
Teodor Atanasiu (PNL) At\t ca ministru al Ap`r`rii, dar [i ca pre[edinte
al AVAS, Atanasiu [i-a numit rudele [i partenerii de
afaceri \n func]ii de stat. Ca ministru, liberalul i-a
oferit fostului s`u partener de afaceri Mihai Nicu[or
conducerea Romtehnica, ca pre[edinte al AVAS [i-a
angajat cumnatul \n institu]ie. Dup` patru ani de
mandat la Putere [i un divor], averea lui Atanasiu
este nejustificat de mare \n raport cu veniturile
sale de la stat. A fost implicat \n dosarul „Consultan -
]a liberal`“, al`turi de Cosmin Covaciu [i al]i libe -
rali din Alba.

Vasile Emilian Cutean (PSD)
Trimis \n judecat` pentru abuz \n serviciu [i de-

turnare de fonduri, dup` ce a f`cut afaceri cu banii
Secretariatului de Stat pe Problemele Revolu]iona -
rilor, pe care-l conducea. Mai exact, a folosit trei mi -
liarde de lei vechi \n interes personal.

Nicolae Popa (PNL)
Traseist politic, a trecut prin PDSR, ApR [i PUR

\nainte s` ajung` \n PNL

Radu Eugeniu Coclici 
(PSD)

Neclarit`]i \n declara]ia de avere de la Camera
Deputa]ilor, \n care nu a precizat nici sursa unor
venituri, nici valoarea dividendelor \ncasate de la
cele trei firme de]inute, nici moneda \n care are
bani \n conturi.

Cosmin Covaciu (PNL)
Imediat dup` c\[tigarea alegerilor din 2004,

Concept Consult, o firm` la care era ac]ionar Co-
vaciu (foto dreapta), a oferit consultan]` prim` -
riilor din jude]ul Alba pentru accesarea de fonduri
europene. Cazul (numit de pres` „Consultan]a li -
beral`“) a fost anchetat de DNA [i finalizat cu tri -
miteri \n judecat`.

Jude]ul Alba

Trei organiza]ii 
neguvernamentale 

au preg`tit pentru voi lista candida]ilor dubio[i.
Este o ini]iativ` inspirat` din experien]a Coali]iei
pentru un Parlament Curat, de acum patru ani. Ele
[i-au propus s` valorifice ocazia pe care o ofer`
acum votul unino minal pentru a opri accesul \n
Parlament unor per soane pentru care calitatea de
deputat sau senator este folosit` ca scut fa]` de
aplicarea legii, ori ca platform` de trafic de influ-
en]` sau este, pur [i simplu, produsul oportunismu-
lui politic. 

Lectura acestei liste va fi o palpitant` c`l`torie
\n lumea m`tu[icilor/mamelor/so]iilor cu spectacu-
loase succese \n afaceri \n perioada \n care ne po]ii/
so]ii/fii au ocupat func]ii publice; ve]i avea tovar`[i
de drum neobosi]i c`l`tori prin partide [i oameni
de afaceri care [i-au dep`[it condi]ia de interlopi
care fur` m`run]i[ de la public, ca s` se \mbog` -
]easc` din afaceri cu bani publici. 

Autorii listei 
candida]ilor dubio[i 

sunt, mai \ntåi, foarte mul]i ziari[ti care, de-a
lungul anilor, au investigat cazuri de corup]ie [i
faptele neortodoxe ale politicienilor; rapoartele lor
au fost selec tate de aproximativ 40 de jurnali[ti de
investiga]ii, care au p`strat doar acele informa]ii
care erau con sistent documentate; a existat cåte un
responsabil de list` pentru fiecare jude]; documen-

ta]ia a fost expediat`, apoi, c`tre
echipa de sintez`, de unde a fost
retrimis` unor organiza]ii neguverna-

mentale din acelea[i jude]e, pentru o contravali-
dare; \n final, echipa de sintez` a eliminat infor-
ma]iile insuficient de conving`tor documentate, a
completat lacunele de informare [i a redactat forma
final` a listei. 

Acest mecanism a fost organizat la ini]iativa
Agen]iei de Monitorizare a Presei „Active Watch“
(AMP), Asocia]iei Pro Democra]ia (APD) [i Centrului
Romån pentru Jurnalism de Investiga]ii (CRJI). Cei
40 de jurnali[ti responsabili de jude]e au fost selec -
]iona]i dintre colaboratorii cu experien]` ai organi-
za]iilor din coali]ie (mul]i sunt membri CRJI), fiind
selec]iona]i dup` criteriul profesionalismului [i inte -
grit`]ii. Ei au lucrat sub protec]ia anonimatului. A
fost nevoie de aceast` precau]ie pentru a-i feri de
eventuale presiuni fie din partea candida]ilor, fie
din partea institu]iei media la care sunt angaja]i,
[tiut fiind faptul c` independen]a institu]iilor media
este pas`re tot mai rar`. 

Instrumentul 
de monitorizare 

a informa]iilor despre candida]i a fost o variant`
adaptat` a me todei cu care s-a operat \n 2004, \n
ac]iunea Coa li]iei pentru un Parlament Curat. Fap -
tele relatate \n pres` au fost „citite“ din perspectiva
a patru parametri: 

1) traseism - un candidat care s-a mutat, la ini -

]iativa lui, \n cel pu]in trei partide. Nu au fost, a[a -
dar, luate \n calcul schimb`rile de culoare politic`
pro duse de alian]e sau asimilarea unor partide; 

2) fost lucr`tor sau colaborator al Securit`]ii –
nu am mai folosit sintagma „poli]ie politic`“ pentru
c` ea a creat o controvers` soldat` cu decizia de ne -
constitu]ionalitate a legii CNSAS, ci defini]iile aflate
acum \n legea de func]ionare a institu]iei; 

3) conflictul de interese – acest parametru \[i
pro pune s` surprind` fapte de corup]ie; el se aplic`
numai func]ionarilor publici, dar l-am folosit cu
succes [i \n cazul candida]ilor care provin din me -
diul privat dar care au f`cut afaceri cu institu]ii
publice, valorificånd conflictul de interese \n care se
aflau partenerii (complicii) lor din domeniul public. 

4) avere insuficient justificat` – mul]i dintre can -
dida]ii care au ocupat deja func]ii publice au decla -
ra]iile de avere accesibile; am reamintit aleg`torilor
cam cåt s-au \mbog`]it candida]ii \n perioada \n
care au ocupat func]ii publice; stratagema „m`tu -
[ica“ ne-a obligat s` public`m, acolo unde a fost
posibil, [i informa]ii despre averea apar]in`torilor
apropia]i ai candida]ilor.

|n sfår[it, \n cazul \n care ne-am \ntålnit cu cli -
en]i pe care i-a tratat [i Coali]ia pentru un Parla-
ment Curat, \n urm` cu 4 ani, am preluat ca atare [i
informa]ia din listele de atunci. 

Riscurile coali]iilor 
pentru parlamente curate 

sunt, \ndeob[te, comparabile cu riscurile pe care

le \nfrunt`, zi de zi, jurnalistul. |n 2004, cele 12
orga niza]ii (\ntre care [i AMP [i APD) mobilizate la
ini ]iativa Alinei Mungiu, pre[edinta Societ`]ii
Academice Romåne, au fost ac]ionate \n instan]` de
mai mult de 15 dintre candida]ii care s-au conside -
rat nedrept`]i]i de ceea ce se scria despre dån[ii \n
liste. Atunci au fost cå[tigate toate procesele (avo -
catul Dan Mihai, de la APADOR CH, a supervizat
textele \nc` din etapa redact`rii). |mi amintesc cu
pl`cere c` fost nevoie ca, pentru achitarea cheltu-
ielilor de judecat`, s` fie executat \nsu[i fostul mi -
nistru al Justi]iei, Rodica St`noiu.

Cum se consum` lista
Se recomand` doze judi cioase. Pentru a v` feri

de abuzuri, vom publica lista \n trei reprize. |n acest
scop, am segmentat-o dup` dou` criterii: unul geo -
grafic [i unul institu]ional. Vom publica mai \ntåi
candida]ii pentru Camera Deputa ]ilor din jum`tatea
de vest a Romåniei, apoi pe cei din jum`tatea de est
[i, \n sfår[it, candida]ii pentru Senat din toat` ]ara.
A fost nevoie de aceast` e[a lonare pentru c` nu -
m`rul celor pe care ziari[tii i-au identificat ca du -
bio[i este mai mare decåt acum patru ani. Ritmul de
publicare va fi s`pt`månal. {i acum v` invit`m la
felul \ntåi: 136 de micro-CV-uri care s` v` ajute s`
\n]elege]i buletinul de vot.

Mircea TOMA

Ho]ie, turn`   torie [i traseism s` fie, 
dar s  ̀[tim [i   noi!



Ioan Nelu Boti[ (PD-L)
|n mandatul s`u de viceprimar, Boti[ i-a conce-

sionat fratelui s`u un teren al Prim`riei, pentru
numai un leu pe metru p`trat lunar. Boti[ a re-
cunoscut public c` el a fost cel care [i-a chemat
fratele, ca unic ofertant, la licita]ie, \n faza a doua,
pentru c` nu s-ar fi \nscris nimeni \n prima faz`.

Ioan Turc (PNL)
Nu [i-a declarat o societate comercial` \n de-

clara]ia de avere de la Camera Deputa]ilor, \n ciuda
numeroaselor semnal`ri din pres` \n leg`tur` cu
aceast` lacun`. Lipsa societ`]ii comerciale din de-
clara]ia de avere a lui Turc fusese semnalat` de
presa local` \nc` de c\nd liberalul era viceprimar la
Bistri]a. Stratagema lui Turc a fost simpl`: socie -
tatea comercial` a fost \nregistrat` pe numele

so]iei, care nu a ap`rut \n nici o declara]ie de avere
a primarului, respectiv deputatului PNL. 

Ioan Aurel Rus (PRM)
Fost preot, nu a respectat interdic]ia Bisericii

Ortodoxe Romåne de a nu se implica \n politic` [i
s-a \nscris \n Partidul Alian]a pentru Unitatea Ro -
månilor, apoi \n PRM. CNSAS a decis c` este co-
laborator al fostei Securit`]i, dar Rus a contestat
decizia, invoc\nd inclusiv neconstitu]ionalitatea
ordonan]ei CNSAS. A fost trimis \n judecat` de
Parchetul General pentru constituire de grup in-
frac]ional; racolare, \ndrumare sau c`l`uzire a
uneia sau mai multor persoane \n scopul trecerii
frauduloase a frontierei, precum [i organizarea
acestor activit`]i; complicitate la fals privind iden-
titatea [i fals material \n \nscrisuri oficiale, toate
\n form` continuat`.

