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UNIUNEA PSD+PUR 
 

 Ca urmare a monitorizării imaginii publice a candidaţilor la Parlament, coaliţia consideră că 

următorii candidaţi nu întrunesc criteriile de integritate morală ale societăţii civile. Acest 

calificativ nu implică în nici o formă că aceşti candidaţi au încălcat în mod necesar legi ale 

statului român sau ar trebui deferiţi justiţiei. Nici nu implică egalitatea situaţiei lor, situaţiile 

fiind foarte diferite şi necesitând o judecată de la caz la caz. Evaluarea s-a realizat pe baza 

criteriilor coaliţiei agreate cu partidele politice (pe scurt, traseism, colaborare cu fosta 

Securitate sau regimul Ceauşescu în general, utilizarea unei poziţii publice pentru folos 

personal sau familie, discrepanţă între veniturile declarate şi sursa transparentă de venit, 

încălcarea principiului concurenţei echitabile prin favorizarea clienţilor personali sau de 

partid). Au fost evaluate contestaţii până în ultima zi, mult după termen, cele reuşite 

determinând retragerea candidaţilor de pe listele noastre. În prezent, aceste liste includ 95 

de persoane de la PSD+PUR, 9 persoane de la Alianţa DA, 46 de persoane de la PRM şi 3 de 

la UDMR. 

 

Judeţul Alba 

1. Nicolae Popa - PUR, traseist politic, a trecut prin trei partide: PDSR, APR, PUR, în toate 

deţinând funcţii de conducere. 

2. Nicolae Gavrilă – PSD, traseist politic, a trecut prin trei partide: PSDR, APR şi PSD  

 

Judeţul Argeş 

3. Mihai Tănăsescu, actual ministru al Finanţelor Publice din România şi vicepreşedinte al PSD 

Bucureşti. Ca ministru al Finanţelor Publice a tolerat reeşalonarea datoriilor şi penalităţilor la 

întârzierea plăţilor, defavorizând astfel firmele care îşi plătesc corect şi la timp datoriile. De 

aceste decizii au profitat firme private aparţinând clientelei PSD, precum RAFO Oneşti sau 

Societatea Naţională a Tutunului. Ultima dintre aceste reeşalonări s-a efectuat prin OG 

94/2004, care a permis firmelor să îşi amâne datoriile până pe data de 30 noiembrie, deci 

până după alegeri. 

4. George Copos. Preşedintele echipei Rapid are o avere de circa 160 de milioane de dolari, 

conform topului revistei Capital. Afacerile sale se învârt în jurul industriei, comerţului şi 
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turismului. Presa a relatat despre el, ca şi despre alţi preşedinţi de club, că atât remuneraţia 

jucătorilor, cât şi uneori transferurile sunt realizate plătindu-se impozite mult mai mici decât 

cele care ar fi datorate în mod real statului. 

5. Nicolae Văcăroiu, a fost cercetat în dosarul Jimbolia deschis de Parchetul General în 2000 

privind încălcarea embargoului asupra carburanţilor impus de ONU Iugoslaviei. Cercetarea nu 

a putut progresa dat fiind că dl. Văcăroiu avea imunitate parlamentară. După alegerile din 

2000 dosarul Jimbolia a fost închis. Nicolae Văcăroiu a deţinut timp de şase luni funcţia de 

director al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, BID, care a făcut obiectul unui dosar penal în 

care este cercetat controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. În anchetă s-a descoperit 

că banii prin care s-a constituit BID provin din retrageri de la Fondul Naţional de Investiţii, 

prin falimentul căruia mulţi investitori mici şi-au pierdut banii. În 1999, Nicolae Văcăroiu a 

semnat un contract cu Sorin Ovidiu Vântu, prin care a fost plătit ca "specialist" cu sute de mii 

de dolari. Nicolae Văcăroiu s-a aflat în conflict de interese, deţinând în timpul mandatului de 

senator şi preşedinte al Senatului şi funcţia remunerată de preşedinte al BID. Ca avere 

declară că deţine un teren agricol de 5,28 ha, mai multe terenuri intravilane, un apartament 

de 116,34 mp şi două case, din care una de 600 mp.  

6. Filip Georgescu, deputat şi preşedintele Filialei PSD Argeş. A deţinut mai bine de trei ani, 

până la finele lui 2003, două funcţii: cea de director general la Romsilva şi cea de deputat. În 

2002, în calitate de director general al Romsilva a contribuit la reeşalonarea  unei datorii de 

peste un milion de dolari a unei firme deţinute de omul de afaceri şi colegul său de partid, 

Culiţă Tărâţă. Filip Georgescu deţine un teren agricol de 44,8 ha, un teren forestier de 5,6 

ha, un apartament de 86 mp, o casă de locuit de 360 mp, o casă de vacanţă de 100 mp, un 

Mercedes, an de fabricaţie 2000, plus depozite în bănci de 1490 milioane lei. 

7. Ion Burnei, până la finele anului trecut a fost membru în Consiliul de administraţie al Casei 

Judeţene de Asigurări de Sănătate Argeş, fiind suspectat de presă că a favorizat afacerile 

soţiei sale care este acţionar unic la SC Mona SRL, un lanţ de farmacii. Are o avere 

considerabilă: 10.000 mp teren agricol, 10.800 mp teren intravilan, vila şi maşina fiind pe 

numele soţiei. 

8. Alexandru Stănescu, în perioada comunistă (1983-1989) a fost ministru adjunct la Ministerul 

Industriei, iar în timpul guvernării Văcăroiu a devenit ministru plin la acelaşi minister. Este 

acţionar la mai multe firme, la unele fiind asociat cu lideri de marcă ai PSD. Un exemplu este 

Fineco SA din Bucureşti (la care a fost chiar membru al Consiliului de Administraţie), printre 

acţionari numărându-se Gheorghe Oană (secretar de stat în Ministerul Finanţelor), BID SA 

(Banca deţinută de controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, cercetat penal) şi Arcom 
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SA (la care administrator era şi Ovidiu Muşetescu, şeful APAPS). Fineco a fost implicată în 

scandalul prăbuşiriii FNI, dat fiind că BID, banca lui Sorin Ovidiu Vântu participase la 

constituirea acestei societăţi. Uzinsider, o alta firmă la care Alexandru Stănescu este acţionar, 

a avut datorii la bugetul de stat de  aproape 2,5 miliarde lei.  

