
LISTA DE MONITORIZARE A INTEGRITĂŢII 
CANDIDAŢILOR LA POZIŢIA DE PREŞEDINTE AL 

CONSILIULUI JUDEŢEAN 
 
 
 
Aceşti candidaţi nu întrunesc criteriile de integritate stabilite de Coaliţia pentru 
guvernare curată cu principalele partide politice în anul 2004. 
Nu au fost monitorizate decît partidele principale (peste 5% la nivel judeţean), adică 
PC, PSD, PNL, PDL, PNG, UDMR, UCM. 
Absenţa unui candidat de la oricare alt partid de pe această listă nu indică decît 
faptul că acel candidat nu a  fost verificat şi nu reprezintă un certificat de integritate.  
 
 
 
1. ALBA 
 
Nicolae Popa, candidatul PNL, este traseist politic. A plecat de la PDSR în 1996 
pentru a fonda APR, apoi a părăsit această formaţiune politică în momentul fuziunii 
cu PNL, trecînd la PUR, actualul Partid Conservator, pe care l-a părăsit mai tîrziu 
pentru a se înscrie în PNL. 
  
2. ARAD 
Nimic de semnalat la candidaţii principalelor partide. 
 
 
3. ARGEŞ 
  
Cristian Boureanu, candidatul PDL, este urmărit penal de DNA pentru abuz în 
serviciu contra intereselor Statului. Ca membru în AGA la Loteria Română, în anul 
2000 Boureanu a semnat un act adiţional la contractul de informatizare al Loteriei cu 
firma grecească Intracon, în condiţii considerate dezavantajoase pentru partea 
română. El este cercetat în acest dosar alături de alte 10 persoane. 
 
 
Constantin Nicolescu, candidatul PSD, s-a aflat, conform presei, în conflict de 
interese deoarece cît era preşedinte al Consiliului judeţean licitaţia organizată pentru 
programul „Cornul si laptele” a fost cîştigată de firma Lactag, la care lucra soţia sa. 
Firma concurentă, Vlasia, a contestat licitaţia şi a avut cîştig de cauză, Constantin 
Nicolescu pierzînd definitiv şi irevocabil procesul. Consiliul judeţean trebuie să 
plătească 6 miliarde lei în urma procesului, bani pe care trebuie să-i recupereze chiar 
de la preşedintele Constantin Nicolescu. Aceasta nu este singura afacere 
controversată în care presa a semnalat profituri din conflicte de interese ale dlui 
Nicolescu.  
 
 
4 BACĂU 
 
Ionel Palăr, candidatul PNL, este traseist politic, migrînd de la Partidul Popular 
Român la PUR, şi apoi la PNL. Deputat şi director de marketing la SC CET SA Bacău 
(din august 2006), a închiriat pentru firma sa privată, Luxor, spaţii si terenuri chiar 
de la CET, pentru care plăteşte, conform presei locale, o chirie subevaluată. 



 
Vasile Nistor, candidatul PDL, a fost deputat mai multe mandate. A avut proces de 
evacuare cu RAPPS, deoarece a refuzat să părăsească locuinţa de serviciu după ce 
mandatul i-a expirat. 
 
Constantin Avram, candidatul PC, este proprietarul firmei Consizo Serv, care a 
derulat contracte cu primăria Bacău în perioada în care acesta a deţinut funcţii în 
administraţia locală ( a fost consilier, prefect si şef de CJ). Este traseist politic, fiind 
pe rînd în PNL, PD, PC. 
 
Dragoş Benea, candidatul PSD şi preşedintele Consiliului judeţean Bacău, este 
acuzat de presa locală că a schimbat destinaţia unui credit de 300 000 de euro din 
fonduri europene. Creditul era iniţial destinat pentru informatizarea şcolilor, dar 
presa locală afirmă că Benea i-a schimbat destinaţia către ferma sa pentru creşterea 
viermilor de mătase. 
 
 
5. BIHOR 
 
Kiss Alexandru, candidatul UDMR şi preşedintele Consiliului Judeţean este frecvent 
prezentat de presa locală ca un om de afaceri beneficiar al poziţiei sale publice, cu 
mai multe incidente cu justiţia în trecutul său. A fost implicat în două anchete penale, 
una pentru contrabandă cu produse electronice prin consignaţia sa şi alta pentru 
realizarea de materiale pornografice, alegîndu-se cu amenzi administrative care au 
rămas definitive.  
 
Ştefan Seremi, candidatul PDL, a fost menţionat în raportul „Corupţia 
Descentralizată” al Centrului de Resurse Juridice şi criticat de presă pentru că a fost 
în incompatibilitate (în 2004) şi conflict de interese, deoarece în calitatea sa de 
preşedinte al Consiliului judeţean era şi administrator la complexul Crişana Băile 
Felix, societate la care Consiliul Judeţean deţinea participaţii.  
 
