
Nume Prenume Functia Partid Județ Situație juridică - infracțiuni 

1 Adam Ioan PSD Brașov

2 Adăscăliţei Constantin Senator PSD Iași

3 Adomniței Cristian Președinte CJ PNL Iași

4 Agrigoroaiei Ionel Senator UNPR Iași

5 Andronescu Ecaterina Senator PSD București

6 Anton Marin Deputat UNPR Giurgiu

7 Ariton Ion Senator MP Sibiu

8 Babuș Radu Deputat PSD Constanța

9 Bădălău Nicolae Senator PSD Giurgiu

10 Bădescu Iulian Primar PSD

Deputat 
demisionar

Trimis în judecată de DNA pentru instigare la abuz în serviciu, 
constituire de grup infracţional organizat şi cumpărare de influenţă.

Trimis în judecată de DNA pentru efectuare de operațiuni financiare, 
ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea 
pe care o îndeplinește o persoană, în formă continuată, (16 acte 
materiale),
 și folosire cu rea-credință a bunurilor sau a creditului de care se 
bucură societatea

Trimis în judecată de DNA pentru favorizarea făptuitorului și fals 
intelectual
Trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri, uz de fals, 
înşelăciune şi complicitate la înşelăciune.
Urmărită penal pentru abuz în serviciu, luare de mită, trafic de 
influenţă şi spălare de bani
Urmărit penal pentru infracțiunea de folosire a influenței ori 
autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, 
bunuri sau alte foloase necuvenite
Trimis în judecată de DNA pentru  participație improprie la abuz în 
serviciu și folosire a influenței în scopul obținerii de foloase 
necuvenite.
Urmărit penal de DNA pentru savarsirea infractiunii de stabilire, cu 
intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a 
bunurilor apartinand autoritatii publice in cadrul unei actiuni de 
vanzare a acestora, prevazuta de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

Condamnat în 1988 pentru furt de grâu și grațiat de Nicolae 
Ceaușescu. Urmărit penal de DNA pentru trafic de influență. 

Ploiești - 
Prahova

Trimis în judecată de DNA pentru luare de mită
 și abuz în serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a 
unui folos necuvenit



11 Balint Tiberiu PNL Hunedoara

12 Banias Mircea Senator ALDE Constanța

13 Bigiu Marian Președinte CJ PNL Buzău

14 Bojin Titu Președinte CJ PSD Timiș Urmărit penal de PICCJ pentru abuz în serviciu.

15 Borbely Laszlo Deputat UDMR Mureș

16 Bordeianu Dan Deputat PSD Vaslui

17 Boriga Gabriel PNL

18 Boșcodeală Constantin Primar PSD

19 Bunea Președinte CJ PSD Brăila

20 Caloianu Ernest Deputat UNPR Ialomița

Vicepreședinte 
CJ

Urmărit penal pentru  luare de mita, fals in inscrisuri si spalare de 
bani

Trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență, constituirea 
unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice 
formă a unui astfel de grup, precum și de instigare la infracțiunea de 
abuz în serviciu contra intereselor persoanelor

Trimis în judecată de DNA în mai multe dosare pentru trafic de 
influență, spălare de bani, și urmărit penal pentru luare de mită.

Suspectat de săvârșirea a două infracţiuni de trafic de influenţă şi 
infracţiunea de fals în declaraţiile de avere, în formă continuată, fapte 
comise în perioada când avea calitatea de ministru al Mediului şi 
Pădurilor. Pe 11.09.2012, Camera Deputaților a respinsa solicitarea 
DNA de urmărire penală.

Trimis în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu şi fals în 
înscrisuri sub semnătură privată.

Primar 
(suspendat de 
prefect)

Târgoviște - 
Dâmbovița

Condamnat la închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu contra 
intereselor publice în formă calificată. 

Buzău - 
Buzău

Condamnat în primă instanță la închisoare cu executare pentru trei 
infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă 
calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru 
altul un avantaj patrimonial și trimis în judecată de DNA într-un alt 
dosar pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave

Stancu 
Gheorghe

Condamnat în dosarul Mită la PSD. Inculpat în alt dosar pentru 
pentru abuz în serviciu în formă continuată, cu obţinere de foloase 
necuvenite pentru sine sau pentru altul şi conflict de interese în formă 
continuată.

Urmărit penal de DIICOT pentru spălare de bani, evaziune fiscală și 
fals în scrisuri.