 

Judeţul Bacău 

9. Viorel Hrebenciuc. Fost primar şi, mai apoi, prefect al Bacăului. Presa l-a acuzat pe Viorel 

Hrebenciuc că în 1991 ar fi deturnat fondurile de ajutor primite de băcăuanii care au avut de 

suferit  în urma inundaţiilor din acel an. De asemenea, el a semnat ca secretar general al 

Guvernului la data de 6 martie 1995 un contract  între Departamentul de Informaţii al 

Guvernului Român şi societatea GSE, firma lui Adrian Costea. Contractul prevedea livrarea, de 

către societatea GSE, a unui album de promovare a României care trebuia imprimat  într-un 

tiraj de 97.000 de exemplare pentru suma totală de 5.797.740 dolari la o editură patronată 

de Adrian Costea. Cazul a fost investigat deopotrivă de autorităţile franceze şi române, 

existând suspiciunea că din aceşti bani publici s-au tipărit materiale de campanie electorală 

din 1996 pentru Ion Iliescu şi PDSR. Dl. Hrebenciuc a semnat o suplimentare a acestui 

contract chiar după ce nu mai avea dreptul legal să decidă acest lucru, nemaifiind secretar 

general al guvernului. Viorel Hrebenciuc a fost printre cei audiaţi în acest dosar. În anul 2003 

el a fost acuzat că firma de asigurări Arab German Insurance, unde era membru în Consiliul 

de Administraţie, a primit contractul de asigurare a parcului de maşini al Camerei Deputatilor, 

al cărei vicepreşedinte era Viorel Hrebenciuc. În urma scandalului, Hrebenciuc s-a retras din 

administraţia firmei de asigurări, însă contractul nu a fost reziliat. 

10. Vlase Petru Gabriel, subprefect, este beneficiarul concesiunii unui teren ultracentral în Bacău 

pe care administraţia PSD a refuzat să-l retrocedeze proprietarilor în drept. 

 

Judeţul Bihor 

11. Gheorghe Sârb, actual prefect, deţine o vilă de lux, două apartamente şi două spaţii 

comerciale. Presa locală a relatat că unul dintre aceste spaţii a fost obţinut la un preţ mult 

mai mic decât valoarea sa reală de la firma Mercur SC. Tot presa locală a căutat, fără să 

reuşească să o localizeze, facultatea de ştiinţe juridice pe care prefectul, frigotehnist de 

profesie, declară că ar fi urmat-o.  

12. Teodor Maghiar. A fost acuzat de presă de deturnări de fonduri bugetare, împroprietărire prin 

fals cu terenuri. Când şi-a epuizat mandatele legale de rector, a reuşit să facă ales pe fiul său 



 4

ca succesor la conducerea universităţii. Celălalt fiu conduce Spiralul Clinic Judeţean. A fost 

cercetat de Parchet pentru fraudarea votului (acuzat că a introdus în urnă 6 buletine de vot) 

fără însă a fi tras la răspundere în vreun fel datorită influenţei pe care o exercită în zonă. 

Averea declarată este compusă din 4 ha de teren agricol, o casă valorând 850 milioane lei şi 

un autoturism Mercedes, restul bunurilor fiind trecute pe numele fiilor, care deţin şi societăţi 

comerciale. 

 

Judeţul Bistriţa 

13. Viorel Pupeză, absolvent al Academiei Ştefan Gheorghiu, activist PCR în Consiliul Naţional al 

Organizaţiei de Pionieri condus de Poliana Cristescu. A trecut de la PSM la PSD. A fost 

secretar general al prefecturii Bistriţa, iar din 2002 a devenit prefect. În timpul mandatului 

său ca prefect, Consiliul Local Bistriţa îi concesionează fiicei sale Mirela Lorincz un teren de 

300 mp, destinat construcţiei de locuinţe pentru tineri. 

 

Judeţul Botoşani 

14. Răzvan Theodorescu a fost director al televiziunii publice şi actual ministru al Culturii. În 

această din urmă calitate a fost criticat de presă şi de Asociaţia Editorilor din România pentru 

că a distribuit discreţionar subvenţii ale Ministerului Culturii pentru cărţi, reviste şi filme, 

favorizând aceleaşi persoane ca în perioada comunistă. Theodorescu a sprijinit iniţial 

evacuarea Bibliotecii Naţionale pentru a instala în locul ei clădirea guvernului, acţiune care ar 

fi atras expedierea unei mari părţi a fondului naţional de carte într-un depozit inadecvat la 

Popeşti-Leordeni şi la care s-a renunţat doar în urma scandalului public creat. Deşi legea nu îi 

dădea acest drept, a semnat o hotărâre prin care a decretat că un hectar si jumătate din 

perimetrul parcului Carol îşi pierde statutul de sit istoric pentru a permite o construcţie 

favorizată de guvern. A mai fost acuzat că a trecut peste decizii ale Comisiei Monumentelor 

Istorice la nivel central sau local pentru a favoriza construcţii care nu corespundeau 

standardelor în domeniu, precum o clădire lângă Mânăstirea Sinaia. În anul 2000 a fost 

beneficiarul restituţiei a 50 ha de teren agricol, 10 ha de pădure, precum şi a unui conac la 

Ruginoasa, în a căror posesie a fost pus prompt.  

15. Huţu Constantin a fost activist al  Partidului Comunist Român şi unul dintre liderii  organizaţiei 

de la întreprinderea Electrocontact, calitate în care, în zilele revoluţiei din 1989 a semnat un 

material în presa  locală în care a condamnat revolta de la Timişoara.  
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Judeţul Brăila 

16. Mihai Tudose. Soţia sa este acţionar la firma Carpatia SA, care a avut datorii restante la 

bugetul de stat şi decizie de executare silită. Firma sa AKMA Consulting care oferă 

consultanţă  pentru redactarea de proiecte din fonduri europene a copiat numele identic de la 

o firmă celebră britanică cu care nu există nici o legătură. În procedura de jurizare a acestor 

fonduri europene sînt implicaţi mai mulţi funcţionari din structurile administraţiei locale, ceea 

ce a făcut presa să acuze AKMA că oferă mai mult decât consultanţă celor care aplică la 

aceste fonduri. Rata de succes a aplicanţilor consiliaţi de AKMA e într-adevăr foarte mare. 

Mihai Tudose deţine două autoturisme ultimul tip: Peugeot, Audi. 

17. Alin Teodorescu – PSD - şeful cancelariei primului ministru, se află în situaţie de 

incompatibilitate fiind acţionar majoritar la Institutul de Marketing şi Sondare a Opiniei 

Publice  – IMAS, institut care a efectuat sondaje pentru guvern şi PSD. IMAS avea în vara 

2004 datorii la bugetul de stat de peste 38 miliarde lei, pentru care primise succesive 

reeşalonări la plată. 

18. Aurel Simionescu, înainte de 1989 a fost prim secretar UTC pe judeţ, actualmente este 

preşedinte al Consiliului judeţean Brăila.  

19. Ion Rotaru,  este asociat împreună cu alţi parlamentari PSD la firma “Carpatia SA”, care a 

fost executată silit pentru datorii. Astăzi firma este în lichidare voluntară.  

 

Judeţul Braşov 

20. Constantin Niţă, la începutul mandatului averea sa era de patru miliarde de lei, în care este 

inclusă o vilă în Braşov, o casă în satul părinţilor, un teren de 3.000 de metri pătraţi la 

Ghimbav. La sfârşitul mandatului la aceasta se adaugă o casă moştenită, un apartament şi 

terenuri de peste 10.000 de mp. Deţine 5% din SC Nimpex SRL, societate care a avut datorii 

la bugetul de stat la care a primit înlesniri de plată, plus 95 % din Fabrica de cărămizi Paneti 

SRL, la rândul ei cu datorii la bugetul de stat de aproape un miliard de lei. Este membru 

fondator al Asociaţiei Pro Braşov, formată majoritar din membri PSD, asociaţie care a primit 

în 2003 prin hotărâre de guvern pachetul majoritar (80 %) al societăţii care administrează 

parcului industrial Roman SA. Imediat, în decembrie 2003, Asociaţia Pro Braşov a înfiinţat 

societatea Pro Roman, iar activele uzinei au trecut automat în administrarea acestei societăţi. 