Mihai Bar, candidatul PSD, a fost pe lista neagră în 2004, cînd candida pentru 
primărie. În timpul mandatului său de preşedinte al Consiliului judeţean Bihor (1996-
2000) i s-au adus acuze că a facilitat diverse afaceri ale fraţilor Micula, proprietarii 
holdingului European Drinks, inclusiv achiziţionarea hotelului Crişana din statiunea 
Băile Felix de la Consiliul Judeţean în condiţii avantajoase pentru cei doi oameni de 
afaceri. 
  
 
6. BISTRIŢA NĂSĂUD 
 
Viorel Pupeză, candidatul PC este traseist, a fost pe rînd la PRM, PSD, PC. A fost 
membru al CC al UTC înainte de 1989. 
 
Gheorghe Marinescu, candidatul PSD, actualul preşedinte al CJ, a fost obiectul 
multor controverse de presă. I se reproşează, printre altele, angajarea fiului sau 
Marius Marinescu ca director tehnic la Aquabis, o firmă subordonată CJ.  
 
 
7. BOTOSANI 
 
Constantin Conţac, candidatul PSD şi actualul preşedinte al CJ a fost trimis anul 



trecut în judecată de către DNA pentru spălare de bani, fals în declaraţii şi operaţiuni 
financiare în situaţii de incompatibilitate. Anchetatorii afirmă că a dobîndit foloase 
necuvenite estimate la 19,3 milioane de lei noi. In această perioadă, Conţac a 
achiziţionat o casă de vacanţă, un BMW X5 din 2006, un Audi A6, fabricat în 2007 şi 
nouă autobasculante Iveco pentru firmă. Conform presei, o firmă a soţiei sale, 
Comaliment SA, a cîştigat un contract de 2 milioane de lei noi în cadrul programului 
,,Laptele şi cornul“ derulat de Consiliul Judeţean. 
 
 
8. BRĂILA 
 
Gheorghe Bunea Stancu, candidatul PSD, fost consilier şi actual preşedinte al CJ, a 
fost adesea discutat în presa centrală şi locală datorită conflictelor de interese în care 
s-ar fi aflat prin firmele sale care derulau afaceri cu Consiliul Judeţean. Prin firma sa 
Bursagrirom (unde Bunea este acţionar majoritar), acţionară la rîndul ei la alte patru 
societăţi, printre care Concivia si Hercules, a obţinut după 2003 toate contractele 
ANL şi de săli de sport din zonă. Presa semnalează că după 2005, cînd devine 
preşedinte, firma sa Concivia este prezentă în mai multe contracte cu CJ. Şi 
concesionarea portului către firma sa a făcut obiectul multor controverse. 
 
 
9. BRASOV   
 
Aristotel Căncescu, candidatul PNL şi preşedintele Consiliului Judeţean, a fost în 
centrul mai multor scandaluri de presă. El a făcut obiectul unei plîngeri penale din 
partea CNA pentru că ar fi declarat în fals că nu e proprietarul firmei CANET SRL, o 
firmă intermediară prin care a vîndut ulterior licenţele radio Mix FM, proprietatea sa. 
Aristotel Căncescu a mai fost criticat de presa locală şi pentru alte tranzacţii ale 
Consiliului Judeţean cu imobile a căror situaţie legală nu era clară. Ziarul „Gândul” a 
mai relatat că preşedintele Căncescu a distribuit discreţionar banii primăriilor din 
judeţ, favorizînd propriul său partid. 
 
 
10. BUZĂU 
Nimic de semnalat la candidaţii principalelor partide. 
 
 
11. CARAŞ-SEVERIN 
Nimic de semnalat la candidaţii principalelor partide. 
 
 
12.  CĂLĂRAŞI 
Nimic de semnalat la candidaţii principalelor partide. 
 
 
13. CLUJ 
 
Marius Nicoară, candidatul PNL este preşedintele Consiliului Judeţean. Marius 
Nicoară nu are depusă declaraţia obligatorie de conflict de interese. Presa a semnalat 
prezenţa fratelui său ca acţionar la MC Management Consulting, firmă care este 
asociată la rîndul său în Aviation Management Consulting cu Airport Consulting 
GMBH, cîştigătoarea prin încredinţare directă a contractului de fezabilitate pentru 
extinderea Aeroportului Cluj. 



 
Vasile Soporan, candidatul PSD. Colaborator al fostei Securităţii, Vasile Soporan a 
fost recrutat in 1971, lucru recunoscut chiar de el, în timp ce era elev de liceu. A fost 
introdus în reţeaua maiorului de Securitate Ioan Butura şi a primit numele de cod 
"Vasea", activînd ca informator între 1971-1979. In 2000 CNSAS a făcut public acest 
lucru, dar din lista publicata în Monitorul Oficial numele lui Soporan a fost şters, 
reprezentanţii CNSAS motivînd pentru presă că dosarul lui este "nesemnificativ".  
In perioada în care a deţinut funcţia de prefect, 2001-2004,  presa a relatat că 
Soporan a primit în concesiune un teren de la primăria din Raşca. In 2006, Corpul de 
Control al Prefecturii a descoperit că această concesiune a fost făcuta ilegal, 
deoarece terenul a fost concesionat pe 49 de ani la un preţ subevaluat, fără licitaţie, 
iar actele încălcau anumite prevederi legale. Contractul a fost anulat în urma 
controlului. 
 