21 Căncescu Aristotel Președinte CJ PNL Brașov

22 Cherecheș Cătălin Primar

23 Chiliman Andrei Primar PNL

24 Chiru Gigi Senator PNL Constanța Condamnat cu suspendare pentru mită electorală.

25 Chițoiu Daniel Deputat PNL Giurgiu

26 Chiuariu Tudor Deputat Iași

27 Cindrea Ioan Președinte CJ PSD Sibiu Condamnat definitiv cu suspendare pentru conflict de interese.

Trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu dacă funcționarul 
public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (5 
infracțiuni),
 luare de mită,
 spălare a banilor, în formă continuată, trafic de influenţă,
 instigare la tentativă la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a 
obţinut pentru sine sau pentru altul un folos.

Independe
nt

Baia-Mare - 
Maramureș

Urmărit penal de DNA pentru luare de mită în formă continuată,
 trafic de influenţă în formă continuată,
 efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile 
cu funcţia pe care o îndeplineşte, abuz în serviciu, în formă 
continuată, complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată
, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă 
continuată,
 complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată.

Sector 1 - 
București

Urmărit penal de DNA pentru constituirea unui grup infracțional 
organizat și complicitate la trafic de influență, în formă continuată, și 
trimis în judecată de Parchetul Judecătoriei Sector 1 pentru abuz în 
serviciu

Suspectat de săvârșirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi 
constituirea unui grup infracţional organizat, în perioada în care avea 
calitatea de ministru al Finanţelor Publice.  Pe 11.03.2014, Camera 
Deputaților a respins solicitarea DNA de urmărire penală.

PNL 
(demision
ar)

Condamnat definitiv cu suspendare pentru fapte de corupție în 
dosarul Poșta Română. Trimis în judecată în alt dosar pentru trafic de 
influenta si spalare de bani.



28 Ciupercă Președinte CJ PSD Ialomița

29 Florin Senator PSD Iași Trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. 

30 Nicușor Președinte CJ PSD Constanța Trimis in judecata de procurorii anticoruptie in trei dosare penale

31 Cordoş Alexandru Senator PSD Cluj Urmărit penal pentru trafic de influență în formă continuată.

32 Cosma Vlad Deputat PSD Prahova

33 Cosma Mircea PSD Prahova Trimis în judecată de DNA pentru luare de mită și abuz în serviciu

34 Crăciunescu Grigore Deputat PNL Iași Condamnat cu suspendare pentru conflict de interese.

35 Csaba Borboly Președinte CJ UDMR Harghita

36 Culeţu Dănuţ PNL Constanța Trimis în judecată pentru abuz în serviciu.

37 Diniţă Ion Deputat ALDE Brașov

Silvian 
Vasile

Trimis în judecată de DNA pentru luare de mită, două infracțiuni de 
folosirea influenței și autorității conferite de funcția de conducere 
într-un partid politic, în scopul obținerii pentru altul a un folos 
necuvenit, abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție, două 
infracțiuni de instigare la abuz în serviciu asimilat infracțiunii de 
corupție, instigare la fals intelectual, complicitate la folosirea și 
prezentarea, cu rea-credință de documente, declarații false, inexacte 
sau incomplete, obținându-se pe nedrept fonduri europene 

Constantines
cu 
Constantines
cu 

Trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență și, în alt dosar, 
favorizarea făptuitorului.

Președinte 
Consiliu 
Județean

Trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu contra intereselor 
publice, instigare la abuz in serviciu contra intereselor, fals intelectual 
si denuntare calomnioasa.

Deputat 
demisionar

Trimis în judecată de DNA pentru complicitate la abuz în serviciu 
dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un 
folos necuvenit (2 infracțiuni),
 dare de mită,
 spălare a banilor, în formă continuată.



38 Dobre Victor Paul Deputat PNL Galați

39 Dobrițoiu Corneliu Senator PNL București

40 Drăghici Mircea Deputat PSD Argeș

41 Drăghici Sonia Deputat PSD Bihor

42 Dragnea Deputat PSD Teleorman

43 Duicu Adrian Președinte CJ PSD Mehedinți

44 Florea Dorin Primar PNL

Suspectat de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra 
intereselor publice în formă calificată, faptă comisă în perioada când 
avea calitatea de ministru delegat pentru Administrație. Pe 
11.09.2012, Camera Deputaților a respins solicitarea DNA de 
urmărire penală.