Vasile D`nu] Ungureanu
(PSD)

Ini]iatorul propunerilor de castrare a CNSAS,
adic` al amendamentelor prin care mai multe ca -
tegorii de colaboratori ai Securit`]ii ar urma s` fie
excepta]i de la verificare, iar num`rul membrilor
institu]iei restr\ns.

Ioan Biri[ (PSD)
A ob]inut un doctorat la „{tefan Gheorgiu“, a -

cuzat de Grupul de Reform` Universitar` de ac-
tivism PCR [i colaborare cu Securitatea.

Mih`i]` Calimente (PNL)
Condamnat la zece luni de \nchisoare \n 1989,

pentru infrac]iuni de operare cu mijloace de plat`
str`ine [i opera]iuni cu metale pre]ioase.

Gheorghe Feies (PD-L)
Fost membru UTC, fost \n PRM, apoi \n Partidul

Popular. Ca primar al Sebe[ului, \ntre 1996 [i 2000,
a acumulat datorii imense, l`s\nd cl`direa f`r`
curent electric [i bugetul golit.

Nicoar` Cre] (PRM)
Traseist alternativ: PDSR, PRM, PSD, acum iar

PRM. 

Alexandru Tiberiu Dekany
(PNL) 

Urm`rit penal de DNA, pentru abuz \n serviciu,
\mpreun` cu primarul Aradului, Gheorghe Falc`.
Acesta din urm` e acuzat de luare de mit`, dup`
ce 5 hectare ale Prim`riei au ajuns \n proprietatea
unei firme private. Dekany a fost delegatul lui
Falc` \n comisia de atribuire a terenului.
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candida]ilor p`ta]i

Jude]ul Arad Jude]ul Bistri]a N`s`ud

Lakatos Peter (UDMR)

Ca deputat [i pre[edinte al Funda]iei Partium,
a ob]inut o vil` de sute de metri p`tra]i, cu teren
[i dependin]e aferente, de la Prim`ria Oradea, pe
zece ani, pentru 150 de lei pe lun`, \n mod ilegal.

{tefan Seremi (PD-L)
Men]ionat \n raportul „Corup]ia descentralizat`“

al Centrului de Resurse Juridice pentru c` a fost in-
compatibil cu func]ia sa: ca pre[edinte al Consi -
liului Jude]ean, era [i administrator al complexu-
lui Cri[ana din B`ile Felix, societate la care CJ
de]inea participa]ii. 

Mihai Bar (PSD)
Are o rela]ie lung` [i suspectat` de conflict de

interese cu fra]ii Micula, propriet`rii European
Drinks. Ca pre[edinte ATCOM (Asocia]ia Coope -
rativelor Me[te[ug`re[ti), a cump`rat de la fir -
mele fra]ilor TIR-uri de brelocuri, [epcu]e [i tri-
couri ne vandabile. Apoi, ca pre[edinte de Consi -
liu Jude]ean, le-a facilitat achizi]ionarea Hotelu-
lui Cri[ana din B`ile Felix, \n condi]ii foarte avan-
tajoase.

Gheorghe Sårb (PD-L)
Ca fost prefect [i fost deputat, averea sa este

dispropor]ionat de mare: o vil` de lux, dou` aparta-
mente [i dou` spa]ii comerciale. De asemenea, de-
clar` c` e absolvent de Drept, de[i nu are studii ju-
ridice, ci e frigotehnist.

Mircea Matei (PD-L)
Conflicte grave de interese: de[i e consilier

local, e [i director la Luxten, firm` care are con-
tracte cu Prim`ria Oradea. So]ia lui a fost anga-
jat` \n prim`rie, de unde a primit [i o garsonier`,
\n ciuda listei lungi de a[teptare pentru cet`]enii
f`r` rude \n consiliul local. Matei e cercetat de
DNA [i pentru deturnarea a mai multe sute de mii
de euro din bugetul local, bani destina]i echipei lo-
cale masculine de baschet.

Octavian Bot (PD-L)
Traseist: PAC, PL ’93, independent, acum PD-L.

Jude]ul Bihor

Cristian St`nescu (PRM)
Traseist: ApR, PD, PRM. S-a aflat \n incompati -

bilitate de func]ii \n perioada 2000-2004, c\nd era
[i consilier jude]ean, dar [i membru \n Consiliul
de Administra]ie al Regiei Autonome Jude]ene de
Drumuri [i Poduri.

Ioan Barbuti (PSD)
Ca primar la F`g`ra[, a concesionat ilegal Ce -

tatea F`g`ra[ului firmei unui consilier local PD,
Cornel Popa. Cu complicitatea primarului PSD
Barbuti, consilierii locali PD Cornel Popa [i Virgil
Mija au modificat caietul de sarcini, astfel \nc\t
firma lui Popa, Cogrirom, nu avea nici o obliga]ie
fa]` de Consiliul Local F`g`ra[, iar termenul de

\nchiriere al cet`]ii a fost extins de la 10 la 25 de
ani. Din cauza acestui contract ilegal, cetatea nu
a putut fi restaurat`, de[i apar]ine patrimoniului
na ]ional.

Constantin Ni]` (PSD)
Averea deputatului PSD a crescut \n ultimul

mandat cu un apartament [i un hectar de teren
(pe l\ng` o vil` \n Bra[ov, o cas` la ]ar` [i un teren
de 3.000 mp, de]inute anterior), dar [i cu c\teva
miliarde de lei vechi ob]inute, ca dividende, din
firma Nimpex SRL. Aceast` companie a preferat
ca, numai \ntr-un an, s`-i pl`teasc` lui Ni]` [i
so]iei lui dividende de 1,2 miliarde de lei vechi, \n
timp ce datoriile la stat ale firmei erau de 4,5 mili -
arde de lei vechi.

Jude]ul Bra[ov

Ioan Oltean (PD-L)

Acuzat \n mai multe r\nduri de pres` c` ar
ajuta afaceri[tii loiali PD-L s` ob]in` contracte de
furnizare a energiei ieftine de la stat, Oltean a
fost [i reclamat la DNA de c`tre fostul ministru
al Industriilor, Codru] {ere[, pentru trafic de in-
fluen]`, pe aceea[i tem`. Mai exact, {ere[ a
dezv`luit c` Oltean i-ar fi f`cut o vizit`, pe vre-
mea c\nd primul era ministru, pentru a face pre-
siuni ca firma Beny Alex (apropiat` de Oltean)
s` primeasc` energie ieftin` de la stat. Oltean a

recunoscut \nt\lnirea cu {ere[, dar a nuan]at: l-a
vizitat pe ministru nu ca s` fac` presiuni, ci
„lobby“. Beny Alex a primit, totu[i, contracte. Nu-
mele pedelistului apare [i \n scandalul chiriilor
parlamentarilor: de[i de]ine trei apartamente \n
Bucure[ti, pe care le \nchiriaz` (numai \ntr-un
an a ob]inut 30.000 de lei din chirii), Oltean ia
bani de la Camera Deputa]ilor pentru a locui cu
chirie.



Ion Gon]ea (PD-L)
Deputatul este cercetat de Parchetul General \n

calitate de \nvinuit pentru infrac]iunile de fa-
vorizare a infractorului [i fals intelectual. Acu -
za]iile procurorilor se refer` la perioada \n care
Gon]ea era consilier local [i notar [i vizeaz` \n -
str`inarea unor terenuri ale unei societ`]i comer-
ciale bra[ovene care fusese privatizat` cu pu]in
timp \nainte.

Attila Kovacs (UDMR)
Deputatul UDMR a intervenit pe l\ng` decanul

Facult`]ii de Drept [i Sociologie din cadrul Univer-
sit`]ii „Transilvania“ din Bra[ov, Nicolae Bujdoiu,
\n favoarea so]iei lui, care urma s` sus]in` un exa -
men. So]ia lui Attila Kovacs este fiica lui Laszlo
Borbely, ministrul Lucr`rilor Publice.

Ioan Adam (PSD)
A refuzat s`-[i declare banii de]inu]i \n trei con-

turi bancare, conform declara]iei de avere, motiv\nd
c` acele conturi au fost constituite \nainte de a de-
veni deputat.

Ioan Dumitru Puchianu (PNL)
Traseist: FSN, PD, ApR, PD, acum PNL. |na inte

de ’89 a fost condamnat penal pentru furt de
brazi, iar ulterior cercetat penal pentru implicare

\n r`piri de persoane, \n[el`ciune, [antaj [i con-
cesiuni ilegale. |ntre 1994 [i 1996, Puchianu a
fost partener de afaceri cu cel mai periculos cri -
mi nal postrevolu]ionar al Bra[ovului, fostul lider
al tineretului pedist, Valeriu Mare[. Acesta din
urm` a fost condamnat la \nchisoare pe via]`, \n
2007, pentru omor deosebit de grav. Puchianu a
f`cut afaceri (prin firma sa, Dip & Gip) inclusiv
cu mafiile ]ig`ne[ti din Ia[i, care furau tabl` de
la Sidex [i ]eav` de la T\rgovi[te, dar [i cu mafia
ucrainean` care livra ]eav` \n Romånia, a[a cum
au ar`tat c\teva anchete ale Poli]iei Z`rne[ti \n
1995.

Ioan Tabugan (PNL)
Fost coleg de facultate cu fostul ministru al Agri-

culturii Gheorghe Flutur, de care s-a desp`r]it po -
litic, r`m\n\nd în PNL, Tabugan, directorul Direc ]iei
Silvice Re[i]a, nu poate, conform decla ra]iei sale de
avere [i a celei a so]iei, s` justifice costu rile locu -
in]ei din B`ile Herculane. La aceasta se adaug` na -
veta zilnic` de circa 200 de kilometri pe care o face
de la Herculane la Re[i]a [i înapoi acas`; într-una
din aceste curse a accidentat, într-o benzin`rie, un
cet`]ean ceh, incident mu[amalizat de Poli]ia lo -
cal`. În cadrul unei interpel`ri parlamentare, sen-
atorul Ioan Talpe[ (dar [i fostul director general al
Romsilva, Gheorghe Cahni]`), l-au acuzat c` a con-
dus ilegal Direc]ia Silvic` [i c` a ob]inut atestatul
managerial doar în urma unui al doilea concurs,
dup` ce pe primul l-a ratat, de[i nu avea contracan-
didat. Acela[i Talpe[ vorbe[te despre desfacerea ile-
gal` a unor contracte de munc` din ordinul lui
Tabugan, dar [i despre o cas` construit` de acesta
cu muncitori din subordinea sa, în vreme ce Cah -
ni]` evoc` rela]ii de afaceri cu firme care benefici-
az` de lemnul aflat în administrarea Direc]iei Sil-
vice Cara[ Severin.