 
14. CONSTANTA 
 
Gheorghe Dragomir, candidatul PNL şi deputat, a omis să îşi treacă în declaraţia de 
avere o parte din firme: Complex Histria SRL si CVT Media Group. Fundaţia Brătianu, 
în care Dragomir este membru, iar Matei Constantin, controversat om de afaceri, 
este preşedinte, derulează, potrivit presei, contracte cu Primăria şi Consiliul 
Judeţean.  
 
 
Nicuşor Constantinescu, candidatul PSD şi actualul preşedinte al CJ este asociat în 
mai multe firme şi afaceri cu primarul Radu Mazăre. Este considerat responsabil de 
blocarea finanţării la Pavilionul Expoziţional Constanta, program finanţat din fonduri 
Phare, motiv pentru care Ministerul Integrării a trebuit să restituie UE 3.24 milioane 
euro. Presa a relatat că a iniţiat mai multe proiecte de hotărîri  ale Consiliului 
Judeţean prin care aloca bani de la bugetul Consiliului firmelor unor prieteni, în 
special din lumea sportului. In anul 2006 a fost găsit dormind la volan în  mijlocul 
unei intersecţii din Constanta. A trebuit ca geamul maşinii să fie spart pentru a fi 
scos din maşină, dar poliţia nu a avut curajul să-i facă testul de alcoolemie. 
 
 
15.  COVASNA 
Nimic de semnalat la candidaţii principalelor partide. 
 
 
16. DIMBOVITA 
 
Gabriel Plăiaşu, candidatul PNL a fost în acelaşi timp membru în Consiliul de 
administraţie al Parcului industrial Mija şi consilier judeţean. In această calitate a 
aprobat o majorare de capital a Parcului Mija, prin asocierea cu diferite  firme printre 
cere si două ale lui Fathi Taher (Quatron International Investment Co. Ltd. din 
Iordania şi Rivta Handelsges M.B.H. din Austria). În acest fel, Taher a ajuns 
preşedintele CA Mija, iar Consiliul Judeţean Dîmboviţa a rămas cu doar 40% din 
acţiunile de la parcul industrial. Presa a susţinut că în spatele majorării de capital a 
existat o tranzacţie cu terenuri favorabilă lui Taher. 
 
Gheorghe Ana, candidatul PSD este actualul preşedinte al CJ. Sub sefia lui 
Gheorghe Ana la Consiliul Judetean s-a constituit parcul Industrial Mija şi s-a aprobat 
şi majorarea de capital în urma căreia CJ a pierdut majoritatea iar Fathi Taher a 



cîştigat-o şi a devenit administrator. Presa a susţinut că în spatele majorării de 
capital a existat o tranzacţie cu terenuri favorabilă lui Taher. 
 
 
17. DOLJ  
 
Victor Odolbaşa, candidatul PNG este traseist, trecînd în cariera sa politică pe la 
PRM, PSD şi PNG.  
 
 
18. GALATI  
 
Marius Gerard Necula, candidatul PDL, a migrat de la PSD pentru a deveni 
candidat la CJ. In timp ce era prefect de Galati, a avut contracte cu Combinatul Sidex 
prin firma la care era actionar “Mims” SRL şi a vîndut tablă şi benzen. In firma era 
asociat cu Plătică Vidovici. 
Presa a relatat că firmele deţinute de Necula şi familia sa au beneficiat în perioada 
guvernării PSD de numeroase reeşalonări ale datoriilor.  
 
Victor Dobre, candidatul PNL. Presa a relatat că din funcţia de secretar de stat 
pentru relaţia cu prefecturile la MAI, Dobre a beneficiat de o Hotărîre de guvern prin 
care de la Fondul de rezervă bugetară s-a alocat suma de 100.000 USD pentru firme 
care aveau încheiate contracte de concesiune cu Administraţia Zonei Libere Galaţi. In 
această situaţie se aflau doar firmele sale: Mairon SA şi Mervin SRL, în care 
secretarul de stat Victor Paul Dobre şi soţia sa, Xenia Dobre, erau asociaţi prin SC 
Codis SA. 
Din poziţia de secretar de stat, Victor Paul Dobre a reuşit, în urmă cu doi ani, să 
aloce suma de 100.000 USD, din Fondul de rezervă bugetară, pentru plata 
redevenţei terenului pe care una dintre firmele sale, Mervin SRL, îl are închiriat în 
Zona Liberă Galaţi. 
 