21. Cristoloveanu Ioan, a migrat la de la PD la PSD. În perioada cât a fost senator a ocupat şi 

funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie la Roman SA Braşov. 
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Judeţul Buzău 

22. Octavian Ştireanu. A migrat de la PD la PSD în 2000. Are un apartament în Bucureşti având 

valoare de impozitare de 785 milioane lei şi o casă de vacanţă cu valoare de impozitare 1,8 

miliarde lei. Cu toate acestea, Octavian Ştireanu se regăseşte pe locul 44 pe lista caselor 

construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, prin care terenul revine gratuit. Se află în 

proces cu Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România acuzat fiind de abuz de încredere. 

23. Ion Vasile, prefect, are o avere ce depăşeşte 12 miliarde lei, deţine o vilă la Năvodari, 

estimată la 1,3 miliarde de lei, alta la Bisoca (Buzău), estimată la 1 miliard de lei, un conac şi 

patru case la Săsenii Noi, evaluate la 2,6 miliarde de lei, o casă în municipiul Buzău, evaluată 

la 2,4 miliarde de lei şi circa 100 de hectare de teren, dintre care doar 24 pe numele său, 

restul fiind în proprietatea rudelor. Conform declaraţiei de interese, este acţionar sau asociat 

la diverse societăţi comerciale, însă acestea nu sunt menţionate.  

24. Aurel Gubandru, între 1997 şi 2003 a fost director la sucursala Buzău a Băncii Ţiriac, din 2000 

şi deputat. În prezent, conform declaraţiei de interese, Aurel Gubandru mai este doar 

consilier remunerat al Băncii Ţiriac. Averea lui se compune dintr-o casă de locuit, evaluată la 

1,825 miliarde de lei, un teren intravilan de 449 mp, două autoturisme (un Espero şi un Ford) 

şi un depozit de 8800 de euro. 

25. Pascu Corneliu (PUR), înainte de 1989 a fost director tehnic la Antrepriza Română. Figurează 

în topul celor mai bogaţi români, cu o avere estimată de revista Capital la 10-20 milioane 

dolari. Este proprietar al holdingului Iridex Group şi al altor 4 firme. Potrivit paginii Internet a 

Ministerului de Finanţe, Societatea Energoprod IRIDEX a înregistrat la finele lunii iunie 2004 

datorii la bugetul de stat, fiind declanşată procedura de executare silită. Actualmente au 

achitat o mare parte din această datorie. Este acţionar la ABC Asigurări-Reasigurări, alături 

de Cominco SA, firma în care sunt implicaţi Octav Cozmâncă şi alţi lideri PSD şi care primeşte 

multe lucrări din bani publici.  

 

Judeţul Călăraşi 

26. Doru Ioan Tărăcilă, fost ministru de interne până în 1996. Acţionar în mai multe firme, Doru 

Ioan Tărăcilă este unul dintre cei mai bogaţi parlamentari ai PSD, figurând în topul revistei 

“Capital” al bogătaşilor din România, cu o avere estimată la 12-14 milioane de dolari.  Cu 

toate acestea, Agrozootehnica Pietroiu, una din firmele la care este acţionar, a avut  datorii 

mari la bugetul de stat şi este actualmente în executare silită. Fiul lui Doru Ioan Tãrãcilã, 

Mihai Costin, a încasat sume importante din tranzacţia prin care Siderca SA Cãlaraşi a fost 
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vândută către Donasid, el fiind consultant juridic în această afacere din partea firmei 

Linklatars. Firma 2T SRL, la care fiul său este acţionar cu 50% din acţiuni, are contracte cu 

majoritatea instituţiilor publice din Călăraşi, cărora le plasează servicii de informatică. Doru 

Ioan Tărăcilă declară că deţine un apartament în Bucureşti şi o vilă în judeţul Călăraşi, 

declară că are în conturi 254 de milioane de lei şi 16.400 de euro, iar de încasat are 27.500 

de dolari şi 8.000 de euro. A fost cercetat în dosarul Jimbolia deschis de Parchetul General în 

2000, privind încălcarea embargoului asupra carburanţilor impus de ONU Iugoslaviei. 

Cercetarea nu a putut progresa dat fiind că se bucura de imunitate. 

27. Tudor Constantin, actualmente prefect. Presa a semnalat că a fost ofiţer de Securitate, 

încheind ca locotenent major stagiul de pregătire militară în trupele Securităţii (gradul 

obişnuit era sublocotenent în rezervă). Până în 1989 a avut poziţii de conducere în cadrul 

Arhivelor Statului, tot în cadrul Ministerului de Interne din Călăraşi. Potrivit declaraţiei de 

avere numai în anul 2003 a acumulat 3 hectare de teren, un autoturism TOYOTA şi o vilă.  

 

Judeţul Caraş-Severin 

28. Ioan Talpeş. Fost consilier prezidenţial, actualmente ministru de stat pentru coordonarea 

apărării naţionale, integrării europene şi justiţiei. Declară ca avere mai multe hectare de 

terenuri agricole şi intravilane la Topleţ şi la Slănic Prahova achiziţionate în 1978, 1995, 1999, 

1 apartament în Bucureşti (1991), o casă (1978), 2 case de vacanţă (1995, 2003), barcă cu 

motor (2000), Volkswagen Passat (2003). Cel mai mare scandal în care a fost implicat 

numele lui Talpeş este cazul Matser. Willem Matser, înalt funcţionar NATO, a fost arestat şi 

condamnat pentru fals şi tentativă de spălare de bani proveniţi din Columbia. Talpeş, la 

vremea aceea consilier al preşedintelui, l-a pus în legatură pe acesta cu omul de afaceri 

român Ovidiu Tender, în vederea dezvoltării unor afaceri în Romania, fapt ce a fost dezvăluit 

în timpul anchetelor făcute de autorităţile olandeze. În calitate de şef al Serviciului de 

Informaţii Externe (SIE) a pus un imobil aparţinând SIE la dispoziţia fundaţiei conduse de 

americanul Kurt Treptow, condamnat ulterior pentru acte de pedofilie practicate chiar în 

imobilul oferit de SIE. 

 

Judeţul Constanţa 

29. Alexandru Mazăre, fratele primarului Radu Mazăre are o avere considerabilă: creanţe de 

350.000 de euro; un apartament; un automobil Daewoo Cielo; este acţionar la Capri-

Company SRL Năvodari (1997), APV Media Turism SA (2003), Nisipuri SA (1998), Thomas 
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Cook Services&Distrubution SA şi Prismaserv. Firma Thomas Cook Services&Distribution SA 

este implicată indirect în Aqua Land, proiect al Primăriei Constanţa, printr-o reţea de firme 

care cuprinde Sigma Trading şi Five Holding. Presa a semnalat în repetate rânduri relaţiile 

dintre afacerile familiei Mazăre şi poziţiile de influenţă pe care aceştia le deţin la nivelul 

judeţului Constanţa.  