Eremia Bre[neni (PNG-CD)
Suspendat pentru [ase luni din PSD în urma

unui conflict cu baronul local Ion Mocioalc`, Bre[ -
neni a fost, ulterior, exclus (ca recidivist), dup`
care s-a înscris în PNG. Ex-director al Liceului de
Art` din Re[i]a, a fost în mai multe r\nduri acuzat
de agresiuni verbale [i chiar fizice, at\t împotriva
unor colegi de partid, c\t [i în rela]iile cu colegii pro-
fesori. Demis de la conducerea liceului dup` un
control al Inspectoratului {colar Jude]ean încheiat
cu acordarea unui calificativ necorespunz`tor; Bre[ -
neni a luat, la plecare, o parte din mobilierul ob]inut
ca dona]ie pentru liceu.

Marius Iriza (PRM)
Deputatul PRM Iriza a locuit ilegal, în anul 2005,

într-un c`min din Regie al Facult`]ii de Medicin`,
pl`tind pentru chirie dou` milioane de lei, de[i pri -
mea de la Camera Deputa]ilor o sum` de aproape
zece milioane de lei pe lun`.

Ilie Cristescu (PNG-CD)
Cunoscut drept „groparul Herculanelor“, Cristes-

cu a fost, în 2002, subiectul unui raport elaborat de
Corpul de Control al premierului dedicat „ingineri -
ei Herculane“. În anul 2005 a fost acuzat c` prin furt
[i uz de fals a constituit un consiliu de admi nis -
tra]ie paralel pentru sta]iune, din care f`cea parte
împreun` cu Ilie Ioc[a, patronul Facult`]ii de Drept
din B`ile Herculane, arestat în 2003 pentru luare de
mit`, [i cu avocatul Ilie Lupulescu, cel care a con-
tinuat s` pledeze în cele mai înalte instan]e, de[i
fusese suspendat de Baroul Bucure[ti. Poet, dra-
maturg, profesor universitar, fost director al sta]iu -

nii Herculane, înainte [i dup` 1989, [i, conform pro-
priei biografii, doctor în [tiin]e economice [i mem-
bru în diverse alte comisii, Cristescu este [i un tra-
seist remarcabil: a fost pre[edintele filialei jude]ene
a PUNR, dup` care a cochetat, pe r\nd, cu PRM [i
PSD, pentru a se opri, deocamdat`, la PNG-CD.

Aurel (Bebe) Marinescu
(PNG-CD)

Interpret b`n`]ean de muzic` popular`, Mari-
nescu a pornit în afaceri al`turi de fotbalistul
Do rinel Munteanu, pe care îl impresariaz`, dar,
sus ]ine presa, l-a [i falimentat. În cazul FC Vas -
lui, finan]atorul acestei echipe, Adrian Porum-
boiu, a declarat c` Marinescu i-a cerut 250.000
de euro pentru ca cinci juc`tori de la UTA, impre-
saria]i de re[i]ean, s` fac` non-combat în me ciul
direct.

Ioan Ion (PD-L)
Fost secretar de stat în Ministerul Ap`r`rii, a

fost [eful Departamentului pentru Armamente-În -
zestrare a Armatei, în mandatul c`ruia a avut loc
con troversata licita]ie pentru avioanele militare de
transport organizat` de Romtehnica [i c\[tigat` de
Alenia în detrimentul EADS-Casa, licita]ie ulterior
blocat` în urma unor multiple contesta]ii.

Valentin Rusu (PD-L)
Fin al lui Sorin Frunz`verde, deputatul Rusu a

fost directorul SC Drumuri [i Poduri SA într-un
jude] traversat de o mare parte a DN7, cea mai
distrus` [osea european` din România. A fost
acuzat de angaja]i ca fiind responsabil pentru
salariile nepl`tite cu lunile [i c` folose[te ma[ina
institu]iei chiar [i dup` ce a p`r`sit func]ia pe ca -
re o de]inea, odat` cu trecerea în Camera Depu -
ta]ilor De[i ]ine de O]elul Ro[u, a fost „para[utat“
într-un colegiu (Oravi]a) în care, se presupune, ar
avea mai multe [anse.
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Adrian Gurz`u (PD-L)
Retras \n 2004 de pe listele de candida]i la Par-

lament pentru neplata unei datorii de 5,8 miliarde
de lei vechi c`tre Prim`ria Cluj, condus` pe atunci
tot de Emil Boc.

Boros Janos (UDMR)
Viceprimar al Clujului [i [ef al Comisiei Locale

de Fond Funciar p\n` \n 2008, acesta a fost impli-
cat \n scandaluri cu retroced`ri de terenuri la Cluj.
Pe numele lui Boros Janos exist` mai multe dosare
penale, inclusiv la DNA Cluj.

Vasile Filip Soporan (PSD)
Soporan a fost recrutat de Securitate \n 1971,

c\nd era elev de liceu. A colaborat p\n` \n 1979, a
ar`tat CNSAS. C\t timp a fost prefect (2001-2004),
Soporan a luat un teren \n concesiune (la Ra[ca),
dar \n 2006 Corpul de Control al Prefecturii Cluj a

constatat c` acea concesiune fusese f`cut` ilegal:
pre] subevaluat, f`r` licita]ie, documentele \nc`lcau
unele prevederi legale. Contractul de concesiune a
fost anulat.

Ilie Must`cil` (PSD)
Vicepre[edintele PSD Cara[ a fost frunta[ local

PD p\n` în 2003, dup` ce, ini]ial, fusese membru
fondator al Mi[c`rii Ecologiste (absorbit` în PD cu
largul s`u concurs, în 1998). Must`cil` admite c`
este ac]ionar la firmele Boc[a Min [i Wivexim
Caransebe[, beneficiare a miliarde de lei din fon-
duri nerambursabile UE, ob]inute în perioada în
care candidatul era pre[edinte al Consiliului Ju -
de]ean. A fost ac]ionat în judecat` în calitate de
p\r\t pentru deraieri contabile înregistrate în pe-
rioada în care a condus Consiliul Jude]ean: un ra-
port întocmit de Camera Jude]ean` de Conturi în
anul 2004 se refer` la ilegalit`]ile unor pl`]i efec-
tuate în 2003 [i la utilizarea sumei de 23,8 miliarde
de lei din fondul de rezerv` bugetar` aflat la dis-
pozi]ia Guvernului pentru reabilitarea, moderni -

zarea [i repa ra rea unor drumuri comunale. A acor-
dat prefe ren]ial sume pentru derularea unor pro -
iecte SAPARD [i a contractat un credit bancar pen-
tru care s-au pl`tit nejustificat, din banul public,
dob\nzi de sute de milioane de lei. Numele lui Mus -
t`cil` apare [i în contextul mu[amaliz`rii unor afa -
ceri ilegale cu lemn. Al`turi de Dinel Staicu, a fost
anchetat de PNA pentru fals intelectual, uz de fals,
abuz în serviciu, în[el`ciune [i gestiune fraudu-
loas` în cazul unor transferuri de la CSM Re[i]a.

Romulus Marius Damian
(PSD)

În anul 2006, primarul comunei Teregova a fost
trimis în judecat` pentru agresiune [i v`t`mare
corporal` a unui cons`tean.

Jude]ul Cara[ Severin

Jude]ul Cluj

Ion Mocioalc` (PSD)

Este liderul local al PSD [i deputat din 2001.
A ap`rut în fa]a CNSAS pentru a da explica]ii în
leg`tur` cu un dosar de re]ea. În declara]ia de
avere, Mocioalc` apare ca av\nd, între altele, con-

turi de 20.000 de euro [i 10.500 dolari [i ac ]iuni
la „Agromec“ Caransebe[, firm` pe care a cum -
p`rat-o de la fostul FPS, dup` ce i-a fost pre[e -
dinte al CA.



Mihai Lupoi (PNL) Fost senator PRM, Lupoi a f`cut parte dintr-o
delega]ie de parlamentari romåni care s-au deplasat
\n Irak, \n 2001. Ceea ce a dus la un scandal diplo-
matic, dup` ce \n pres` au ap`rut declara]ii pro-Sad-
dam ale parlamentarilor romåni. Este implicat \n
scandalul „Chiriile parlamentarilor“: de]ine locuin]`
\n Bucure[ti, dar cere [i prime[te lunar o mie de
dolari de la Parlament pentru a-[i pl`ti chiria tot \n
Bucure[ti.

Stelian Voinea (PD-L)
Traseist: PSD, PNL, PNL, PD-L.

Maria Schütz (PSD)
A fost trimis` \n judecat` de DNA la sf\r[itul lui

2007, al`turi de alte trei persoane, acuzat` fiind c`
a fraudat Orser Oradea [i Sere Codlea cu peste
cinci milioane de euro, prin societ`]ile pe care le
controla. Printre metodele favorite de \mbog`]ire ale

Scarlat Iriza (PSD)
Presut Jilt M`t`sari, firm` la care Iriza a fost

asociat, a fost implicat` \ntr-un circuit de rambur -
s`ri ilegale de TVA. C\t timp a fost deputat (2000-
2004), Iriza a fost ac]ionar la nu mai pu]in de 14 so-
ciet`]i comerciale.

Mugurel Surup`ceanu (PSD)
A f`cut afaceri de zeci de miliarde de lei vechi

cu institu]ii publice din Gorj, iar c\t a fost prefect
al jude]ului [i-a trecut firmele pe numele unor
apro pia]i, astfel c` \n declara]ia de avere nu mai

era dec\t proprietarul unui apartament. E urm`rit
penal de DNA pentru complicitate la abuz \n ser-
viciu. Pentru c`, \n mandatul lui Ion Dumitru la
conducerea Romsilva, a v\ndut societ`]ii de stat un
tanc cu 300.000 de dolari. Tancul fusese importat
de o firm` a lui Surup`ceanu cu numai 6.250 de
dolari.