Eugen Durbacă, candidatul PC, este actual preşedinte CJ şi fost primar. Durbacă a 
fost activist PCR, a traversat rînd pe rînd PDSR, ApR, PUNR, ajungînd în cele din 
urmă la PC. A avut probleme serioase cu justiţia, inclusiv o condamnare la închisoare 
în 1992, deşi multe plîngeri penale la adresa sa nu s-au finalizat. Familia sa a 
construit un adevărat imperiu de afaceri, care a beneficiat, conform presei locale şi 
centrale, de condiţii privilegiate din partea autorităţilor locale, de la concesionări de 
terenuri la diferite contracte şi asocieri avantajoase. In cazul unui teren pentru 
asociaţia Saturn 2005, în care şi fiul şi cumnata erau implicaţi, Tribunalul a anulat 
concesionarea. 
 
 
19. GIURGIU 
 
Dan Victor Niţulescu, candidatul PDL, fost prefect, a fost membru PSD pînă  de 
curînd cînd s-a înscris la PDL doar pentru candidatură. In perioada în care a fost 
prefect (200-2004) Dan Victor Niţulescu era membru în CA la Zona Libera Giurgiu, 
companie aflată în subordinea Consiliului judetean, şi acţionar la "Giurgiu Terminal 
Container" cu 20%, firmă care este asociată cu Zona Libera Giurgiu (tot 20%). In 
2003 zona Liberă Giurgiu s-a privatizat, iar presa locală relatează că la sedinţa CA în 
care s-a decis privatizarea a participat şi Nitulescu, ca membru în CA, acolo 
hotărîndu-se asocierea cu firma la care el era acţionar.  
 



Niculae Bădălau, candidatul PSD, actualmente deputat PSD şi fost prefect pînă în 
2004, a fost acuzat de presă că a dat un tun imobiliar profitînd de poziţia sa publică. 
Prin trecerea unui teren din extravilan în intravilan a obţinut un profit de circa 3 
milioane euro pentru familia sa. In perioada în care era subprefect (2003), susţine 
presa, a profitat de banii alocati pentru renovarea de şcoli, spitale, biserici, care au 
fost dirijaţi către firma Sambi Impex SRL din Bolitin Vale, deţinută de soţia sa Rodica 
Bădălau, şi către SC Geo Nic SRL din Giurgiu, care cîştigau regulat toate lucrările de 
reparaţii din bani publici.  
 
 
20. GORJ 
 
Ilie Morega, cadidatul PNL, a fost trimis de DNA în judecată în dosarul "bani pentru 
partid", fiind acuzat că şi-a folosit autoritatea şi influenţa în scopul obţinerii de bani 
de la diferite instituţii publice pentru campania electorală a PNL. Morega mai este 
cercetat de DNA pentru modul în care a dobîndit peste 3 miliarde lei pentru două 
fundaţii ale sale. El a trecut de la PCR la FSN, PDSR, APR, PSD, PNL- Campeanu, PRM 
şi iar la PNL. 
 
Ionel Manţog, candidatul PDL, a fost trimis în judecată de procurorii DNA în 
septembrie 2006 în aşa numitul dosar al "strămutaţilor de lux" sub acuzaţia de 
infracţiuni asimilate celor de corupţie. Este vorba de modul în care  Manţog şi-a 
construit o vilă în cartierul de lux al Târgu Jiului din fondurile Companiei Lignitului, la 
care era director, prin strămutarea unor locuinţe ţărănesti achiziţionate pe sume 
insignifiante de la proprietarii acestora.  
 
Ion Călinoiu, candidatul  PSD este actualul preşedinte al CJ. A fost unul dintre cei 
21 de beneficiari ai afacerii ,,vile pentru strămutatii de lux”. A cumpărat în 2003, cu 
numai 80 de milioane de lei vechi, două case modeste în satul Ştiucani pe un teren 
pe care Compania Lignitului urma să deschidă un front de lucru. In schimbul lor, 
Compania i-a construit, ca şi celorlalţi beneficiari, o vilă de cîteva miliarde de lei 
vechi.  
 
Nicolae Mischie, candidatul PNG este fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj 
şi a fost cercetat pînă în prezent în peste 10 dosare penale. Acuzaţiile formulate de 
procurori au variat de la luare de mită, trafic de influenţă şi abuz în serviciu în 
perioada în care a condus Consiliul Judeţean Gorj, pînă la contrabandă cu arme de 
vînătoare. A fost condamnat de magistraţii Tribunalului Gorj, în luna iulie a anului 
trecut, la patru ani de închisoare fără suspendare pentru abuz în serviciu şi trafic de 
influenţă. Procesul este în faza de recurs la Curtea de Apel Timişoara.  Mischie mai 
are la activ o condamnare de un an de închisoare cu suspendare în dosarul legat de 
nedeclararea unei arme de vinatoare. Desi are datorii enorme, familia Mischie rămîne 
una dintre cele mai înstărite din tot judeţul Gorj avînd în posesie şapte imobile de 
locuit în Gorj şi Bucuresti, unele dintre ele fiind subiectul scandalurilor retrocedaărilor 
şi i-au adus procesele cu DNA. 
 