30. Eduard Martin, este fiul prefectului de Constanţa, Gheorghe Martin, de la care a preluat, după 

instalarea acestuia în funcţie, Polaris Holding formată din mai multe firme care se ocupă cu 

salubritatea în câteva oraşe. Parte din firme au datorii mari la bugetul de stat, aproximativ 46 

miliarde lei, pentru care au primit reeşalonări la plată, doar trei dintre ele fiind executate silit.  

 

Judeţul Covasna 

31. Vlad Căşunean. Numele său a fost implicat în scandaluri privind conflictul de interese, 

respectiv de privatizare. A fost avocatul lui Erdely Ede, acuzat de evaziune fiscală şi aflat în 

cercetare penală. Explică acest lucru în contestaţia trimisă Consiliului de Integritate al PSD ca 

pe o obligaţie de partid, dl Ede fiind un sponsor al PSD, cu o contribuţie de 200 000 000 lei. 

Averea sa se compune din: un teren agricol de 17,5 ha, teren forestier, 2 case, suprafaţă 200 

mp, şură, 3 grajduri, animale, două autoturisme Audi. 

 

Judeţul Dâmboviţa 

32. Victor Sanda, ca prefect al judeţului Dâmboviţa a fost acuzat de corupţie în privatizarea 

Societăţii de Gospodărire Comunală, Locativă şi de Transport Dâmboviţa, fiind sesizat oficial 

în acest sens chiar primul ministru Adrian Năstase. Cu toate acestea, nu s-a deschis împotriva 

lui Victor Sanda nici o anchetă. Împreună cu alţi lideri locali ai PSD, este acţionar la firma 

Complis SA, unde a fost şi director. Firma Complis SA avea la 30 aprilie anul curent datorii la 

bugetul de stat de peste 564 miliarde lei. De asemenea , firma Complis SA a câştigat mai 

multe licitaţii cu bani publici în judeţ. Averea sa se compune dintr-un teren intravilan de 1872 

mp, o casă de locuit de 400 mp cu o valoare de impozitare de 1.908.000.000 lei, depozite în 

bănci de 15.000 $ şi 483 milioane lei şi dividende neîncasate de 2 miliarde lei.  

33. Sergiu Andon, avocat de profesie, a fost controversat ca preşedinte al Societăţii Ziariştilor din 

România, fiind implicat într-un scandal determinat de înstrăinarea restaurantului Mărul de 

Aur, principala sursă de venit a Societăţii, în timpul mandatului său. 

34. Ion Dumitru, este directorul general Romsilva - Direcţia naţională a pădurilor, funcţie din care 

a aprobat trecerea a 10 hectare din pădurea Snagov în proprietatea privată a lui Remus 
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Truică, care era atunci şeful de cabinet al premierului Adrian Năstase şi a distribuit bani 

publici unor instituţii în care sunt implicaţi el sau colegii săi de partid.  

35. Traian Novolan, ca manager al societăţii Arctic Găeşti a fost cercetat pentru infracţiunile de 

luare de mită, înşelăciune şi fals în declaraţii, fiind arestat preventiv în ianuarie 1998, ca 

urmare a unei plângeri depuse la Curtea Internaţională de Arbitraj din Paris de către 

societatea Ageco din Luxemburg care intenţiona să participe la privatizarea Arctic. Potrivit 

mandatului de urmărire penală, mita consta în primirea unei arme de vânătoare Beretta în 

valoare de 5.600 $, a unui Mercedes şi a sumei de 5.000 $, înşelăciunea se referea la 

decontarea dublă a notelor de plată din călătoria la Luxemburg, iar falsul în declaraţii în 

nedeclararea firmelor pe care le deţineau el şi rudele sale la numirea în funcţia de director. 

Traian Novolan nu a fost condamnat pentru nici unul dintre aceste capete de acuzare, 

revenind în fruntea Societăţii Arctic până în 2000, când a fost ales senator PDSR. Novolan 

declară un apartament, o casă de vacanţă de 269 mp şi una de locuit de 150 mp. 

36. Dinu Marin, a intrat în parlament în 2000 pe listele PUR, după care a migrat spre PSD pe 

listele cărui partid candidează acum. Este acţionar la Editura Preuniversitaria care câştigă 

frecvent licitaţii ale Ministerului Educaţiei pentru manualele şcolare. Are peste 200.000 de mii 

de dolari avere în bani gheaţă şi active. 

 

Judeţul Dolj 

37. Ion Călin. Presa a relatat că în calitate de viceprimar a făcut demersuri pentru semnarea unui 

contract de cesionare a parcărilor din municipiu între Primăria Craiova şi un om de afaceri 

arab, contract încheiat în condiţii dezavantajoase pentru Primăria Craiova.  

38. Ion Voiculescu, înainte de 1989 a fost secretar al Consiliului Municipal PCR şi primar al 

Craiovei. În timpul mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj a fost acuzat de 

presă că şi-a construit o vilă în Peştişani-Gorj folosind muncitori ai unor firme de construcţii 

care executau lucrări primite de la instituţia pe care o conducea.  

39. Mircea Geoană, ministru de externe, în iunie 2003 avea declarate în bănci conturi de 120.000 

de euro, iar după numai un an acestea au crescut la 200.000 euro. Susţine că a strâns 

această sumă din salariul de ambasador în Statele Unite ale Americii între 1996 şi 2004, când 

a câştigat circa 160 000 de dolari, şi din diurnele ca ministru de externe, care nu se 

impozitează şi totalizează în jur de 900 milioane lei. În timpul ambasadei sale la Washington 

un subordonat al său a fost rechemat de minister la Bucureşti, dat fiind că exista suspiciunea 

unor afaceri desfăşurate în cadrul ambasadei prin intermediul său. Mircea Geoană a 
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obstrucţionat această rechemare, motiv pentru care a fost convocat de ministrul Andrei Pleşu 

în faţa comisiei de etică şi disciplină a MAE, primind o sancţiune administrativă.  

 

 

Judeţul Galaţi 

40. Dan Nica.  Presa a semnalat că în calitate de ministru a luat decizii prin care a creat avantaje 

unor companii private în detrimentul intereselor statului şi, totodată, al liberei concurenţe. Un 

exemplu notabil este actul normativ (Ordinul ministrului 164/2003) prin care sunt 

reglementate tarifele pentru telefonie mobilă, care sunt croite în aşa fel, încât unul dintre 

operatori să beneficieze de tarife mai mici cu aproximativ 10 milioane de euro pe an în raport 

cu spectrul utilizat şi faţă de ceilalţi operatori. 

41. Aurel Nichita, a fost în acelaşi timp director al direcţiei de Sănătate publică Galaţi, preşedinte 

al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS), consilier judeţean şi director al Spitalului 

de pediatrie. În 2000, perioada în care era preşedinte al CJAS, Spitalul de urgenţă “ Sf. 