Severus Constantin Militaru
(PD-L)

Traseist: Partidul Alian]a Socialist` (PAS), PD,
PAS, PD-L. E lider sindical [i consilier local la Motru,
de]ine [ase imobile. 

Petru C`lian (PD-L)
Traseist: PRM, PC, PD-L. 

Avram-Marius Gal (PNL)
Traseist: PSD, PN}CD, For]a Democrat`, PNL.

Minodora Luca (PD-L)
Traseist`: PSD, PD, PSD, acum PD-L. Contes-

tat`, ca primar \n B`i[oara, Cluj, de membrii com-
posesoratului Muntele B`i[oara, care au acuzat-o
(inclusiv la Parchet) de v\nz`ri ilegale de terenuri
din composesorat.

Dan Bruda[cu (PRM)
Fost secretar cu propaganda la Uzina Tractorul

Bra[ov.

Teodor Pop Pu[ca[ (PSD)
Fost chestor al Poli]iei Cluj, Pu[ca[ s-a remar -

cat at\t prin averea impresionant` pe care a adu -
nat-o ca poli]ist, c\t [i prin scandalurile \n care a
fost implicat. Pu[ca[ de]ine firme de construc]ii,
un hotel de patru stele \n Cluj, o firm` de paz` [i
protec]ie [i numai la ie[irea la pensie a \ncasat

salarii compensatorii de circa 40.000 de euro. De-
spre averea lui Pu[ca[, dar [i despre leg`turile
acestuia cu lumea interlop` [i unii afaceri[ti arabi
a existat chiar [i o interpelare parlamentar`. Cele
mai r`sun`toare scandaluri \n care a fost implicat
s\nt cele privitoare la un spa]iu al Poli]iei \nchiri-
at unei firme private, [i cel al dosarului „Moon-
light“. |n acesta din urm`, mai mul]i poli]i[ti erau
acu za]i, cu probe, c` cereau [i primeau servicii
se xuale gratuite de la dansatoarele clubului clu-
jean „Moonlight“, dar Pu[ca[ a \nchis dosarul, \n
ciuda dovezilor. 

Mariei Schütz se num`r` [i t`ierea, apoi vinderea
ca fier vechi, a activelor unor societ`]i de stat nici
m`car integral pl`tite. Companii ale Mariei Schütz
au beneficiat \n mai multe r\nduri de subven]ii de
stat, de[i firmele aveau datorii la stat.

Gheorghe Daniliuc (PNG-CD)
Traseist: PRM, PSD, PNG-CD.

Victor Odolba[a (PNG-CD)
Traseist: PRM, PSD, PNG-CD. Potrivit lui Vadim

Tudor, care l-a exclus din PRM, Odolba[a de]ine
cinci vile (\mpricinatul sus]ine c` numai trei) [i trei
ma[ini de lux. Vadim: „|n total, averea lui este eva -
luat` la peste 30 de miliarde de lei vechi, bani pe
care nu-i po]i face dintr-un salariu, fie el [i de con-
silier jude]ean“.

Constantin Dily {erb`noiu
(PRM)

Traseist: PSD, PNG, PSD Constantin Titel Pe-
trescu, PRM.

Valeriu Zgonea (PSD)
Implicat \n scandalul „Chiriile parlamentarilor“:

de]ine o locuin]` personal` \n Bucure[ti, dar \n -
caseaz` [i bani de chirie de la Parlament (o mie de
dolari lunar).

Ion C`lin (PSD)
Ca viceprimar al Craiovei, a avut un rol deter-

minant \n acordarea unui contract de cesionare a

parc`rilor c`tre firma Cronos. Contractul a fost
reziliat \n 2006, dup` ce a adus pierderi de c\teva
zeci de miliarde de lei vechi la bugetul ora[ului.

Mihai Voicu (PNL)

S-a remarcat prin casa pe care o de]ine, o vil`
ANL, primit` de[i nu \ndepline[te nici unul din-
tre criteriile de departajare ale ANL.

Petre Petrescu (PSD)
S-a aflat \n mai multe r\nduri \n conflicte de in-

terese. Ca vicepre[edinte al Consiliului Jude]ean
Dolj, de exemplu, a fost de acord cu atribuirea de
c`tre Direc]ia de Protec]ia Plantelor (institu]ie sub-
ordonat` CJ) a unor contracte c`tre propria firm`.
|ntr-un alt caz, Petrescu a aprobat cump`rarea de
c`tre Prim`ria Sc`ie[ti (condus` de finul s`u) a
unui imobil d`r`p`nat, dar de trei ori mai scump
dec\t pe pia]`. Tranzac]ia face obiectul unui dosar
al Poli]iei Dolj.
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Daniel Buda (PD-L)

|n ultimii c\]iva ani, adic` \n mandatul de depu -
tat, Buda a str\ns o avere impresionant` (\n spe-
cial din imobiliare): 3,5 milioane de euro. |n ul-
timii doi ani, deputatul PD-L a f`cut agenda pre-
sei clujene [i na]ionale. Mai \nt\i, prin implicarea
\n dosarul „Gazeta“ (trustul de pres` ai c`rui di-
rectori au fost acuza]i de [antaj, trust pe care l-a
reprezentat p\n` la un moment dat). C\nd procu -
rorii au g`sit indicii c` Buda ar fi fost implicat \n

ac]iunile capilor „Gazetei“, Buda s-a retras. Al
doi lea scandal, pornit tot din dosarul „Gazeta“,
vizeaz` o posibil` evaziune fiscal` de 50 de mili -
arde de lei vechi, la care complice ar fi fost Buda,
prin propriile firme. Al treilea scandal poate ex-
plica chiar averea deputatului: acesta a v\ndut
terenuri foarte scump unei companii care, ulte-
rior, a dezvoltat proiecte imobiliare cu sprijinul
total al autorit`]ilor.

Viorel Lis (PRM)

Traseist: PN}CD (partid al c`rui membru
era c\nd a devenit primar al Bucure[tiului), PNG
(partid pe care l-a \nfiin]at, apoi i l-a v\ndut lui
Becali), PRM. Implicat \n celebrul dosar de mit`
„{paga suedez`“, \n care capii companiei sue -
deze ABB au declarat c` ar fi mituit oficiali ro -
måni pentru recuperarea unei datorii. Printre
oficialii numi]i de suedezi era [i Lis, anchetat
de Parchet. |n mandatul lui Lis a fost semnat

unul dintre cele mai controversate contracte ale
Prim`riei Bucure[ti: concesionarea re]elei de
ap` [i canal francezilor de la Vivendi (acum Ve-
olia), ceea ce a dus la \nfiin]area societ`]ii Apa
Nova. Sumele de concesionare, pentru un con-
tract pe 25 de ani, s\nt ridicole. Tot de numele
primarului Lis se leag` multe atribuiri de locu -
in]e din patrimoniul municipalit`]ii.

Jude]ul Dolj

Jude]ul Gorj



Eugen V\lceanu (PSD)
A fost cercetat \ntr-un dosar penal pentru v\n -

zarea la fier vechi a unor macarale apar]in\nd unei
societ`]i de reparat utilaje miniere pe care o con-
ducea, dar a primit NUP (ne\nceperea urm`ririi
penale). Fiul s`u de]ine o societate cu acela[i obiect
de activitate (repara]ii de utilaje miniere), care a
pri mit, f`r` licita]ie, din partea Societ`]ii Na]ionale
a Lignitului Oltenia (companie de stat) un contract
de 1,6 milioane de euro, pentru modernizarea unui
excavator.

Vasile Popeang` (PSD)
Traseist: ApR, PD, PSD.

Adrian Gorun (PD-L)
|n mandatul de rector al Universit`]ii „Constan -

tin Br\ncu[i“ din T\rgu Jiu, Gorun a reu[it s`-l
trans forme pe fiul s`u, din suplinitor la un liceu,
conferen]iar. Acuzat de abuz \n serviciu, fals ma-

terial \n \nscrisuri oficiale [i uz de fals (comise la
\ntoc mirea unui studiu de fezabilitate pentru Uni-
versitatea „Constantin Br\ncu[i“), Gorun este
acum cercetat penal de Parchetul de pe l\ng` Tri-
bunalul Gorj.

Mihai Cosmin Popescu (PD-L)
A fost trimis \n judecat` de c`tre procurorii DNA,

sub acuza]iile de fals intelectual [i favorizarea in-
fractorului, dup` ce ar fi \ncercat s` „acopere“ ur -
mele lui Ionel Man]og \n dosarul „str`mut`rilor de
lux“ (Man]og, fost director al Societ`]ii Na]ionale
a Lignitului Oltenia, fost secretar de stat la Indus-
trii, a pus la punct un sistem prin care terenuri ief-
tine erau cump`rate de SNLO la pre]uri exorbi-
tante, iar beneficiarii sumelor erau apropia]i ai
[efilor SNLO). Popescu a mai fost acuzat de \n -
[el`ciune de c`tre o asocia]ie a minerilor disponi-
biliza]i, dar Parchetul a decis doar amendarea lui
administrativ`. Popescu a contestat p\n` [i amen-
da (procesul a fost judecat de na[a lui de cununie)
[i a c\[tigat.

Corneliu Vi[oianu (PD-L)
Este finul premierului T`riceanu. A de]inut

ac]iuni la firma B & C Consulting, cea care a acor-
dat consultan]` grupului Rompetrol la achizi]io -
narea CET Midia. Este asociat cu Bogdan Buz`ianu,
cel mai „de[tept b`iat“ din Romånia.

Pantelimon Manta (PNL)
Traseist: PD, PC, PNL. A fost „turnat“ de fostul mi -

nistru al Muncii, Paul P`curaru, c` ar fi intervenit
pe l\ng` el pentru numirea unei anume persoane

la Inspec]ia Muncii Gorj. Manta a recunoscut, dar
a ad`ugat c` a f`cut-o la rug`mintea lui Morega.

Gheorghe Mitescu (PD-L)
Este urm`rit penal \ntr-un dosar \n care e a cu -

zat, ca inspector general adjunct al Inspectoratu lui
{colar Gorj, c` ar fi aranjat un concurs pentru ocu-
parea unei func]ii \ntr-un liceu.