 
21. HARGHITA 
 
Szasz Jeno, candidatul PCM, primar al localităţii Odorheiu-Secuiesc, a patronat 
încercările consiliului local de a evacua un orfelinat aparţinînd de un ordin religios, 
inclusiv prin anularea actului de donaţie. Conduce oraşul practic singur, Consiliul 
local fiind dizolvat încă din 2005 prin ordin al prefectului, deoarece datorită 



neînţelegerilor dintre UDMR si UCM nu au fost capabili să ia nici o hotărîre. 
 
 
22. HUNEDOARA 
 
Cristian Vladu, candidatul PD-L. Pînă în 2005 a fost membru în CA la Societatea 
Reva Simeria (acum deţine acţiuni 20%) care se ocupă cu reparaţiile de material 
rulant, în principal la vagoanele de la SNCFR. Acţionar majoritar la Reva era Grupul 
Feroviar Roman. In paralel deţinea funcţia de director comercial al Regionalei CFR 
Marfă Timişoara. Presa afirmă că între CFR-Marfă, firmă cu capital de stat, şi Reva 
Simeria, cu capital privat, au existat relaţii comerciale în perioada în care prefectul 
de Hunedoara se afla la conducerea ambelor societăţi. 
 
Mircea Moloţ, candidatul PNL, actual preşedinte al CJ Hunedoara, a fost acuzat de 
consilieri că distribuie fondurile în mod discreţionar şi fără a le supune întotdeauna 
votului Consiliului. Presa a relatat şi despre trecerea unor imobile din patrimoniul 
public în cel privat, probabil cu intenţia favorizării unor afaceri. În timpul mandatului 
său s-au încheiat parteneriate public-privat cu firme ale lui Sever Mureşan, exact în 
timp ce controversatul om de afaceri era condamnat pentru evaziune fiscală de un 
tribunal din Franţa. 
 
 
23. IALOMITA 
Nimic de semnalat la candidaţii principalelor partide. 
 
 
24. IAŞI 
 
Traian Dobre, candidatul PNL, a fost membru PNL din 1991, în 1992 a trecut la 
PDSR (imediat după ce PDSR a cîştigat alegerile). In 2005 (imediat după ce Alianţa 
PD-PNL a ajuns la Guvernare) a trecut înapoi la PNL. Presa locală a relatat că la 
finele anului 2004, „Comat SA", firma detinuţă de deputatul Traian Dobre a cedat 
Direcţiei Silvice  4,7 hectare de pădure la marginea localităţilor Trifeşti şi Grajduri pe 
care le plătise cu circa 60.000 RON. La schimb a primit însă un teren într-o zonă 
excelentă, pe malul lacului Ciric, care valora la acea vreme de 20 de ori mai mult, 
adică circa 1,2 milioane RON. 
 
 
25. ILFOV 
 Nimic de semnalat la candidaţii principalelor partide. 
  
 
26. MARAMURES   
Nimic de semnalat la candidaţii principalelor partide. 
 
 
27. MEHEDINTI 
 
Liviu Mazilu, candidatul PNL. Presa a scris despre implicarea lui Mazilu în scadalul 
“fişelor de evaluare”. Dacă un director PNL reuşea să îndepărteze un membru PSD 
dintr-o funcţie de decizie, primea 10 puncte, pentru rezilierea sau încetarea 
contractelor de servicii cu firme ale membrilor PSD se primeau 20 de puncte. In 
schimb, pentru angajarea unui membru PNL, directorul lua 5 puncte, iar pentru 



angajarea pe o funcţie de decizie 10 puncte. Mazilu a recunoscut existenţa acestor 
fişe.  
 
 
28. MUREŞ 
 
Edit Emoke Lokody, candidatul UDMR, actualul preşedinte CJ. Pe perioada 
mandatului şi-a angajat-o ca subordonată pe fiica sa.  
 
Ciprian Dobre, candidatul PNL, prefect, a fost acuzat, conform presei locale, de fals 
şi uz de fals în acte de către moştenitorii familiilor Bánffy şi Kemény care îşi ceruseră 
drepturile de proprietate asupra unor terenuri forestiere. 
 