Condamnat cu suspendare pentru participaţie improprie la abuz în 
serviciu şi participaţie improprie la fals intelectual

Urmărit penal pentru folosirea influenței sau autorității funcției de 
conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru 
altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată 
(14 acte materiale).

Trimisă în judecată  și condamnată la amendă penală pentru conflict 
de interese.

Nicolae 
Liviu

Trimis în judecată de DNA și condamnat în primă instanță pentru 
infractiunea de folosire a influentei sau autoritatii de catre o persoana 
care detine o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii 
pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.

Trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, cumpararea de 
influenta, 3 infractiuni de folosire a influentei si autoritatii, de catre o 
persoana care detine o functie de conducere intr-un partid politic, in 
scopul obtinerii pentru sine de foloase necuvenite, 2 infractiuni de 
dare de mita, permiterea accesului unor persoane neautorizate la 
informatii nedestinate publicitatii, in scopul obtinerii de foloase 
necuvenite, trafic de influenta, primire de foloase necuvenite si 2 
infractiuni de efectuare de operatiuni financiare incompatibile cu 
functia.

Târgu-Mureș 
- Mureș

Urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu, dacă funcționarul a 
obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit



45 Gergely Olosz UDMR Covasna Trimis în judecată pentru trafic de influenţă.

46 Gheorghe Costin Deputat PNL Bihor

47 Ghiță Sebastian Deputat PSD Prahova Trimis în judecată de DNA pentru dare de mită și spălare de bani.

48 Ghiveciu Marian PSD Buzău

49 Gireadă Verginel Deputat PNL Botoșani

50 Gliga Vasile Deputat PSD Mureș Condamnat definitiv cu suspendare pentru conflict de interese.

51 Govor Mircea Președinte CJ PSD Satu Mare

52 Hogea Constantin Primar PNL

53 Holban Titi Deputat UNPR Buzău Urmărit penal de DNA pentru trafic de influență.
54 Horga Vasile Deputat PNL Dâmbovița Urmărit penal pentru ucidere din culpă.

55 Iancu Iulian Deputat PSD Bacău

Senator 
demisionar

Condamnat în primă instanță cu suspendare pentru înșelăciune cu 
consecințe deosebit de grave, fals în declarații, fals intelectual și fals 
în înscrisuri sub semnătură privată

Deputat 
demisionar

Trimis în judecată de DNA și condamnat cu suspendare pentru 
instigare la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor 
persoanelor având drept consecință obținerea pentru altul a unui 
avantaj patrimonial - în formă calificată

Condamnat definitiv cu suspendare pentru abuz în serviciu şi uz de 
fals.

Anchetat de DNA pentru infracţiunea de folosire a influenţei în 
scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani sau alte foloase 
necuvenite  prev. de  art. 13 din Legea 78/2000 modificată.

Tulcea - 
Tulcea

Trimis în judecată de DNA pentru luare de mită, și efectuare de 
operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, 
atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori 
încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în 
virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, dacă sunt săvârșite în 
scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte 
foloase, în formă continuată

Urmărit penal de DNA pentru folosirea influentei de catre o persoana 
care indeplineste o functie de conducere in partid in scopul obtinerii 
pentru sine ori pentru altul.



56 Iliescu Lucian Senator UNPR Giurgiu

57 Iotcu Nicolae Președinte CJ PNL Arad Trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență.

58 Iovan PSD Dolj Urmarit penal pentru abuz in serviciu contra intereselor publice

59 Isăilă Deputat PSD Dâmbovița

60 Karoly Kerekes Deputat UDMR Mureș Condamnat cu suspendare pentru conflict de interese.

61 Kiss Alexandru UDMR Bihor

62 Lazăr Senator PSD Iași

63 Levente Mate Andras Deputat UDMR Cluj Condamnat cu suspendare pentru conflict de interese

64 Longher Ghervazen Deputat Minorități Condamnat cu suspendare pentru conflict de interese

65 Mang Ioan PSD Bihor

66 Manolache Marius Deputat PSD Mehedinți Urmărit penal pentru fals în acte.

67 Mazăre Alexandru Senator Fost PSD Constanța

Urmărit penal de DNA pentru  abuz în serviciu, în formă continuată 
(două acte materiale), conflict de interese, în formă continuată (două 
acte materiale) şi instigare la folosirea influenţei ori autorităţii în 
scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte 
foloase necuvenite.