Matei N`drag (PNL)
Traseist: PUNR, PRM, PNL.
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Victor Ponta (PSD)

Conform raportului Coali]iei pentru un Parla-
ment Curat (2004), „Victor Ponta este pre[e dintele
Funda]iei Secolul XXI, din al c`rei consi liu direc-
tor mai face parte [i ministrul Ioan Mircea Pa[cu.
În decembrie 2001, Funda]ia a achizi]ionat în urma
unei licita]ii organizate de Ministerul Finan]elor
complexul Astoria din Mamaia (fostul hotel PCR),
pentru suma de 10 miliarde lei, la nu mai un an

hotelul fiind v\ndut PSD pentru suma de 7,5 mi -
liarde lei. Funda]ia Secolul XXI este ac]ionar ma-
joritar la Radio 21, beneficiar` a multor programe
cu bani din fonduri europene“. |n mandatul parla-
mentar 2004-2008, Ponta a f`cut afaceri cu statul:
a re prezentat complexele energetice Turceni [i
Rovi nari, ca avocat, \n asociere cu firma de avo-
catur` {ova & Partners.

Dan Ilie Morega (PNL)
Este pre[edintele PNL Gorj. A ajuns la cel

de-al [aselea partid politic din care face parte,
dup` 1989. A fost în PDSR, ApR, PSD, PNL Câm-
peanu, PRM, PNL. A fost, înainte de ’89, direc-
torul Coopera]iei de Consum Gorj. Dup`, actu-
alul pre[edinte al PNL a fost directorul FPS (din
anul 1992), prefectul jude]ului Gorj (în anul
1996), inspector guvernamental pentru jude]ul
Mehedin]i (din anul 2000) [i subprefect al ju -
de]ului Gorj (din anul 2005). În anul 1998, c\nd
directorul FPS Gorj era Dorin Vârjan, Morega a
cump`rat societatea ALMA din Motru, care de]i -
nea 21 de spa]ii comerciale. În perioada în care
ocupa func]ia de subprefect, societatea acestu-
ia din Motru a produs cornul pentru elevii gor-
jeni, în cadrul programului guvernamental „Cor-
nul [i laptele“. Ginerele lui Dan Ilie Morega
de]ine o firm` de proiect`ri, iar multe din lu -
cr`rile pentru care se acord` fonduri de la Gu-
vern s\nt realizate, în ceea ce prive[te partea de
proiectare, prin intermediul acestei societ`]i.
Dan Ilie Morega a fost trimis în judecat` de DNA
în dosarul denumit „Bani pentru partid“, în care
este judecat pentru ob]inerea de foloase necu-
venite [i instigare la abuz în serviciu contra in-
te reselor publice, în vederea ob]inerii unui a -
van taj patrimonial pentru altul. Conform rechi -
zitoriului, Morega a pretins mai multor [efi de
institu]ii s` cotizeze pentru campania electoral`
a PNL. Morega mai este urm`rit penal în alte
dou` dosare: acesta este acuzat de DNA de dare
de mit` c`tre ministrul Muncii, Paul P`curaru,
care este [i el pus sub acuzare. Pentru numirea

unui inspector-[ef preferat la Inspec]ia Muncii
Gorj, Morega ar fi oferit firmei fiului ministru-
lui P`curaru mai multe contracte în minerit [i
energie. Dan Ilie Morega [i-a trecut averea pe
numele fiicei, înainte ca procurorii s`-i pun` se -
chestru pe aceasta. Averea lui real` este imen -
s` în raport cu veniturile declarate: numeroase
spa]ii comerciale în municipiile Motru [i T\rgu
Jiu, vil` în municipiul T\rgu Jiu, conac în locali -
tatea Baia de Aram` (fosta cas` de oaspe]i a
PCR), cas` în localitatea natal` Pade[.

Marcu Tudor (PRM)

Este fratele lui Vadim Tudor. Dovedit colabo-
rator al fostei Securit`]i. |nainte de trecerea \n
rezerv`, generalul Marcu Tudor a cump`rat la un

pre] mult sub cel al pie]ei o locuin]` de serviciu
\n Bucure[ti.

Harghita [i Covasna – o pat`
alb` pe obrazul corup]iei

Cercetarea f`cut` de colaboratorii no[tri din
]ar` a produs, pentru fiecare jude], un num`r
mediu de 10-12 candida]i cu probleme de integri-
tate. E vorba despre probleme semnalate de presa
central` sau de cea din jude]ele respective. Am
avut surpriza s` constat`m c` aceast` statistic` nu
se re\nt\lne[te \n dou` jude]e: Harghita [i Covas-
na. Aici nu a fost iden tificat nici un candidat care
s` fi avut la activ vreo referire relevant` pentru cri-
teriile de integritate pe care le-am folosit. Cum
locuitorii s\nt \n ma rea lor majoritate maghiari,
primul lucru la care te po]i g\ndi \ntr-o asemenea
situa]ie este c` exist` o diferen]` caracterial` im-
portant` \ntre unguri [i romåni. Adic` ungurii s\nt
cinsti]i. Sau, dac` nu s\nt cinsti]i, s\nt orbi (vor-
bim despre orbire fa]` de fapte de corup]ie) zia -
ri[tii – pentru c`, repet`m, informa]ile negative
despre candida]i au fost recol tate din pres`. Dar
c\t de orbi pot fi ziari[tii? {i, mai ales, c\]i ziari[ti
pot suferi de cecitatea asta selectiv` \n dou`
jude]e \n care exist`  vreo 15 publica]ii, radiouri
[i televiziuni? Pentru a \ncerca s` r`spundem
acestor nedumeriri, am f`cut o analiz` a structurii
propriet`]ii mass media de limb` ma ghiar`. {i iat`
ce am g`sit:

Hodgyai Geza, 
deputat UDMR

Este proprietar al ziarului Új Kelet, al televiziu-
nilor Feny TV, K-TV [i al Extra Radio.

Borbely Laszlo, 
deputat UDMR

Este so]ul Melindei Borbely, redactor-[ef al re -
dac]iei maghiare a radioului public Tg. Mure[.

Kelemen Hunor, 
deputat UDMR

Este asociat \n societatea Medianet SRL. Medi-
anet este proprietar al paginii www.transindex.ro
– cea mai popular` publica]ie web de limb` ma -
ghiar` din Transilvania

Funda]ia Communitas, funda]ie a UDMR,
este proprietarul radioului Erdely FM.

Consiliul Local Miercurea Ciuc este editorul
cotidianului Hargita Nepe.

Jude]ele Harghita [i Covasna



Verestoy Attila, 
senator UDMR

Este proprietarul Editurii Scripta care are \n pro-
prietate cotidianul na]iona Új Magyar Szo [i s`pt` -
m\nalul Erdely Riport.

Cu o asemenea concentrare a propriet`]ii UDMR
[i a administra]iei locale asupra mass media de
limb` maghiar` devine clar de ce nu r`zbesc \n pre -
s` informa]ii critice despre candida]ii UDMR din
cele dou` jude]e. Practic, Harghita [i Covasna s\nt
azi condamnate la monopolul informa]ional UDMR.
Un asemenea control al accesului la informa]ia de
interes public este precursor al unei societ`]i tota -
litare. O societate \nchis`, de limb` maghiar`. O so-
cietate care, totu[i, produce bun` stare. Pentru ilus-
trare, alegem un exemplu la \n t\mplare: Veres toy At-
tila, senator UDMR, este posesorul unei averi esti-
mate la 53 milioane de euro – \n conturi bancare,
plasamente la burs`, terenuri, case, bijuterii etc.
|n ultimul an de mandat, conform declara]iei de
avere, a reu[it sa cumpere un teren, s` constru-
iasc` 4 (patru) apartamente \n Bucure[ti [i a pri -
mit mo[ tenire un apartament. 

un credit de 2.883.938 RON. În campania electoral`
a finan]at zugr`virea a 70 de sc`ri de bloc, a asfal-
tat o strad` dintr-un cartier m`rgina[ al o ra[ului [i
a investit foarte mul]i bani în promovarea în media
local`.

Emil Ambru[ (PNG-CD)
Înainte de 1989 a fost condamnat pentru furt de

la locul de munc`. Lucra la Avicola Baia Mare [i
sus]ine c` a furat pentru a pune carne pe masa fa -
miliei.

Augustin Chira (PPPS)
Prin anii ’50 a lucrat o vreme (mai pu]in de doi

ani) în Securitate, dup` ce absolvise o [coal` de

profil. De[i a fost suspectat c` a colaborat [i dup`
aceea cu Securitatea, CNSAS a certificat faptul c`
nu a f`cut poli]ie politic`.

Dumitru Morhan 
(independent)

Dat afar` din Uniunea Ucrainenilor din Româ-
nia (al c`rei vicepre[edinte a fost), a devenit apoi
pre[edinte Uniunii Democrate a Ucrainenilor din
România (UDUR). De[i locuie[te [i are afaceri în
jude]ul Suceava, candideaz` într-un colegiu mara-
mure[an cu electorat ucrainean. Este cercetat în
mai multe dosare la Parchetul Suceava [i a fost
trimis în judecat` pentru în[el`ciune, uz de fals, in-
stigare la fals în înscrisuri sub semn`tur` privat`,
evaziune fiscal` [i complicitate la evaziune fiscal`.
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Tiberiu-Ioan Balint (PNL) 
S-a aflat \n conflict de interese: consilier jude -

]ean [i, totodat`, director al Registrului Auto Român
(RAR) din jude]ul Hunedoara, a fost [i pre[edinte
al CA al Apaserv, societate aflat` \n subordinea Con-
siliului Local Deva; \n aceste condi]ii, firmele \n
care Balint este administrator sau ac]ionar au c\[ -
tigat contracte cu mai multe prim`rii din jude].
Balint putea cunoa[te bugetele prim`riilor \nainte
de licita]ii [i putea, totodat`, influen]a dirijarea fon-
durilor c`tre comune, fonduri din care, o parte, s-a
\ntors la firmele lui. 

Mihail Nicolae Rudeanu
(PSD+PC) 

Fost subprefect al jude]ului Hunedoara, fost pre -
[edinte al CJ Hunedoara; a fost implicat \ntr-un
scandal de corup]ie \n leg`tur` cu ajutorul dat la
primirea finan]`rii pentru amenajarea unui drum

jude]ean; Consiliul Superior al Magistraturii a
impus redeschiderea unui dosar penal de corup]ie
care fusese \nchis (abuziv) de un procuror local;
\n dosar a fost investigat ca f`pta[ [i M.N. Ru -
deanu. 

