
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Migrator politic: fost consilier local (apoi viceprimar) pe listele PRM în 2000, apoi a trecut la PUR iar
în 2003 la PNL.
O ziaristă de la o publicație locală a depus plângere la poliție împotriva politicianului liberal pentru
instigare la agresiune fizică, incident produs în august, la Costeşti, cu ocazia Sărbătorii Țiganilor. Presa
vâlceană a scris în mai multe rânduri despre modul controversat, dus până la limita abuzului de
funcție, în care a acționat în calitățile sale de inspector şef al Inspectoratului Județean de Stat pentru
Construcții sau de consilier municipal.
În perioada în care a fost viceprimar a înființat o fundație ("Din suflet") pentru care s-a găsit un sediu
ultracentral (în condițiile în care alte organizații nu au obținut spații de la primărie); sediul fundației
este, în prezent, sediu de campanie electorală. Cu toate că lucrează în domeniul bugetar, Nicolae se
laudă, în declarația de avere, cu bunuri cumpărate şi moștenite – trei terenuri, un apartament, un
BMW – în vreme ce presa locală îl creditează cu o maşină Toyota noua şi o casă recent achiziționate.

Cătălin Harnagea
Fost şef al Serviciului Român de Informații, apare ca martor în anchetele Rompetrol lansate de
DIICOT. Asociat în afaceri cu Dorin Marian, a consiliat afacerile EADS de securizare a frontierelor
României, contract care a pus în conflict guvernul cu Comisia UE; a intrat în relații de afaceri (Fly Taxi)
cu unul dintre patronii restaurantului Golden Blitz, Dan Besciu, şi (prin aceaşi firmă de taximetrie) cu
Sergiu Vladimir Ionescu, fost consilier al ministrului PSD al Transporturilor Miron Mitrea.

Svetlana Preoteasa
A fost acuzată că promite finanțări pentru reabilitările şcolilor în recompensă pentru voturi obținute
de PNL.

2) Partidul Social Democrat – Partidul Conservator
Vasile Bleotu
Numele deputatului (primul mandat între 2000 şi 2004; a revenit în Cameră după alegera Rovanei
Plumb în Parlamentul European, păstrându-şi şi funcția de director economic al Fondului de

Garantare a Depozitelor Bancare, subordonat BNR) este asociat cu o serie de afaceri dubioase
derulate în zona Drăgăşani – de la scutirea plății unor datorii către buget până la falimentarea SCAND
SA, firmă de la care Primăria Drăgăşani a cumpărat un imobil în condiții dezavantajoase pentru
bugetul local.
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3) Partidul Democrat – Liberal
Sorin Zamfirescu
De profesie migrator politic: PNȚCD – UFD – PUR – PNL – PLD – PDL.
A fost primar sub mandatul țărănist, în prezent este consilier județean. Numit de PNL director al
regiei publice de apă Acvarim, a demisionat din funcție imediat după ce a părăsit PNL pentru grupul
PL-D dar nu înainte de a-şi asigura un post de inginer. Ulterior și-a luat concediu de boală – în
schimbul unei remunerații lunare de 800 de euro pe care o primeşte de doi ani.

Dumitru Stancu
Fost fruntaş al PSD Vâlcea (subprefect şi vicepreşedinte al Consilului Județean, preşedinte al
organizației municipale de partid), a trecut în PD-L în 2007.

George Brânzan
Ginecolog, face parte dintr-o listă de 12 medici anchetați pentru moartea unei tinere, în 2004. Trei
ani mai târziu, Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor îl sancționează pe Brânzan cu avertisment
pentru probleme de deontologie medicală – deşi pacienta murise în urma neglijenței medicului.

4) Partidul România Mare
Dumitru Avram
A activat între 1970 și 1986 în cadrul agenției de presă Agerpress, unde a ajuns în funcția de redactor
șef adjunct. A devenit, în 1986, instructor la Secția de presă a CC a PCR. A părăsit PCR odată cu
revoluția. Membru și deputat PRM din 2004.
Tiberiu Vladislav
Înainte de a fi candidat pentru Cameră din partea PRM în Vâlcea, a circulat pe traxseul politic PNȚCD
(ales senator pe lista Convenției Democrate Române în 1992 în Hunedoara) – PNL (ales senator tot pe
lista CDR, în 1996, în Bacău).

5) Partidul Noua Generație – Creștin Democrat

Adrian Sandu
Membru PNGCD, dar nu înainte de a fi trecut prin APR, PUR, PD, PRM.
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Candidați Camera Deputaților – Județul Harghita – Județul Covasna
Harghita și Covasna- o pată albă pe obrazul corupției
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Cercetarea făcută de colaboratorii noștri din țară a produs, pentru fiecare județ, un număr mediu de
10-12 candidați cu probleme de integritate. E vorba despre probleme semnalate de presa centrală
sau de cea din județele respective. Am avut surpriza să constatăm că această statistică nu se
reîntâlnește în două județe; Harghita și Covasna. Aici nu a fost identificat nici un candidat care să fi
avut la activ vreo referire relevantă pentru criteriile de integritate pe care le-am folosit. Cum
locuitorii sunt în marea lor majoritate maghiari, primul lucru la care te poți gândi într-o asemenea
situație este că există o diferență caracterială importantă între unguri și români. Adică ungurii sunt
cinstiți. Sau, dacă nu sunt cinstiți, sunt orbi (vorbim despre orbire față de fapte de corupție) ziariștii pentru că, repetăm, informațile negative despre candidați au fost recoltate din presă. Dar cât de orbi
pot fi ziariștii? Și, mai ales, câți ziariști pot suferi de cecitatea asta selectivă în două județe în care
există vreo 15 publicații, radiouri și televiziuni? Pentru a încerca să răspundem acestor nedumeriri,
am făcut o analiză a structurii proprietății mass media de limbă maghiară. Și iată ce am găsit:

Kelemen Hunor, deputat UDMR, este asociat în societatea Medianet srl. Medianet este proprietar al
paginii www.transindex.ro - cea mai populară publicație web de limbă maghiară din Transilvania

Hodgyai Geza, deputat UDMR, este proprietar al ziarului Uj Kelet, al televiziunilor Feny TV, K-TV și al
Extra Radio

Verestoy Attila, senator UDMR, este proprietarul editurii Scripta care are în proprietate cotidianul
naționa Uj Magyar Szo și săptămânalul Erdely Riport

Borbely Laszlo, deputat UDMR, este soțul Melindei Borbely, redactor șef al redacției maghiare a
radioului Tg Mureș.

Fundația Communitas, fundație a UDMR este proprietarul radioului Erdely FM

Consiliul local Miercurea Ciuc, este editorul cotidianului Hargita Nepe

Cu o asemenea concentrare a proprietății UDMR și a administrației locale asupra mass media de
limbă maghiară devine clar de ce nu răzbesc în presă informații critice despre candidații UDMR din
cele două județe. Practic, Harghita și Covasna sunt azi condamnate la monopolul informațional
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UDMR. Un asemenea control al accesului la informația de interes public este precursor al unei
societăți totalitare. O societate închisă, de limbă maghiară. O societate care, totuși, produce
bunăstare. Pentru ilustrare, alegem un exemplu la întâmplare: Verestoy Attila, senator UDMR, este
posesorul unei averi estimate la 53 milioane euro - în conturi bancare, plasamente la bursă, terenuri,
case, bijuterii etc. În ultimul an de mandat,conform declarației de avere a reușit sa cumpere un
teren, sa contruiască 4 apartamente în București și a primit moștenire un apartament.