Cristinel 
Nicușor

Vicepreședinte 
CJ

Ovidiu 
Marius

Trimis în judecată de DNA pentru infracțiuni de trafic de influență și  
instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată

Vicepreședinte 
CJ

Trimis în judecată de DNA pentru infracțiuni de spălare a banilor, în 
formă continuată (4 infracțiuni), abuz în serviciu contra intereselor 
publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru 
altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, luare de mită și trafic 
de influență, în formă continuată

Sorin 
Constantin

Condamnat cu suspendare pentru conflict de interese și urmărit penal 
de DNA pentru abuz în serviciu

Vicepreședinte 
CJ

Plagiat dovedit de Consiliul de Etica din subordinea Ministerului 
Educatiei.

Urmărit penal de DNA pentru complicitate la luare de mită și fals în 
declarații



68 Mazăre Radu Primar PSD Constanța

69 Mihăilescu Șerban Senator UNPR Teleorman

70 Mihalachi Vasile PSD Vaslui

71 Mija Florin PSD Brăila

72 Mircovici Nicolae Deputat Minorități Condamnat definitiv cu suspendare pentru conflict de interese.

73 Mocanu Victor Senator PSD Buzău

74 Mocanu Victor PSD Buzău Trimis în judecată de DNA pentru 17 acte de abuz în serviciu.

75 Moloț Mircea Președinte CJ PNL Hunedoara

76 Motreanu Dan Deputat PNL Călărași Urmărit penal de DNA pentru spălare de bani.

77 Muntean Mircia Deputat PSD Hunedoara

Urmărit penal de DNA în mai multe dosare pentru abuz în serviciu, 
luare de mită, conflict de interese, fals intelectual, asociere pentru 
săvârșirea de infracțiuni, complicitate la luare de mită, stabilire, cu 
intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a 
bunurilor aparţinând autorităţii publice în cadrul unei acţiuni de 
vânzare a acestora, prevăzută de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

Urmărit penal de DNA pentru instigare la abuz în serviciu, trafic de 
influenţă şi spălare de bani

Vicepreședinte 
CJ

Trimis in judecata de DNA in 2013, sub acuzatia de abuz in serviciu 
contra intereselor persoanelor. Se judeca la Tribunalul Iasi, ultima 
sedinta amanata

Vicepreședinte 
CJ

Procurorii DNA l-au pus sub acuzare pe Mija, impreuna cu 
presedintele CJ Bunea Stancu, pentru abuz in serviciu. A fost retinut 
si a stat in arest la domiciliu timp de doua luni. In plus, ANI a 
constatat ca Mija este in conflict de interese de natura penala.

Trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu contra intereselor 
publice pentru contracte ilegale încheiate ca președinte al Consiliului 
Județean Buzau

Senator 
demisionar

Urmărit penal pentru trafic de influenta, luare de mita, folosirea 
influentei ori autoritatii in scopul obtinerii de bani, bunuri sau alte 
foloase necuvenite, spalare de bani, conflict de interese si detinerea 
fara drept a unui document ce contine informatii secrete de stat

Condamnat definitiv cu suspendare pentru abuz în serviciu și urmărit 
penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului



78 Mutu Gabriel Senator PSD București

79 Neacșu Marian Deputat PSD Ialomița

80 Nechifor Cătălin Ioan Președinte CJ PSD Suceava

81 Nica Dan Eurodeputat PSD

82 Nichita Gheorghe Primar PSD Iași - Iași

83 Nicoară Marius Senator PNL Cluj

84 Nicolescu Theodor PNL Argeș Trimis în judecată de DNA pentru luare de mită și abuz în serviciu.

85 Ochi Ion Deputat PSD Brașov

Urmărit penal de DIICOT pentru spălare de bani, evaziune fiscală, 
folosirea cu rea credință a bunurilor societății, fals în înscrisuri sub 
semnătură privată. 
Condamnat definitiv la plata unei amenzi penale pentru conflict de 
interese.
Anchetat de DNA pentru abuz in serviciu, luare de mita si trafic de 
influenta
Urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu, luare de mită, trafic 
de influenţă şi spălare de bani.