Ioan Timi[ (PNL)
Traseist: \nainte de a deveni membru PNL, a

trecut prin FSN, PD, ApR si PSD. 

Cornel Cristian Resmeri]`
(PSD+PC) 

A contribuit la extinderea traseismului de la cel
politic la cel geografic: Prim`ria Lupeni, \n care el
este consilier, iar tat`l – Cornel Resmeri]` – primar,
a organizat un program de vizite din bani publici ex-
trem de ambi]ios: SUA, Austria, Portugalia, Spania,
Andorra, Danemarca, Norvegia, Suedia, Ungaria,
Germania, Fran]a, Elve]ia, Cehia. 

Nicolae Bud (PD-L)
Traseist politic: PUNR-PSD-PD-L. A trecut [i prin

PNR, atunci c\nd o arip` a PUNR a fuzionat cu par-
tidul lui Virgil M`gureanu. Pre[edintele echipei de
handbal HCM Baia Mare, a activat ca deputat PUNR
de Maramure[ în perioada 1992-1999 [i indepen -
dent p\n` în 2000. A fost implicat în „Scandalul pa -
[apoartelor diplomatice“. I s-a întocmit dosar, iar în
1997 i s-a ridicat imunitatea parlamentar` (ancheta
s-a încheiat cu NUP). 

Gheorghe Zoica[ (PSD)
Traseist politic: Partidul Republican (1996)-PNL-

PLD-PSD.

Vasile Bodnar (PD-L)
Fost liberal, s-a înscris în PD-L înaintea ale -

gerilor locale, pentru a candida la prim`ria ora[ului
Sighet (unde a fost directorul Spitalulului Munici-
pal). A fost acuzat de îndatorarea spitalului, de
angaj`ri de personal f`r` concursuri (fiind promo-
vate, în general, rude sau persoane din S`p\n]a, lo-
calitatea sa natal`) [i de management defectuos:
contracte preferen]iale cu furnizori de alimente, a -
provizion`ri cu 800 kg de ciuperci Champignon, care
nu s-au reg`sit în meniul bolnavilor. A mai fost
acuzat c` acorda concedii medicale localnicilor care
lucrau în str`in`tate. A permis experimentarea în
spital a unei metode neomologate de operare a va -
ricelor, aplicat` pe 13 pacien]i de o echip` de medici
francezi, pre[edintele Colegiului Na]ional al Medi -
cilor apreciind c` cei 13 au fost folosi]i pe post de

cobai. A fost schimbat din func]ie în 10 iulie 2008,
dar [i-a rec\[tigat postul în instan]`.

Alexandru Cosma (PSD)
A fost pre[edintele Consiliului Jude]ean Mara-

mure[ în perioada 2000-2004, desemnat din partea
PD dar a încheiat mandatul ca membru PSD. Firma
CIMP Baia Mare, la care a fost ac]ionar înainte de
a-[i transfera participa]iunile c`tre fiica sa, a c\[ -
tigat marea majoritate a licita]iilor pentru lucr`ri
din bani publici (drumuri, poduri, consolid`ri de
maluri, aduc]iuni de ap`, introducere de gaz
metan), subcontract\nd, ulterior, lucr`rile. În 2000
CIMP a achizi]ionat 87,82 ha luciu de ap` la o
pesc`rie din Arini[ în detrimentul mo[tenitorului
legal. Figureaz`, în declara]ia de avere, ca cel mai
bogat candidat maramure[ean, cu importante po -
sesiuni mo[tenite sau donate. Anul acesta a v\ndut
ac]iunile pe care le de]inea so]ia sa la CIMP, dar
cump`r`torul a descoperit ulterior c` are de pl`tit
datorii nerelevate în momentul tranzac]iei.

C`t`lin Chereche[ (PSD)
În ciuda veniturilor mici relevate în declara]ia de

avere, conduce un Porsche Cayenne. Economist la
Direc]ia Silvic`, fiu al fostului director al direc]iei,
care i-a l`sat mo[tenire o avere considerabil`. Asis-
tent universitar [i pre[edintele unei funda]ii, este
prezent în trei firme ca administrator [i într-una în
calitate de cenzor, cu venituri totale din aceste ac-
tivit`]i de 571 RON (la fel c\t ob]ine din chirii). Are
aprobat un PUZ pentru un proiect imobiliar în cen-
trul B`ii Mari. Anul trecut a primit de la mama sa

Mihai Demian (PSD)
Cercetat penal pentru c` a aprobat, ca vicepri-

mar la Drobeta Turnu Severin, v\nzarea unui apar -
tament al Prim`riei cu 4.000 de lei, c\nd, pe pia]`,
un astfel de apartament cost` 100.000 de lei. Tot ca
viceprimar, Demian a aprobat concesionarea servi-
ciului de salubritate al ora[ului c`tre o firm` aus-
triac`, de[i aceasta avea o ofert` mai slab` dec\t a
celorlal]i candida]i, dar oferea bonus o excursie \n
Austria pentru consilierii Prim`riei. Perdan]ii lici-
ta]iei au contestat atribuirea \n instan]`.

Tudor Paul (PNL)
Afacerist care aproape a falimentat (dup` o pri-

vatizare nereu[it`) fostul CUG (combinat de utilaj
greu) Ia[i, actualul Fortus, pe care inten]iona s`-l
transforme \ntr-o afacere imobiliar` de succes. A
avut sprijinul [efului AVAS, liberalul Teodor Atana-
siu, care, \n cele din urm`, a dres busuiocul rena -
]ionaliz\nd Fortus, adic` trec\ndu-l din nou \n porto-
foliul AVAS. |n anii ’90, Paul Tudor a falimentat [i
Suprem SA, singura fabric` din Europa de Est care
fabrica bile [i blindaje pentru fabrici de ciment.
Este asociat, \ntr-o firm` de imobiliare, cu Fulger,
so]ul Noric`i Nicolai.

Doini]a Mariana Chircu (PD-L)
Ca inspector general al Inspectoratului {colar

Mehedin]i, Chircu este \n concediu medical de doi
ani, dar f`r` s` aduc` certificate medicale pentru
toat` perioada. 

Vasile Burcu (PRM)
Fost [ef al Penitenciarului Mehedin]i, func]ie

din care a fost revocat dup` ce s-a constatat c` l-a
favorizat pe Gabriel Bivolaru \n deten]ie.

Cristian Cazanacli 
(independent)

Fost director al Hidrocentralei Por]ile de Fier,
Cazanacli e cel care „a t`iat factura“ retehnolo-
giz`rilor penale de la Por]ile de Fier pentru Va
Tech (primul partener al Energy Holding). Scos
de la Por]ile de Fier dup` guvernarea PSD, Ca -
zanacli a devenit director la Buzzman Industries,
o companie din „constela]ia“ lui Bogdan Buz` -
ianu, [i consultant la Energy Holding. |n acela[i
timp, Hidrocentrala Por]ile de Fier cump`ra flori
de sute de milioane de lei vechi de la firma so]iei
lui Cazanacli.

Jude]ul Hunedoara

Jude]ul Mehedin]i

Jude]ul Maramure[
Eugen Nicolicea (PSD)

O avere impresionant`: teren intravilan, o
garsonier`, un apartament [i o cas` \n Bucure[ti,
o barc` cu motor, autoturism Chrysler C 300, un
altul Audi TT, conturi de 80.000 de euro [i \mpru-

muturi acordate de 12.000 de euro, dividende de
135.000 de lei. Totul din salariul de parlamentar
[i un SRL (Galaxy).



Valentin Precup (PSD+PC)
Avocat \n Baroul Bucure[ti; a fost ofi]er de Po -

li]ie p\n` \n 1997, apoi jurist la o firm` care se afl`
\n subordinea Consiliului Local T\rgu Mure[, prin
intermediul c`reia s\nt administrate spa]iile loca-
tive ale municipiului. |n 1996, Valentin Precup a
fost acuzat \mpreun` cu al]i poli]i[ti de la Cer cet`ri
Penale c` ar fi lovit [i supus un minor – Gheorghe
Notar – la rele tratamente, minor care a fost re]inut
pentru furt. Pentru c` reclama]ia nu a avut nici un
efect \n Romånia, minorul a dat statul ro mån \n
judecat` la Curtea European` pentru Drepturile
Omului. G. Notar a ob]inut daune morale \n val-
oare de 50.000 de euro. Precup a negat c` ar fi par-
ticipat la maltratarea t\n`rului. 

Borbely Laszlo (UDMR)

Deputat [i ministru al Dezvolt`rii, Lucr`rilor
Publice [i Locuin]elor. 

Maniera \n care Borbely Laszlo a secretizat
numele beneficiarilor de locuin]e ANL reprezint`
un caz clasic de interpretare abuziv` a legii, cu
scopul de a-[i acoperi clientela politic`.

Presa i-a solicitat ministrului lista complet` a
viitorilor proprietari din cartierul ANL „Constan-
tin Bråncu[i“, dar ministrul a refuzat categoric,
invoc\nd legea privind protec]ia [i prelucrarea
datelor cu caracter personal. 

Alexandru Petru Fr`tean
(PSD+PC) 

Numele lui Fr`tean este asociat cu istoria con-
troversat` a concesion`rii unei cl`diri a Spitalului
Jude]ean \n favoarea unui spitalul privat. 

{tefan Some[an (PSD+PC) 
A fost inspector general al Inspectoratului Jude -

]ean {colar; a fost cercetat penal \n dou` dosare;
\ntr-unul a fost considerat suspect pentru c` \n pe-
rioada mandatului s`u au fost decontate sume im-
portante (14 miliarde de lei vechi) unei firme pen-
tru construc]ia unui bazin de \not; banii au fost pl` -
ti]i, de[i, timp de 3 ani, construc]ia nu a fost realiza -
t`; Parchetul Anticorup]ie [i-a declinat competen]a.
Presa consemneaz` \nc` dou` cazuri similare: \n -
tr-unul e vorba despre inexisten]a documentelor jus -
tificative pentru achizi]ia a 25 de copy-printere – a
fost declarat nevinovat \n instan]`, iar \ntr-altul, tot
despre decontarea unor lucr`ri neefectuate.

Teodor Giurgea (PD-L) 
Traseist: PUNR, PNL; \n 2008 a trecut la PD-L.