Apostol Andrei” a făcut achiziţii în valoare de 56 miliarde lei, fără respectarea legislaţiei în 

vigoare, ilegalitate descoperită în 2003 de ministrul controlului Ionel Blănculescu. Tot în acea 

perioadă, CJAS Galaţi a emis un document prin care recomandă recuperarea de la Sidex a 

unor datorii de peste 1300 miliarde lei printr-o firmă de apartament din Bârlad, afacerea fiind 

stopată în urma dezvăluirilor din presă.  

 

Judeţul Giurgiu 

42. Ion Rădoi, a fost lider al sindicatului "Unirea" şi al Convenţiei Naţionale a Trasportatorilor, 

ambele din BNS, funcţii pe care le-a păstrat şi în timpul mandatului de senator PSD. Conform 

datelor din Registrul Comerţului, sindicatul pe care l-a condus a fost acţionar la societatea 

Sindomet, care, în urma unui contract încheiat în 1994 cu Regia Autonomă Metrorex, era 

beneficiară a 75% din volumul chiriilor plătite de proprietarii spaţiilor comerciale din staţiile 

de metrou. Cu ocazia unui control efectuat în 2003 de Corpul de control al Ministerului 

Lucrărilor Publice s-a descoperit că Metrorex a încheiat un contract de asociere dezavantajos 

cu Sindomet pentru achiziţionarea unor boghiuri. S-a constatat că preţul Sindomet era 

superior pieţei, în condiţiile în care banii pentru producerea boghiurilor proveneau dintr-un 

credit acordat de guvernul elveţian. Este acţionar şi la societatea SWIS House Impex SRL.  

43. Nicolae Bădălău, a deţinut funcţia de subprefect al judeţului Giurgiu, presa locală dezvăluind 

că firme în care a fost implicat au beneficiat de proiecte pe bani publici. Presa a relatat că 
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construcţia unui simplu WC pentru o şcoală din Gaiseni realizată de una din aceste firme a 

costat aproape 1 miliard de lei, fapt recunoscut şi de primarul comunei.   

44. Dan Iosif, consilier al preşedintelui Ion Iliescu, a fost implicat în mai multe scandaluri. Fiica sa 

a cumpărat în perioada în care Dan Iosif era consilier prezidenţial, o mină de caolin din 

Dobrogea, pentru suma de 24 miliarde lei, preţ care, potrivit unui raport al directorului APAPS 

din zonă, era mult subevaluat. Pentru renovarea casei în care locuieşte ca şi chiriaş a plătit 

suma de 120.000 dolari obţinută printr-un credit bancar. În declaraţia sa de avere nu declară 

nici proprietăţi, nici bani lichizi.  

 

Judeţul Gorj  

45. Gheorghe Popescu, membru al Comisiei de Sănătate şi Familie din cadrul Camerei 

Deputaţilor. Între 1997-1999, dobândeşte un apartament, două case de locuit, o casă de 

vacanţă şi un autoturism marca Volkswagen Passat. Gheorghe Popescu a preluat un hotel din 

Tg. Jiu, ce a fost transformat în casă de oaspeţi a PSD, împreună cu Dumitru Brăilă, cunoscut 

ca un apropiat al lumii interlope gorjene şi cu omul de afaceri Dan Bârcină. 

46. Ion Florescu. Conform declaraţiei de avere nu are decât un apartament de 84 mp cu o 

valoare de impozitare de 600 mii lei, dobândit în 1990. În schimb, fiul său Mihai Florescu este 

acţionar în 2000 la SC Sartex SA, deţinând 2000 de acţiuni. Parlamentarul  deţine acţiuni la 

două societăţi comerciale, cu un profit de peste 4 miliarde lei, sumă ce reiese din bilanţul pe 

anul trecut. Cota de participare a lui Florescu la cele două societăţi comerciale este de 840 

milioane lei. Recent, acesta a recunoscut că a intervenit la Ministerul Industriilor şi Comerţului 

pentru a obţine o licenţă de exploatare la o microcarieră, ce funcţionează ilegal şi aparţine 

fostului consilier judeţean Dumitru Baros.  

 

Judeţul Hunedoara 

47. Adrian Păunescu, propagandist al Partidului Comunist şi al regimului lui Nicolae Ceauşescu 

prin intermediul revistei „Flacăra” şi a cenaclului „Flacăra”, fondat de el. În 1985 la un 

spectacol al cenaclului pe stadionul din Piteşti s-a produs un accident în urma căruia au murit 

mai mulţi tineri, accident care ar fi putut fi evitat dacă Păunescu anula concertul aşa cum îi 

ceruseră autorităţile în urma prognozei meteo nefavorabile. După 1989 a fondat Partidul 

Socialist al Muncii alături de Ilie Verdeţ, partid pe listele căruia a candidat la preşedinţie în 

1996. A trecut la PDSR în 1998. Are o avere considerabilă. Pe numele senatorului figurează o 

casă la Bârca şi o vilă în Bucureşti, maşini, terenuri. Pe numele fiicei Ana-Maria (14 ani)  
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figurează o altă casă, un teren intravilan, un teren agricol la Tâncăbeşti, 2 apartamente, unul 

în Bucuresti, celălalt la Craiova. 

 

Judeţul Ialomiţa 

48. Şerban Nicolae, este ministrul pentru relaţia cu Parlamentul. A fost consilier prezidenţial până 

acum câteva luni când a fost numit ministru pentru relaţia cu parlamentul. În calitate de 

consilier pe probleme de justiţie, în anul 2001 el a întocmit mai multe referate în care i-a 

recomandat lui Ion Iliescu să semneze Decretul 1101, publicat în Monitorul Oficial din 28 

decembrie 2001, prin care erau graţiate mai multe persoane. Printre acestea se număra şi 

fostul comisar şef adjunct al Gărzii Financiare Ialomiţa, Tănase George, ce fusese condamnat 

pentru luare de mită în 1999 la 4 ani de închisoare. La data când s-a făcut referatul, Tănase 

se afla în libertate, deşi întreruperea pedepsei pe motive medicale expirase. După ce presa a 

publicat pe larg amănunte, Iliescu a revocat decretul de graţiere la data de 7 ianuarie 2002, 

recunoscând că persoana care a greşit a fost consilierul Şerban Nicolae. Şerban Nicolae este 

asistent la facultatea de drept a Universităţii Spiru Haret. El deţine 7% din acţiunile SC 

Laborex SA, unde este şi cenzor, firmă care avea în vara acestui an datorii de 1 miliard de lei 

la bugetul de stat.  

49. Elena Sporea, a fost liderul sindicatului Agrostar, care a încheiat un protocol cu PSD înainte 

de alegerile din 2000 şi beneficiază de o pensie de 12 milioane lei de la sindicat. A înfiinţat 

Fundaţia Start XXI, din conducerea căreia fac parte majoritatea liderilor PSD Ialomiţa şi care 

are drept sponsori oameni de afaceri dubioşi. Un exemplu este Ion Nicolae, implicat în 

scandalul „Tutunul Românesc”, care a beneficiat de susţinerea explicită în Parlament a Elenei 

Sporea. Elena Sporea mai este vicepreşedinte şi la Fundaţia Ialomiţa 2000, din care fac parte 

mulţi lideri PSD din judeţ şi căreia i s-au adus acuze publice că a beneficiat de sponsorizări de 

la unele firme care au câştigat licitaţiile pentru programul guvernamental "cornul şi laptele". 