 
28. NEAMT 
Nimic de semnalat la candidaţii principalelor partide. 
 
 
30. OLT 
 
Marin Ionică, candidatul PD-L. A fost preşedinte al CJ pentru PSD, s-a înscris în PDL 
în luna martie 2008. Presa a relatat că în timp ce era preşedintele CJ Olt şi membru 
în Consiliul de Administraţie al Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest, SC 
Galactica la care fiul său, Mihai Ionică, era acţionar a obţinut fonduri PHARE. SC 
Galactica a fost anchetată de Oficiul pentru Anchetarea Fraudelor pentru modul în 
care a beneficiat de fonduri Phare cu dobîndă subvenţionată în momentul în care 
tatăl său era preşedintele CJ Olt. Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă 
Olt trebuie să recupereze de la firma lui Mihai Ionică, Galactica, suma de 10.000 ron 
acordată pentru crearea de locuri de muncă, contact neonorat. A fost investigat şi 
pentru nereguli la distribuirea programelor SAPARD. 
 
Paul Stanescu, candidatul PSD. Conform presei locale, Paul Stănescu a fost implicat 
în cazul licitaţiei măsluite pentru Agroservice SA Corabia, caz care a ajuns în 
instanţă. Licitaţia a fost anulată de instanţă şi cîteva firme au făcut plîngere la DNA. 
 
Jenel Copilău, candidatul PNL, este actualul preşedinte al CJ. A fost acuzat de presă 
că pe lista achiziţiilor publice a Consiliului Judeţean se regăsesc firme apropiate lui, 
printre care şi firma Vlad Construct, care i-a ridicat vila din Novaci-Ranca. Firma Vlad 
Construct a obţinut contracte consistente de la CJ pentru căminul din Spineni -1,5 
milioane euro, pentru renovarea Muzeului Judeţean- 10 miliarde lei. Presa afirmă că 
în calitatea sa de preşedinte al Consiliului Judeţean a mai acordat contracte din banii 
publici firmelor unor şefi şi colegi de partid sau prieteni. Senatorul Ion Toma, şeful 
său pe linie de partid, a primit pentru firma controlată de el,  Scadt SA, un contract 
de 88 miliarde lei vechi, iar firma Padrino SRL deţinută de Mircea Zaveca, prieten cu 
Jenel Copilău, a obţinut contracte pentru reabilitarea drumurilor din judeţ. Este 
traseist, a fost la PRM, la Partidul Popular -Ciontu, la PSD şi, finalmente, la PNL. A 
mai fost acuzat că în ajun de campanie a împărţit bani din fondul de rezervă al 
Consiliului Judeţean către primăriile deţinute de liberali. 
 
 
31. PRAHOVA 
 
Mircea Cosma, candidatul PSD, fost preşedinte CJ, a fost acuzat de presă că în 



timpul mandatului său a privatizat regia judeţeană SC Transport Călători SA către 
firma familiei sale, SC Unitehnica SA, deţinută de soţia lui Elena Cosma, cu peste 
33,24 % din acţiuni, de Mircea Cosma, cu 15,8% si de fiica sa cu 1%, în urma unei 
licitaţii la care nu a participat decît această firmă. Ulterior, Unitehnica a devenit 
acţionar principal în Unitrans, care sub mandatul său, în 2002, a atins o cifră de 
afaceri de 36,3 miliarde lei, deşi în 1999, de abia trecea de 13 miliarde. Şi celelalte 
firme ale lui Mircea Cosma şi-au mărit spectaculos cifra de afaceri în timpul cît PSD 
era la putere. 
 
 
32. SATU MARE 
 
Ovidiu Silaghi, candidatul PNL. Actualul ministru Ovidiu Silaghi a fost, timp de peste 
zece ani de zile, pînă în aprilie 2007, preşedinte al Camerei de Comert, Industrie şi 
Agricultură (CCIA) Satu Mare. A fost iniţiatorul HG nr. 1.187/2007 într-o decizie care 
privea Camera de Comerţ şi Industrii Bucureşti (CCIB), fiind acuzat de CCIB şi de 
presă că a fost parte interesată în această decizie.  
 
 
33. SALAJ  
 
Tiberiu Marc, candidatul PSD, este preşedintele actual al CJ. In perioada 1986-1990 
a lucrat la Directia de Contraspionaj a Securităţii, fiind trecut în rezervă cu gradul de 
căpitan. CNSAS a trimis dosarul său în instanţă. Conform presei, cea mai mare parte 
din bunurile declarate le-a dobîndit în perioada în care fost prefect al judeţului, adică 
între 2001-2004.  
 
 
34. SIBIU 
 
Ion Cândrea, candidatul PSD. Presa a relatat că în perioada în care era secretar de 
stat la Ministerul Muncii şi preşedintele Asociaţiei Ocupării Forţei de Muncă (ANOFM) 
din Ministerul Muncii, a acordat un credit unei firme asociate cu cea a mamei lui, 
prosperă femeie de afaceri. 
 
Gheorghe Dicu, candidatul PNL. Conform presei, este vicepreşedinte şi asociat la 
societatea SC Safa SRL, care derulează contracte cu Consiliul  judeţean, unde el este 
vicepreşedinte, si cu primaria. Firma Safa a pus termopanele la Biblioteca judeţeană 
Astra. Presa relatează că din momentul în care a ajuns vicepreşedinte al CJ(2005), 
cifra de afaceri a firmei s-a dublat, la fel şi numărul de angajaţi şi activele. 
 