Doru Opri[can (PD-L) 
Traseist: PN}-CD, PNL, \n prezent pre[edintele

organiza]iei municipale Tg. Mure[ a PD-L. A fost pre -

[edintele FPS Mure[ \n anul \n care s-a privatizat
Azomure[ (1998); privatizarea a fost subiect de an-
chet`; Doru Opri[can a fost demis \n urma con-
trolului, fiind acuzat c` a ac]ionat \mpotriva intere-
selor statului (a sf`tuit cump`r`torul s` nu achizi -
]ioneze pachetul majoritar pentru c` \i va aduce
diferen]a de procente – apar]in\nd FPS – el \nsu[i;
a devenit manager al Azomure[ \n favoarea ac]io -
narului privat). Ulterior, Doru Opri[can devine con-
silier municipal [i, \n aceast` calitate, este indicat,
al`turi de primar [i al]i consilieri ca fiind respon-
sabil pentru o asociere a Prim`riei cu o companie
privat`, asociere care a generat un prejudiciu pen-
tru bugetul local de peste 31,5 miliarde de lei. Doru
Opri[can a ap`rut \n raportul de monitorizare
CEDES pentru nedepunerea la termen a declara]iei
de interese

Ovidiu Vasu (PD-L) 
Fiul primarului comunei R\ciu, fost vicepre -

[edinte al PSD Mure[, azi pre[edinte al organiza]iei
de tineret a PD-L. A migrat din PSD \n PD-L \mpre-
un` cu tat`l s`u \n 2005. |n perioada în care tat`l
s`u, Ioan Vasu, era primar al comunei R\ciu, firma
lui Ovidiu Vasu avea contract cu Prim`ria pentru
între]inerea drumului jude]ean [i a drumurilor co-
munale. 

Vasile Cornea (PD-L) 
Fost primar al ora[ului Iernut timp de dou` man-

date, în 2000 [i 2004, dar [i înainte de 1989. Vasile
Cornea a fost [ef de cadre pe jude] înainte de ’89.
În 2005, dup` ce a ob]inut cel de-al doilea mandat
ca primar PSD, Cornea a ales s` migreze spre PD.
Cornea a fost acuzat, în repetate r\nduri, de presa
local`, de licita]ii m`sluite, jocuri cu banii publici,
fonduri ce nu pot fi justificate în urma controalelor
efectuate de c`tre controlorii financiari ai Camerei
de Conturi. 

Niculae Havrile] (PNL) 
Traseist, om de afaceri, fost pre[edinte al Agen -

]iei Domeniilor Statului în Guvernarea CDR. Ha -
vrile] a fost membru al PN}CD, apoi pre[edinte al
Ac]iunii Populare, iar în prezent este membru al
PNL. 

Ca fost pre[edinte al Consiliului de Adminis-
tra]ie al ADS, Havrile] a fost cercetat penal de c`tre
procurorii DNA în cazul privatiz`rii SC Vitipomico-
la SA S\mbure[ti Olt. Al`turi de al]i 10 func]ionari,
Havrile] a fost acuzat c` a aprobat plata unei rede-
ven]e mai mici în contractul de concesionare [i de
s`v\r[irea unor infrac]iuni conexe infrac]iunilor de
corup]ie, în urma c`rora bugetul de stat a fost
p`gubit. 

Ciprian Dobre (PNL) 
Vicepre[edinte al Consiliului Jude]ean Mure[,

pre[edinte interimar al PNL Mure[, fost prefect.
Dobre a fost acuzat, în perioada în care a fost pre-
fect, de fals [i uz de fals de c`tre ap`r`torii famili-
ilor Banffy [i Demeny, care au solicitat retrocedarea
a zeci de mii de hectare de p`dure pe valea Mure -
[ului superior. Dobre s-a ap`rat, afirmînd c` nu a
f`cut dec\t s` aplice legea. Dosarul privind retro-
cedarea este pe rolul instan]elor mure[ene [i în
prezent.

Adrian Gherca (PNL)
Director al Oficiului Prefectural Sighi[oara. Cu

200 de milioane de lei vechi, Romburg SRL, firma
administrat` de c`tre Gherca a cump`rat în 2000,
în urma privatiz`rii de c`tre FPS, Hotelul Steaua din
Sighi[oara, restaurantul Vlad Dracul [i popasul tu -
ristic Hula Dane[. Hotelul era revendicat de mo[ -
tenitorii fostului primar Aurel Mosora (1934-1940).
SC Romburg, care administreaz` hotelul, a c\[tigat
în prim` instan]` procesul de retrocedare cu mo[ -
tenitorii, ca apoi Curtea de Apel Timi[oara s` le
dea c\[tig de cauz` acestora din urm`, \n aprilie
2007, iar hotelul s` revin` descenden]ilor fo[tilor
proprietari. 

Renic  ̀Diaconescu (PSD+PC)
Traseist politic: Alian]a pentru România, Par-

tidul Umanist, PD, PNL [i iar`[i PUR (ulterior PC),
fiind ales deputat de Olt pe listele PSD+PUR. În 11
iunie 2007 a demisionat din Partidul Conservator,
trec\nd iar`[i la PNL, unde a r`mas p\n` în august
2008, c\nd [i-a anun]at candidatura la alegerile din
30 noiembrie din partea Alian]ei PSD+PC. {ef al
sec]iei de Neurologie Recuperatorie a Spitalului
Jude]ean Slatina. Un audit intern a relevat c` Dia-
conescu a încasat nejustificat sume de bani de la
spital pentru zile în care figura prezent [i la Came -
ra Deputa]ilor. A beneficiat [i de 120 de bonuri de
mas`, justific\nd c` i se cuveneau pentru ca a lu-
crat în zile nelucr`toare. Auditorul a explicat c`
pentru zilele nelucr`toare nu se acord` bonuri de
mas`.

Marin Bobe[ (PSD)
A încercat, în 2006, s` ob]in` fonduri neram-

bursabile SAPARD pentru una dintre firmele pe
care le controla, dar a folosit, pentru documenta]ie,
acte false, menite s` ascund` faptul c` ferma pen-
tru care solicita împrumutul (50.000 de euro pen-
tru un camion) nu îndeplinea condi]iile pentru ob]i -
nerea banilor. Direc]ia Control [i Antifraud` a Agen -
]iei SAPARD a blocat plata. 

Valeriu Andrei Steriu 
(PSD+PC)

Firma la care era vicepre[edinte, La Dorna, [i
Steriu, personal, au f`cut subiectul unor acuza]ii de
în[el`ciune din partea a 26 de fermieri cu care
urma s` se asocieze în cadrul unor proiecte privind
construirea mai multor euroferme din fonduri
SAPARD. 

Gigel Sorinel {tirbu (PNL)
Fost preot, fost subprefect. Din 2007 este secre-

tar de stat în Ministerul Culturii [i Cultelor. Pre-
mierul C`lin Popescu T`riceanu i-a botezat unul
dintre copii. Presa local` a scris despre nereguli în
declara]ia de avere (nu [i-a trecut toate bunurile
dob\ndite, iar între declara]iile actualizate anual
exist` discrepan]e suspecte; în plus, înstr`inarea
unor bunuri nu se reflect` în venituri). În toamna

anului 2007, în depozitul închiriat de firma lui
{tirbu, SC George’s SRL (administrat` în prezent de
so]ia r`spopitului [i de mama acestuia), DIICOT [i
angaja]ii vamali au descoperit peste patru tone de
alcool contraf`cut. Dosarul se afl` la Parchetul de
pe l\ng` Judec`toria Slatina.

Mircea Dumitru Gheorghe
Co[ea (PD-L)

Traseist politic: FSN/PDSR-ApR-PNL-PD-L. În
2006, CNSAS a anun]at c` Mircea Co[ea a fost
ofi]er sub acoperire al fostei Securit`]i. Contest`
sentin]a de poli]ie politic` pronun]at` în 2007,
contesta]ie admis` de Colegiul CNSAS.

Marin Ionic` (PD-L)
Fost pre[edinte al Consiliului Jude]ean aproape

trei mandate. În 2005 a fost cercetat modul în care
firma fiului s`u, Mihai, a ob]inut zeci de mii de
euro din fonduri nerambursabile PHARE de la ADR
Sud-Vest Oltenia, în condi]iile în care Marin Ionic`,
pre[edinte al Consiliului Jude]ean, era [i membru
în Consiliul de Administra]ie al agen]iei, o vreme
fiind chiar vicepre[edintele ei.
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Jude]ul Mure[ Jude]ul Olt

Dumitru Dragomir (PRM)

Trimis în judecat` de procurorii DNA, în mai
2008, într-un dosar în care apar cazuri de luare
de mit`, fals, uz de fals, abuz în serviciu [i alte
fapte de corup]ie [i s\nt implica]i oameni din fot-
bal, parteneri de afaceri ai lui Dragomir [i fiul
acestuia. Potrivit rechizitoriului, Dragomir ar fi
primit un teren \n Bucure[ti pentru ca, \n schimb,
s` fie de acord cu achizi]ia de c`tre Liga Profe-

sionist` de Fotbal – cu înc`lcarea Statutului LPF
– a unui teren cu un pre] supraevaluat. A demi-
sionat din PRM la sfîr[itul acestei veri, se anun -
]ase iminenta sa intrare în PD-L, dar a revenit în
PRM [i a fost desemnat candidat în colegiul Cara-
cal, nu departe de Scornice[ti, unde, în anii ’80,
a condus echipa de fotbal din satul lui Nicolae
Ceau[escu.



Filona[ Chi[ (PSD+PC)
Fost secretar al UTC S`laj, s-a pronun]at împotri-

va deconspir`rii preo]ilor colaboratori ai Securit`]ii.

Ionel Ciunt (PSD+PC)
Fostul prefect al jude]ului, în 2004, actual direc-

tor adjunct al Direc]iei Sanitar Veterinare [i de Si -
guran]a Alimentelor, este cercetat de Poli]ie pentru
c` s-a sustras de la recoltarea de probe biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei

Petru Buboi (PNG-CD)
S-a deconspirat ca informator al Securit`]ii pen-

tru a-l putea acuza pe pre[edintele filialei S`laj a
Partidului Democrat, Viorel Stanca, c` ar fi fost ofi -
]er de Securitate. Buboi afirma c` el \nsu[i ar fi

fost informator al lui Viorel Stanca.