50. Alexandru Ştiucă, a fost vicepreşedintele Comitetului Judeţean de Cultură al PCR. Subprefect 

în perioada 2000-2004. Sub mandatul său firma Ionda SRL, la care patron este nepotul 

Ştiucă Ionuţ, a beneficiat de lucrări de confecţionare mobilier şi uşi pentru şcoli şi locuinţe 

construite prin programul ANL.  

51. Ion Hanaru, în perioada comunistă a fost reprezentant al judeţului în Marea Adunare 

Naţională. A fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa între 2000-2004, perioadă în 

care fonduri în valoare de 300.000 euro provenite din programul de Coeziune socială şi 

economică au fost cheltuiţi în parteneriat cu Horticons SA, firmă care nu îşi plătea angajaţii şi 

avea conturile blocate din cauza datoriilor. Potrivit dezvălurilor presei, a fost acuzat că a 
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vândut la export îngraşăminte sub valoarea de piaţă, în perioada în care a fost director la SC 

Amonil SA Slobozia. Averea sa declarată este compusă din certificate de trezorerie în valoare 

de 30.000 euro, un depozit de 540 milioane lei şi unul de 14.000 dolari la BRD, plus acţiuni în 

valoare de 300 milioane lei la aceeaşi bancă. Mai deţine un pachet de acţiuni la SIF-uri în 

valoare totală de 500 milioane lei. 

52. Cană Gheorghe, a fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi membru în 

conducerea Fundaţiei “Ialomiţa 2000”, formată în general din membri PSD. În perioada în 

care Cană Gheorghe ocupa aceste funcţii, a fost vândută cabana “ Mişleanu”, obiectiv aflat în 

patrimoniul Consiliului Judeţean, către Fundaţia “ Ialomiţa 2000”, tranzacţie ce face obiectul 

unui dosar penal aflat la Parchetul National Anticorupţie. Actul de vânzare a fost semnat de 

Gheorghe Cană. 

53. Aurel Chelbea, trăieşte oficial numai din salariul de profesor, cu toate acestea după 2000 şi-a 

construit o vilă la Poiana Ţapului. Şi-a cumpărat în mod ilegal apartamentul din Slobozia, care 

îi fusese atribuit ca locuinţă de serviciu. Este membru fondator al Fundaţiei Ialomiţa 2000, 

care beneficiază de sponsorizări de la firme deţinute de alţi lideri ai PSD  

54. Cornel Vasile,  timp de doi ani s-a aflat în situaţie de incompatibilitate (conflict de interese) 

ocupând în acelaşi timp funcţia de consilier local şi pe cea de consilier al prefectului. Este 

membru în Consiliul de administraţie al Casei de Sănătate ca reprezentant al  UGIR şi a 

ocupat funcţia de cenzor la SC Urban SA fără a avea studiile cerute de lege, funcţie din care 

s-a retras de curând. 

 

Judeţul Iaşi 

55. Ion Solcanu, vicepreşedinte al PSD, preşedinte al Organizaţiei Judeţene a PSD, lider al 

grupului parlamentar PSD din Senatul României. Conform declaraţiei de avere, Ion Solcanu 

are în construcţie o casă de locuit de 709,29 mp, imobilul fiind evaluat  la peste 2 miliarde de 

lei, sumă care nu s-ar justifica în raport cu veniturile declarate. Potrivit presei, în doar trei 

luni, senatorul Solcanu s-a îmbogăţit cu peste 2,5 miliarde lei (aproximativ 82.500$) în urma 

unei speculaţii cu terenuri. Astfel, la începutul anului 2003, senatorul Solcanu a achiziţionat 

30.000 mp pe platoul de la Bârnova-Bucium pentru suma de 600.000.000 lei. După doar trei 

luni a revândut terenul Terezei Prisecaru, soţia omului de afaceri Ioan Prisecaru, patron al 

grupului “Conex” şi apropiat al PSD, cu un profit net de 2,5 miliarde lei. Fiul său, Bogdan 

Solcanu, a fost acţionar la firma “Red Point”, care a derulat afaceri cu bani publici pentru 

informatizarea regionalei CFR Iaşi.  
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Judeţul Ilfov 

56. Gabriel Oprea, este preşedintele organizaţiei PSD Ilfov, după ce a fost, pe rând, secretar de 

stat, preşedinte al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat (2001), prefect (2002), 

ministru-delegat  în Ministerul Administraţiei şi Internelor (2003-2004). Ofiţer de carieră. 

Principalele sale afaceri se derulează în domeniul imobiliar, fiind începute cu construcţia unei 

scări de bloc în 1992, cînd era încă ofiţer de justiţie militară. A recunoscut că în perioada 

1991-1996 a achiziţionat, împreună cu Anghel Iordănescu, mai multe imobile (o scară de 

bloc) pe care ulterior le-a vândut sau închiriat. Deţine 4 apartamente (unul la mare, altul la 

munte, restul la Bucureşti, a căror valoare de impozitare depăşeşte 1,5 miliarde de lei), o 

casă de locuit (valoare de impozitare de 5 miliarde  de lei) şi a moştenit casa părintească din 

comuna Fundulea. Are 300.000 de euro în conturi şi alte venituri anuale care depăşesc 

10.000 de euro, averea sa fiind, conform propriilor declaraţii, “cu mult peste 100.000 de 

dolari”, conform declaraţiei de avere depusă în perioada când a fost ministru-delegat. A 

încălcat legea transparenţei, deoarece nu a evidenţiat cuantumul exact al veniturilor, aceeaşi 

tactică fiind aplicată şi la tranzacţiile imobiliare, recunoscute în declaraţia de avere, dar 

neevidenţiate valoric. De asemenea, are un autoturism Mercedes, achiziţionat în anul 2000. 

În sfârşit, deţine mai multe terenuri intravilane (1350 mp+128 mp, 100mp+750 mp, 1200 

mp+150 mp), pe care există sau sunt în construcţie diverse imobile. Conform Registrului 

Comerţului, nu deţine nici o firmă. Deţine în schimb două spaţii comerciale de producţie, a 

căror valoare de impozitare este de circa 1 milard de lei. 

 

Judeţul Mehedinţi 

57. Ion Honcescu, fost şef al Corpului de control al primului ministru, a fost implicat în scandalul 

Petromin. Un Control al Curţii de Conturi a scos la iveală faptul că Petromin a avut pierderi de 

zeci de milioane de dolari pe zi, în timp ce Honcescu era membru în Consiliul de administraţie 

şi încasa peste 20 de milioane lei lunar în această calitate. S-a aflat în conflict de interese în 

perioada 1995-1996 când era în acelaşi timp şeful Corpului de control al primului ministru 

(Nicolae Văcăroiu) şi acţionar important la Fabrica de bere din Timişoara, situaţie care i-a 

adus mari câştiguri financiare.   