 
35. SUCEAVA 
 
Gavril Mârza, candidatul PSD, este actualul preşedinte al CJ. A fost trimis în 
judecată de DNA într-un dosar penal alături de deputatul Ioan Stan pentru finanţarea 
PSD prin intermediul fundaţiei ,,Armonia”( este interzisă finanţarea unui partid de  o 
fundaţie). Cei doi şi-ar fi folosit influenţa pentru a determina diverşi agenţi economici 
să sponsorizeze fundaţia şi au obţinut de la aceştia 100.000 dolari pentru campania 
electorală a PSD. Procesul este suspendat ca urmare a unei contestaţii la Curtea 
Constituţională. Firma ”Gemacu”, în care asociată este fiica lui Mârza, a primit 
fonduri Phare pentru utilajele necesare unei fabrici de cherestea. Banii au fost 
acordaţi printr-o agenţie regională de dezvoltare, la care prin rotaţie preşedinte a 



fost şi Gavril Mârza. Şi-a angajat soţia, Elena Mârza, la Consiliul Judeţean pe post de 
consilier superior.  
 
 
36. TELEORMAN 
 
Alexandru Mocanu, candidatul PD-L. A promovat interesele familiei sale prin 
iniţierea proiectului de lege prin care propunea ştergerea datoriilor de 400 miliarde 
lei la 10 fabrici de bere. Printre acestea se număra şi SC Bere şi Malţ ROBEMA din 
Roşiorii de Vede, unde soţia sa era inginer şef şi acţionar. Această societate avea, la 
momentul iniţiativei legislative, o datorie de 203 miliarde de lei vechi.  
 
Liviu Dragnea, candidatul PSD, actual preşedinte al CJ. A fost frecvent acuzat de 
presă că s-a îmbogăţit de pe urma poziţiei sale publice şi că a făcut afaceri 
păguboase pentru comunitatea sa, dar foarte profitabile pentru firme prietene, 
abonate la lucrări din bani publici. A fost, de exemplu, acuzat că a aprobat 
achiziţionarea fără licitaţie a unui bac la mîna a doua în valoare de trei sferturi de 
milion de euro, deşi era vechi şi nu mai putea circula decît pînă în 2008. Firma care l-
a achiziţionat a avut profit 228.000 de euro. Inaintea campaniei electorale din 
această primăvară, Liviu Dragnea a cerut Judecătoriei din Alexandria interzicerea 
apariţiei Gazetei de Sud-Est, motivîndu-şi solicitarea prin articolele referitoare la 
activitatea sa, care i-ar prejudicia imaginea.  
 
 
37. TIMIŞ 
 
Ilie Sârbu, candidatul PSD. Presa a relatat că în perioada în care a fost ministru al 
Agriculturii (2002-2003) a reuşit să cumpere de la RAPPS, printr-o inginerie 
legislativă, vila în care stătea. Imobilul, în suprafaţă de peste 364 mp, situat în 
centrul Bucureştiului, a fost transformat în sediul Fundaţiei România, intrînd astfel în 
categoria imobilelor care puteau fi vândute, lucru care s-a intîmplat chiar a doua zi, 
cînd a fost cumpărat de Ilie Sirbu cu 200.000 euro, casa valorînd de patru ori mai 
mult. Agroindustriala Grabtim SA, un fost IAS din judeţul Timiş, evaluat la 19 
miliarde de lei şi cu o producţie în valoare de 16 miliarde de lei, a fost privatizată în 
2002, ajungînd prin intermediari ( firma SC Hendel SRL- satelit al lui Fangmeier) la 
Fangmeier SRL, pentru suma de doar 1,2 miliarde de lei. Soţia lui Ilie Sârbu, Sârbu 
Mariana, a încasat, conform presei, şi în anul 2007, 9600 de euro de la Fangmeier 
GmbH, în calitate de consilier relaţii cu România.  
 
 
38. TULCEA 
 
Trifon Belacurencu, candidatul PSD,  este asociat la Valcons SA cu Tudor Negrisan, 
director economic la societatea Deltacons a lui Alexandru Stroie. Conform presei, 
Deltacons a cîştigat licitaţii la CJ Tulcea, în perioada în care Belacurencu a fost 
preşedinte al CJ. Numele lui Belacurencu este asociat cu Dan Verbina, Alexandru 
Bittner si Amorel Vătămănescu, controversaţi oameni de afaceri din Delta Dunării. 
Este urmărit penal de DNA pentru rezilierea abuzivă a unui contract de cesionare a 
unor terenuri piscicole din zona Rusca (257 ha) şi atribuirea lor fără licitaţie firmei 
Piscicola Tulcea. 
 