Urmărit penal de DNA în mai multe dosare pentru luare de mită, 
instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru 
sine ori pentru altul un folos necuvenit, (4 infracțiuni),
 complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut 
pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, instigare la folosire, în 
orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate 
publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la 
aceste informaţii, în formă continuată (cinci acte materiale), instigare 
la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori 
pentru altul un folos necuvenit, instigare la infracţiunea de acces 
ilegal la un sistem informatic, instigare la infracţiunea de operaţiuni 
ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Urmărit penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa 
alcoolului, cu o alcoolemie de peste 0,8 grame de alcool pur la litrul 
de sânge

Deputat 
demisionar

Trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu dacă funcționarul 
public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în 
formă continuată,
și luare de mită.



86 Oltean Ioan Deputat PNL

87 Oprescu Marius PSD Olt Trimis in judecata pentru ucidere din culpa

88 Oprescu Sorin Primar București

89 Oprișan Marian Președinte CJ PSD Vrancea

90 Pascu Mihai Lucian ALDE Brașov

91 Pâslaru Florin Deputat PSD Galați Amendă penală pentru conflict de interese

92 Pendiuc Tudor Primar PSD

93 Ponta Victor Deputat PSD Gorj

94 Popescu Florin Deputat Dâmbovița

95 Popescu Senator PNL Gorj Condamnat cu suspendare pentru complicitate la abuz în serviciu.

96 Popoviciu Alin Deputat PNL Timiș Urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu.

97 Prioteasa Ion Președinte CJ PSD Dolj

Bistrița 
Năsăud

Urmărit penal de DNA pentru folosirea influenţei sau autorităţii 
funcţiei de vicepreşedinte/secretar general al unui partid, în scopul 
obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase 
necuvenite, în formă continuată şi infracţiunea de favorizarea 
infractorului.

Vicepreședinte 
CJ

Independe
nt

Urmărit penal de DNA pentru luare de mită,  spălare de bani, abuz în 
serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un 
folos necuvenit, constituire a unui grup infracțional organizat. 

Achitat în primă instanță. Trimis in judecata pentru abuz in serviciu, 
utilizarea creditelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost 
acordate, fals si uz de fals. 

Vicepreședinte 
CJ

Suspect in dosarul Cancescu, fiind cercetat in libertate pentru 
comiterea infractiunilor de abuz in si de instigare la tentativa la abuz 
in serviciu.

Pitești - 
Arges

Trimis in judecata de DNA pentru luare de mită, abuz în serviciu cu 
consecințe deosebit de grave și în formă continuată (două acte
Trimis în judecată pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 
infracţiuni), complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi 
spălarea banilor.

Independe
nt

Trimis în judecată de DNA pentru folosirea funcţiei de conducere 
într-un partid pentru a obţine foloase necuvenite

Dian 
Dumitru

Urmarit penal pentru luare de mita si abuz in serviciu contra 
intereselor publice



98 Raduly Primar UDMR

99 Rădulescu Deputat PSD Argeș

100 Răţoi Neculai Deputat PSD Iași Trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu.

101 Roşca Mircea Deputat PNL Prahova

102 Rușanu Dan Radu PNL Hunedoara

103 Sămărtinean Deputat PNL Timiș

104 Sârbu Ilie Senator PSD Timiș

105 Scripcaru Gheorghe Primar PNL

106 Scutaru George PNL Buzău Urmărit penal pentru complicitate la luare de mită și spălare de bani.

107 Secășan Iosif PNL

108 Silaghi Ovidiu Deputat ALDE Satu Mare Urmărit penal de DNA pentru trafic de influenţă.

109 Simionescu Adrian Deputat PSD Teleorman

Robert 
Kalman

Miercurea 
Ciuc - 
Harghita

Trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și conflict de 
interese

Cătălin 
Marian

Trimis în judecată de DNA pentru dare de mită și infracțiuni de 
efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu 
funcția.

Trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă şi instigare la 
abuz în serviciu

Deputat 
demisionar

Trimis în judecată de DNA pentru constituirea unui grup infracţional 
organizat, influenţarea declaraţiilor, favorizarea făptuitorului, 
folosirea autorităţii pentru obţinerea de foloase necuvenite

Mircea 
Cornel

Urmărit penal pentru de abuz în serviciu în formă continuată (două 
acte materiale) și conflict de interese.
Urmărit penal de DNA pentru folosirea influenţei de lider de partid 
pentru obţinerea de foloase şi pentru sprijinirea unui grup infracţional 
organizat.

Brașov - 
Brașov

Urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu, dacă funcționarul 
public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (4 
infracțiuni), 
și luare de mită. 