 

Judeţul Mureş 

58. Pavel Todoran, fost lider sindical al CNSRL– Frăţia. Numele lui este legat de o serie de 
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tranzacţii păguboase cu patrimoniul sindicatelor care au fost relatate pe larg în presă. Către 

firma Fracom SRL, din al cărui Consilu de Administraţie făcea parte şi Pavel Todoran, a fost 

vândut, la un preţ  mult subevaluat, un imobil din patrimonul sindical. Averea lui Pavel 

Todoran cuprinde 20 ha de teren agricol, două tractoare, un teren intravilan de 500 mp, 

două apartamente în valoare de peste 370 milioane lei fiecare. 

 

Judeţul Neamţ 

59. Ioan Chelaru  a fost proprietar al firmei Gelsor, firma care a administrat Fondul Naţional de 

Investiţii care s-a prăbuşit în anul 2000, lăsînd sute de mii de investitori pe drumuri. Posedă 

mai multe terenuri, două apartamente, dobândite în 1992 si 2003, cu o valoare de impozitare 

de 2.000.000.000 lei, o splendidă vilă de 250 metri pătraţi, cu o valoare de impozitare de 

10.000.000.000 de lei. Din 1994 este şi coproprietar al unei case de vacanţă de 100 metri 

pătraţi, cu o valoare de impozitare de 500.000.000 lei. Este şi proprietarul a două spaţii 

comerciale dobândite în anii 1999 si 2000, de 500 metri pătrati, cu o valoare de impozitare 

de 2.000.000.000 lei. Este acţionar la SC Turoag SA, la Contexpert SA şi proprietarul postului 

local de radio "Nord-Est". Preşedintele PSD Roman declară că are în conturi bancare o sută 

de mii de euro.  

 

Judeţul Olt 

60. Rodica Stănoiu, actualmente consilier prezidenţial, fost ministru al Justiţiei şi senator PSD din 

1996. Compania PETROM, societate cu capital de stat, a achiziţionat două clădiri şi o 

suprafaţă de teren aparţinând Rodicăi Stănoiu, ambele situate în Filiaşi, judeţul Dolj, cu 

aproximativ 100 000 USD. Presa a afirmat, după consultarea agenţilor imobiliari din Filiaşi, că 

preţul a fost mult supraevaluat faţă de valoarea terenurilor din zonă şi situaţia clădirilor şi că 

preţul obţinut de doamna ministru a fost mai mare decît ar fi obţinut oricare alt locuitor al 

oraşului. Rodica Stănoiu a vrut în urma scandalului să anuleze tranzacţia, dar Petrom a 

refuzat. Deţine 30 de hectare agricole, 8 hectare forestiere, un hectar intravilan, o casă, un 

apartament, două autoturisme şi un cont de aproape 200.000 USD. 

61. Renică Diaconescu, traseist politic, a trecut prin patru partide: ApR, PD, PNL şi PUR. 

 

Judeţul Prahova 

62. Mihai Sireţeanu, a fost în acelaşi timp senator şi membru în consiliul de administraţie al MFA 
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Mizil şi Agrozootehnica Drăgăneşti, plus cea de cenzor la SC Emco CAS SA. Şi-a dat demisia 

din aceste funcţii numai după apariţia legii incompatibilităţii. A rămas acţionar la Rafinăria 

Astra Roman şi MFA Mizil, fiind şi asociat la SC Emco Sa. Mai deţine 50% acţiuni la Euro 

Business SRL. Averea sa se compune din 8782 mp terenuri intravilane doândite în perioada 

2002-2004, o casă de locuit şi o casă aflată în construcţie, depozite de 46.500 euro. 

63. Antonie Iorgovan. Deşi legea interzice avocaţilor parlamentari să pledeze în cazuri de 

corupţie, pe lista clienţilor firmei lui Antonie Iorgovan s-au aflat multe persoane acuzate de 

corupţie, ca de exemplu Gheoghe Domocos, fost director în Ministerul Agriculturii, acuzat de 

PNA de luare de mită, Adrian Tarău, fiul fostului prefect PSD de Bihor, căutat prin Interpol şi 

acuzat de implicare în contrabandă cu combustibil. Traseul său politic este de la senator 

independent, la preşedinte al Mişcării Ecologiste şi senator PSD. Averea sa cuprinde un 

apartament de 199 mp, o casă de vacanţă de 320 mp, depozite în bănci de peste 150.000 

dolari. 

 

Judeţul Satu-Mare 

64. Ioan Mircea Paşcu – ministru al apărării, deţinător a unui teren intravilan de 3,8 ha, casă de 

270 mp., apartament şi casă de vacanţă, acţionar la Turbomecanica. S-a remarcat prin 

ameninţările publice la adresa presei, precum şi prin iniţiativa legislativă a obligativităţii 

dreptului la replică. A intervenit într-un act de justiţie, ceea ce este contrar Constituţiei 

solicitînd în calitate de ministru al apărării preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Paul 

Florea, ca un dosar să fie judecat mai repede. Recent, ministrul a fost acuzat prin 

autodenunţul jurnalistului Cornel Ivanciuc că foloseşte ministerul apărarii pentru a face poliţie 

politică prin înregistrarea ilegală a oponenţilor cunoscuţi ai PSD.  

65. Sever Şter, directorul Ocolului Silvic Satu Mare. Averea sa se compune din: depozite în 

valoare mai mare de 40.000 euro, casa de 75 metri pătraţi, cu 5 ari grădină pe numele lui şi 

al soţiei, cabinet de oftalmologie, apartament la Cluj pe numele copiilor studenţi, casă în 

Valea Vinului cu 7 ha teren din care 1,6 ha intravilan. Familia deţine 3 maşini. Presa relatează 

că în 2000 Poliţia Satu-Mare i-a întocmit un dosar penal pentru fals, uz de fals, furt din avutul 

obştesc pentru mii de metri cubi de material lemnos. Ancheta s-a împotmolit, iar Şter l-a dat 

în judecată pentru calomnie pe cel care a furnizat informaţii, câştigând procesul în 2001. 

 

Judeţul Sibiu 

66. Gh. Suditu este în afaceri cu alţi colegi locali din PSD şi vicepreşedinte la Club 75, care 
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beneficiază de subvenţii fixe de la întreprinderi din subordinea judeţului şi agenţiile de stat 

descentralizate. Este asociat la firma HOSER, cu datorii la buget şi care a beneficiat de 

reeşalonări. Soţia lui este directoarea firmei de asigurări Arab German Insurance la nivel 

local, unde membru în Consiliul de Administraţie a fost Viorel Hrebenciuc. Firmele de 

transport în subordinea administraţiei locale sînt asigurate la această firmă. 

67. Radu Podgoreanu, asociat la Hoser, firmă care a avut datorii la bugetul de stat şi care a 

beneficiat de reeşalonări, are apartament, casă de 325 mp, două maşini. 