Gheorghe Bunduc, candidatul PRM, este actualul preşedinte al CJ. A continuat 
politica de protectie a concensionarilor în favoarea unor controversaţi oameni de 



afaceri din Deltă, Traian Rece si Alexandru Bittner.  
Curtea de conturi i-a cerut anul trecut să facă demersurile necesare pentru 
redobîndirea domeniului public din Deltă, ( conform unei hotărîri din 2000 a Curţii de 
Apel Constanţa), dar Bunduc nu doar că nu a făcut nimic, dar a continuat să aprobe 
concesionări. Conform presei, în august 2006, CJ a încheiat fără licitaţie un contract 
de dezinsectie de 5,5 miliarde de lei cu o firmă care nu avea licenţă pentru această 
activitate. 
 
 
39. VASLUI 
 
Vasile Mihalachi, candidatul PSD, a fost acuzat de presă că împreună cu 
preşedintele CJ a împărţit preferenţial fondurile pentru primăriile din judeţ, 
avantajîndu-le pe cele cu primari de la PSD şi PRM. Curtea de Apel Iaşi şi Tribunalul 
Vaslui au dat o decizie definitivă în 2007 prin care au recunoscut ilegalitatea 
distribuirii sumelor şi au anulat hotărîrea din 31 ianuarie 2007 privind repartizarea pe 
unităţile administrativ-teritoriale a unor sume defalcate de la bugetul de stat.  
 
Corneliu Bichineţ, candidatul PRM, este actualul preşedinte CJ. Presa a relatat că 
Bichineţ a desfiinţat în mod arbitrar Direcţia pentru Protecţia Plantelor şi a împărţit 
bunurile acesteia. Decizia a fost anulată de Curtea de Apel din Iaşi. I se reproşează şi 
faptul că şi-a numit numit fratele director la Biblioteca Judeţeană, instituţie 
subordonată CJ. Presa afirmă că dl. Corneliu Bichineţ, în calitatea sa de preşedinte al 
CJ, le-a oferit colegilor de partid sau prietenilor lucrări fără licitaţie.  
 
 
40. VÂLCEA 
 
Ion Câlea, candidatul PSD, actual vice-preşedinte al CJ şi fost şef al Direcţiei 
Agricole Vâlcea, a fost condamnat penal. Tribunalul Vâlcea emitea, în 27 iulie 1998, 
sentinţa penală nr.85 prin care l-a condamnat pe Câlea, sub acuza de neglijenţă în 
serviciu, la 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei în 
scandalul subvenţiei pentru porci. În rechizitoriul întocmit de procurori în 8 iulie 1997 
se arata cum două societăţi comerciale obţinuseră în mod necuvenit, pe bază de 
documente şi fapte fictive, sume mari de bani din subvenţiile acordate de la bugetul 
statului, conform prevederilor HG nr.528/ 1995 şi 293-294/1996. Ion Câlea era 
director general la Direcţia Agricolă şi a semnat actele prin care se dădeau 
subvenţiile pentru porci. Câlea avusese relaţii cu infractorii care minţiseră pentru a 
obţine subvenţiile care nu existau decât pe hârtie. Prejudiciul adus statului a fost de 
290.822.00 lei vechi 
 
 
41. VRANCEA 
 
Marian  Oprişan, candidatul PSD, preşedintele Consiliului Judeţean. Pe 5 iunie 2006 
a fost trimis în judecată de către DNA (dosar nr.19/P din 2005 ), alături de alte cinci 
persoane, între care şi vicepreşedintele CJ, Mircea Diaconu. Oprişan a fost acuzat de 
comiterea a numeroase ilegalităţi în desfăşurarea programului de pietruire a 
drumurilor comunale din judeţ, în calitatea sa de preşedinte al CJ şi ordonator 
principal de credite. In mod repetat nu şi-ar fi îndeplinit obligaţiile legale, nu a 
verificat personalul din subordine, a aprobat referate care nu reflectau realitatea şi a 
obţinut avantaje patrimoniale în favoarea societăţilor comerciale, generînd pagube 
de peste un milion de euro.  



In cazul complexului ,,Căprioara” (din acelaşi dosar), Marian Oprişan ar fi cumpărat 
prin interpuşi şi pe numele mamei sale 8 ha de teren în crîngul Petreşti. Ulterior, 
Oprişan a luat iniţiativa de a cumpăra în numele CJ complexul ,, Căprioara”, tot din 
apropierea crîngului. Conform rechizitoriului, Oprişan a intrat sub incidenţa art. 75 
din Legea nr.393/2004, avînd un interes personal în acest caz. Achiziţia complexului 
a produs pagube atît fondului de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului- 3 miliarde lei 
vechi, cît şi bugetului CJ- aproape 15 miliarde de lei vechi. Capetele de acuzare în 
acest caz sunt de uz de fals, utilizarea creditului în alte scopuri decît cel pentru care 
a fost acordat şi abuz în serviciu.  
 
 
 
 