Gheorghe Mirel Talos (PNL)
Fost consilier al premierului T`riceanu, în pre -

zent deputat, face parte din „lotul“ demnitarilor
care refuz` s` p`r`seasc` vilele de protocol RA-
APPS. Conform propriei declara]ii de avere, în 2005
a ob]inut o locuin]` ANL, pe numele so]iei.

Stan Petru (PRM)
A fost secretar jude]ean al PCR pe probleme de

agricultur`. A p`r`sit PRM în timpul actualului
mandat de senator (la începutul acestei veri), a
fost batjocorit public de liderul partidului, Vadim
Tudor, dar a revenit înainte de alegeri, provoc\nd
certuri în filiala s`l`jean`. 

Ion Nicolae (PNL)
Traseist: fost consilier local (apoi viceprimar)

pe listele PRM \n 2000, apoi a trecut la PUR,  iar \n
2003 la PNL. 

O ziarist` de la o publica]ie local` a depus pl\n -
gere la Poli]ie împotriva politicianului liberal pen-
tru instigare la agresiune fizic`, incident produs
în august, la Coste[ti, cu ocazia S`rb`torii }iganilor.
Presa v\lcean` a scris în mai multe r\nduri despre
modul controversat, dus p\n` la limita abuzului de
func]ie, în care a ac]ionat în calit`]ile sale de in-
spector-[ef al Inspectoratului Jude]ean de Stat pen-
tru Construc]ii sau de consilier municipal. |n pe-
rioada \n care a fost viceprimar a \nfiin]at o fun da -
]ie („Din suflet“), pentru care s-a g`sit un sediu ul-
tracentral (\n condi]iile \n care alte organiza]ii nu
au ob]inut spa]ii de la Prim`rie); sediul funda]iei
este, \n prezent, sediu de campanie electoral`. Cu
toate c` lucreaz` în domeniul bugetar, Nicolae se
laud`, în declara]ia de avere, cu bunuri cump`rate
[i mo[tenite – trei terenuri, un apartament, un
BMW –, în vreme ce presa local` îl crediteaz` cu o
ma[in` Toyota nou` [i o cas` recent achizi]ionate.

Svetlana Preoteasa (PNL)
Acuzat` c` promite finan]`ri pentru reabilit`rile

[colilor în recompens` pentru voturi ob]inute de PNL. 

Sorin Ghi]` (PSD)
Ales primar al comunei Vl`de[ti, numele lui

Ghi]` este legat de func]ionarea unora dintre cele
mai celebre parc`ri de pe Valea Oltului.

Vasile Bleotu (PSD)
Numele deputatului (primul mandat între 2000

[i 2004; a revenit în Camer` dup` alegera Rovanei
Plumb în Parlamentul European, p`str\ndu-[i [i
func]ia de director economic al Fondului de Garan -
tare a Depozitelor Bancare, subordonat BNR) este
asociat cu o serie de afaceri dubioase derulate în
zona Dr`g`[ani, de la scutirea pl`]ii unor datorii
c`tre buget p\n` la falimentarea Scand SA, firm` de
la care Prim`ria Dr`g`[ani a cump`rat un imobil în
condi]ii dezavantajoase pentru bugetul local.

Sorin Zamfirescu (PD-L)
Traseist: PCR-PN}CD-UFD-PUR-PNL-PLD-PD-L.

A fost primar sub mandat ]`r`nist, în prezent este
consilier jude]ean. Numit de PNL director al regiei
publice de ap` Acvarim, a demisionat din func]ie

imediat dup` ce a p`r`sit PNL pentru grupul PD-L,
dar nu înainte de a-[i asigura un post de inginer
pentru a se retrage, ulterior, în concediu de boal` –
în schimbul unei remunera]ii lunare de 800 de euro
pe care o prime[te de doi ani. 

Dumitru Stancu (PD-L)
Fost frunta[ al PSD V\lcea (subprefect [i vice -

pre[edinte al Consiliului Jude]ean, pre[edinte al
organiza]iei municipale de partid), a trecut în PD-L
în 2007.

George Brânzan (PD-L)
Ginecolog, face parte dintr-o list` de 12 medici

ancheta]i pentru moartea unei tinere, în 2004. Trei
ani mai t\rziu, Comisia de Disciplin` a Colegiului
Me dicilor îl sanc]ioneaz` pe Brânzan doar cu aver-
tisment pentru probleme de deontologie medical`,
de[i pacienta murise în urma neglijen]ei medicului.

Dumitru Avram (PRM)

A activat între 1970 [i 1986 în cadrul agen]iei
de pres` Agerpress, unde a ajuns p\n` în func]ia
de redactor-[ef adjunct. A devenit, în 1986, instruc -
tor la Sec]ia de pres` a CC al PCR. A p`r`sit PCR
\n 1989. Membru [i deputat PRM din 2004.

Tiberiu Vladislav (PRM)
Înainte de a fi candidat pentru Camer` din

partea PRM în V\lcea, a circulat pe traseul politic
PN}CD (ales senator pe lista Conven]iei Democrate
Române în 1992, în Hunedoara) – PNL (ales sena -
tor tot pe lista CDR, în 1996, în Bac`u).

Adrian Sandu (PNG-CD)
Traseist: membru PNG-CD, dar nu \nainte de a

fi trecut prin ApR, PUR, PD, PRM. 
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Gheorghe Ciocan (PSD+PC) 
Presa a f`cut o leg`tur` \ntre faptul c` Gheorghe

Ciocan [i Ioan Mircea Pa[cu – fost ministru al Ap` -
r`rii – \mpart aceea[i cas` de vacan]`, iar ginerele
lui Ciocan a ob]inut un contract de reamenajare a
cazarmei de la Eforie Sud din fonduri ale MAp (un
milion de euro). Pe durata mandatului lui I.M.
Pa[cu la conducerea ministerului (2000-2004), prin
r`s punsuri oficiale, MAp a negat existen]a vreunei
re la]ii cu firma fiului lui Ciocan. Conducerea ulte-
rioar` a MAp a admis \ns` existen]a unui contract
cu respectiva firm` [i a precizat c` a fost atribuit
prin selec]ionare din „baza de date a ministerului“. 

Rudolf Riedl (UDMR) 
Subprefect; a fost cercetat penal de DNA pentru

abuz \n serviciu – acuzat c` a orientat sumele pro -
venite de la rectificarea de buget spre comunele cu
primari UDMR.

Viorel Pop (PSD+PC) 
Traseist: PDSR, ApR, PD-L, a trecut \naintea ale -

gerilor din acest an la PC; controversat om de afa -
ceri, suspectat c` ar fi ob]inut, cu suport politic, lu -
cr`ri \n domeniul construc]iilor, unele prin atri -
buire direct`.

Jude]ul Satu Mare

Ioan Cindrea (PSD+PC)
Deputatul PSD a fost secretar de stat în Minis -

terul Muncii [i director al ANOFM, perioad` în
care mama sa, în v\rst` de 70 de ani, a concesio -
nat un teren de la Prim`ria din Cisn`die la un
pre] simbolic (1 euro/m2). Tot mama liderului PSD
a accesat, în 2001, fonduri PHARE (50.000 de
euro) prin firma Confsib Interna]ional, la care era
ac ]ionar`. O alt` participa]iune a venerabilei ac -
]ionare, al`turi de al]i politicieni locali, este Crama
Apoldu; achizi]ionat`, conform presei, la un pre]
subevaluat.

Mircea Vasile Cazan (PNL)

A „furat“ startul campaniei electorale, ap`r\nd
pe reclamele outdoor [i video ale Societ`]ii Na -
]ionale de Radiocomunica]ii SA / Radiocom („V`
m`rturisesc c` la Radiocom punem suflet în co-
municare“), al c`rei pre[edinte este. Din aceast`
calitate, este asociat unor afaceri controversate cu
propriet`]i subevaluate din patrimoniul societ`]ii.

Mircea Silvestru Lup (PSD+PC)
Fost prefect PSD în perioada 2000-2004, de nu-

mele lui se leag` o serie de acuza]ii cu privire la
eliberarea clientelar` a unor titluri de proprietate,
la {elimb`r, în contextul controverselor legate de
traseul centurii ocolitoare a Sibiului. Dup` finalul
mandatului s`u de prefect a izbucnit [i scandalul
magazinelor de tip economat, deschise cu inau-
gur`ri festive, dar existente numai pe h\rtie.

Ilie Stoica (PNL)
Senatorul, ales ca membru PUR (PC) dar ex-

clus din aceast` forma]iune, a fost trimis în jude-
cat` pentru agresarea (lovire [i alte acte de violen]`
cu circumstan]e agravante), la Agnita, a unui adver-
sar politic în timpul campaniei pentru alegerile lo-
cale din 2004. La una dintre propriet`]ile sale ]ine
în captivitate c`prioare, de[i legea din România nu
permite astfel de tratamente aplicate animalelor
s`lbatice; Stoica argumenteaz` c` „le-a cump`rat de
la un cresc`tor din Germania“.

Eugen Mitea (PNL)
Fostul viceprimar al Sibiului, a condus comisia

Prim`riei care a atribuit, prin licita]ie, la un pre]
considerat ca fiind supraevaluat lucr`rile de reabi -
litare a Pie]ei G`rii din Sibiu. A plecat din Admi -
nistra]ia local` dup` ce a fost anun]at c` va prelua
conducerea Transgaz Media[. Ministerul Economiei
a optat în ultimul moment, f`r` explica]ii, pentru un
alt [ef, Mitea devenind, ulterior, director general
adjunct în Romgaz Media[. 

Alexandru Toma[evschi 
(Partidul Verde)

Traseist: plecat din PSD, a participat la mai
multe ac]iuni PD-L înainte de a deveni candidatul
ecologi[tilor.

Jude]ul Sibiu

C`t`lin Harnagea (PNL)

Fost [ef al Serviciului Român de Informa]ii, apa -
re ca martor în anchetele Rompetrol lansate de
DIICOT. Asociat în afaceri cu Dorin Marian, a consi -
liat afacerile EADS de securizare a frontierelor Ro -
mâniei, contract care a pus \n conflict Guvernul cu

Comisia UE; a intrat în rela]ii de afaceri (Fly Taxi)
cu unul dintre patronii restaurantului Golden Blitz,
Dan Besciu, [i (prin aceea[i firm` de taximetrie)
cu Sergiu Vladimir Ionescu, fost consilier al minis -
trului PSD al Transporturilor, Miron Mitrea.