Deputat 
demisionar
Senator 
demisionar

Caraș-
Severin

Condamnat cu suspendare pentru complicitate la luare şi dare de 
mită.

Urmărit penal de DNA pentru infracțiuni de efectuare de acte de 
comerț incompatibile cu funcția deținută și complicitate la evaziune 
fiscală



110 Șova Dan Senator PSD Olt

111 Şova Lucian Deputat PSD Bacău

112 Stan Ion Deputat PSD Dâmbovița Condamnat în primă instanță pentru trafic de influenţă.
113 Stanciu Anghel Deputat PSD Iași Condamnat în primă instanță pentru conflict de interese.

114 Stăvărache Romeo Primar PNL

115 Ștefan Gheorghe Primar PDL/MP

116 Stoica Alexandru Primar PSD

117 Tanczos Barna Senator UDMR Harghita Urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu şi fals intelectual.
118 Teodorescu Cătălin Deputat PNL Argeș Trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu.

119 Thuma Hubert Deputat PNL Ilfov

120 Turcanu Florin Președinte CJ PNL Botoșani

Trimis în judecată în două dosare penale pentru abuz în serviciu,  fals 
în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală în formă 
continuată şi spălare de bani, trafic de influență.

Urmărit penal de DNA pentru folosirea influentei de catre o persoana 
care indeplineste o functie de conducere in partid in scopul obtinerii 
pentru sine ori pentru altul.

Bacău - 
Bacău

Condamnat în primă instanță la închisoare cu suspendare pentru 
tentativă la abuz în serviciu, fals și uz de fals, respectiv conflict de 
interese. Trimis în judecată de DNA într-un alt dosar pentru 5 
infracțiuni de luare de mită. 

Piatra-Neamț 
- Neamț

Urmărit penal și trimis în judecată de DNA în mai multe dosare 
penale pentru trafic de influență, de spălare a banilor (8 acte 
materiale) și de instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase 
necuvenite pentru sine sau pentru altul, efectuare de operațiuni 
financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția pe care o 
îndeplinește o persoană, în scopul obținerii de bani, bunuri sau 
foloase necuvenite, folosirea influenței sau a autorității de către o 
persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul 
obținerii pentru sine sau pentru altul de bunuri sau foloase 
necuvenite, spălare de bani.

Slobozia - 
Ialomița

Trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia 
pentru fals intelectual și instigare la fals intelectual.

Condamnat cu supendare pentru folosirea funcţiei de conducere din 
partid pentru obţinerea de foloase necuvenite.
Condamnat in 2014 la sase luni de inchisoare cu suspendare pentru 
fals si uz de fals.



121 Țuțuianu Adrian Președinte CJ PSD Dâmbovița

122 Udrea Elena Deputat Neamț

123 Uioreanu Horea Președinte CJ PNL Cluj

124 Ursărescu Dorinel Deputat ALDE Neamț

125 Vanghelie Marian Primar PSD

126 Vosganian Varujan Senator ALDE Iași

127 Vreme Valerian Deputat UNPR Bacău Urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu.
128 Zisu Ionuț Ilie Senator PNL Argeș Trimis în judecată de PICCJ pentru evaziune fiscală.

Urmărit penal de DNA pentru trafic de influenta, dar și pentru abuz 
in serviciu.

Independe
nt

Urmărită penal și trimisă în judecată în mai multe dosare penale 
pentru luare de mită, abuz în serviciu şi declaraţii false, spălare de 
bani şi fals în declaraţii, luare de mită, trafic de influenţă şi fals în 
declaraţii, luare de mită şi spălare de bani.

Trimis în judecată pentru trei infractiuni de luare de mita, fals in 
inscrisuri si complicitate la spalare de bani si instigare la savarsirea 
infractiunii de folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii.

Trimis în judecată de DNA pentru folosirea autorităţii de preşedinte 
județean al unui partid politic pentru obţinerea de foloase necuvenite.

Sector 5 - 
București

Trimis în judecată de DNA pentru nouă infracțiuni de luare de mită, 
nouă infracțiuni de abuz în serviciu, 
șapte infracțiuni de spălare de bani, 

Suspectat de săvârșirea infracțiunilor de complot şi subminarea 
economiei naţionale, fapte comise în perioada în care acesta avea 
calitatea de ministru al economiei. Pe 08.10.2013, Senatul a respins 
solicitarea DNA de urmărire penală.
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