 

Judeţul Suceava 

68. Petru Tărniceru,  traseist politic. Om de afaceri din Vatra Dornei. În perioada 1996-2000, 

câştigătorul tuturor licitaţiilor de renovare gări pe ruta Suceava-Vatra Dornei. În 2000 era  

membru ApR, a demisionat înainte de alegeri şi a candidat ca independent la  Camera 

Deputaţilor. În 2002 a devenit membru PUR, iar la sfârşitul anului 2003 a intrat în PSD.  

69. Grozavu Mihai, fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, a permis derularea proiectelor 

finanţate din fonduri europene, în condiţiile în care doi dintre directorii aflaţi în subordinea sa 

erau în conflict de interese. Firmele soţiilor acestora câştigaseră proiecte, dar la jurizare 

participaseră subordonaţi ai soţilor lor. Mihai Grozavu este acţionar la firma Cominco SA în 

care au fost implicaţi Octav Cozmâncă şi Serban Mihăilescu, firma care câştigă cele mai multe 

licitaţii de lucrări publice în judeţul Suceava. 

70. Tudor Mohora, a fost pe rând în Partidul Comunist, Partidul Socialist al Muncii, Partidul 

Socialist şi acum în PSD. Deputatul  a fost unul dintre cei care au obţinut dreptul de a 

contracta cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) construirea unei case,  prin  credit 

ipotecar, în viitorul cartier Henri Coandă, deşi are  un apartament, o casă de locuit şi o casă 

de vacanţă.  

71. Octav Cozmâncă, fostul şef de cadre al UTC devenit preşedinte executiv al PSD, a fost  

acţionar la Cominco Frasin, alături de Şerban Mihailescu şi alţi apropiaţi  locali, firmă care a 

beneficiat de multe contracte cu statul. În declaraţia de avere se declară acţionar doar cu 

cupoane la SC Excelent  SA. Şi-a folosit influenţa pentru a construi, pe bani publici, o biserică 

în satul natal, Talpa, unde deţine şi o vilă impresionantă, greu de justificat doar prin salariul 

de bugetar. A concediat ilegal mai mulţi secretari generali de prefectură după alegerile din 

anul 2000, deşi aceştia erau protejaţi de Legea Funcţionarului Public. Mai mulţi dintre aceştia 

au acţionat statul în judecată şi au cîştigat.  
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Judeţul Teleorman  

72. Şerban Mihăilescu, a deţinut funcţia de secretar general al guvernului fiind implicat în mai 

multe scandaluri de corupţie. Doi dintre consilierii săi au fost anchetaţi pentru luare de mită, 

sumele fiind de 2 şi, respectiv, 4 milioane de euro, pentru intermedierea unor afaceri. În 

1994, ca secretar de stat în Ministerul Transporturilor a dispus efectuarea unei plăţi către 

firma elenă care trebuia să despotmolească nava eşuată Rostock din canalul Sulina, deşi 

aceasta nu reuşise operaţia. Faptul a făcut obiectul unei anchete, finalizată prin netrimitere în 

judecată. Şerban Mihăilescu a fost acţionar la mai multe firme, deşi era ministru, situaţie 

clară de incompatibilitate şi conflict de interese. A deţinut acţiuni la "Fineco", firmă implicată 

în scandalul Banca de Investiţii şi Dezvoltare -BID - Sorin Ovidiu Vîntu, în cursul anchetei 

penale asupra acestuia descoperindu-se că BID a contribuit la constituirea capitalului iniţial al 

Fineco. Conform relatărilor presei, a administrat "Cominco" SA (la care acţionar este şi Octav 

Cozmâncă, fost ministru al administraţiei publice), firmă de stat privatizată de APAPS. 

Cominco a beneficiat de finanţări de la Banca Mondială şi Uniunea Europeană. Şerban 

Mihăilescu are o situaţie locativă de invidiat. După cum a relatat presa, deţine pe numele 

rudelor 8 case şi apartamente, toate în cartiere centrale ale Bucureştiului, cu toate acestea, 

beneficiază şi de o locuinţă de serviciu în cartierul Primăverii. În declaraţia de avere din 2000, 

Şerban Mihăilescu susţinea că are o " bojdeucă" la Cornu, între timp însă, potrivit ultimei 

declaraţii de avere, " bojdeuca" s-a transformat într-o casă de vacanţă de 400 mp.  

73. Teodor Niţulescu, este prefect al judetului Teleorman, traseist politic, a migrat de la PDSR la 

PD şi iarăşi la PSD. Teodor Niţulescu figurează ca administrator la două societăţi comerciale, 

iar soţia sa, Mariana I. Niţulescu, este acţionar la 11 firme. Principala societate a familiei 

Niţulescu este SC Saifcar Teleorman SA Nanov, la care prefectul deţine 43% din acţiuni, firmă 

ce a obţinut construirea a două blocuri din fondurile ANL, un contract cu primăria din 

Alexandria pentru reabilitarea unor străzi şi construcţia noului sediu al Direcţiei Judeţene de 

Muncă.  

74. Ionel Marineci, dacă până în 2000 averea sa se compunea dintr-un teren agricol de 13,65 ha, 

ea a crescut simţitor în anii care au urmat: 450 mp teren intravilan, o casă de vacanţă de 

peste 60  milioane lei valoare de impozitare, ambele din 2001, o casă de locuit de 600 

milioane. În cea de-a doua legislatură, şi-a construit prin intermediul Fundaţiei pentru Politici 

Social Democrate, al cărei prim-vicepreşedinte este, o casă pe un teren din parcul central al 

oraşului Roşiori de Vede.  

75. Ovidiu Muşetescu, numit preşedinte al Autorităţii pentru Privatizare imediat după alegerile din 

2000, s-a făcut remarcat în presă prin privatizările dubioase şi păguboase pe care le-a 
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parafat. Privatizarea Tutunul Românesc a fost criticată inclusiv de FMI. RAFO a ajuns în stare 

nedeclarată de faliment după ce Muşetescu a parafat vânzarea către Corneliu Iacobov, 

membru marcant al PSD. Muncitorii de la Republica au ajuns să vândă activele societăţii după 

ce privatizarea cu un consorţiu rusesc a dat greş. Ministrul Muşetescu s-a făcut că nu vede 

când cumpărătorul ARO Câmpulung şi-a scos toţi banii plătiţi pentru societatea argeşeană 

prin vânzarea unei singure secţii a noii proprietăţi, deşi contractul de privatizare interzicea 

acest lucru. Hidromecanica a fost vândută de acelaşi ministru unui controversat afacerist, 

arestat astăzi pentru emitere de cecuri fără acoperire. A fost numit în comisia de privatizare a 

BCR cu un salariu lunar de 2000 dolari.  

 

Judeţul Tulcea 

76. Horia Teodorescu  Este multimiliardar. Conform datelor de la Registrul Comerţului, este 

acţionar la nu mai puţin de şase societăţi. Astfel, Horia Teodorescu deţine controlul la SC 

Condor SRL Babadag, firmă cu obiect principal de activitate construcţiile, care a obţinut 

numeroase contracte cu administraţia locală condusă de membri ai aceluiaşi partid.  

77. Verbina Dan, este acţionar alături de soţia sa la firma Wella SRL din Crişan, care are 

concesionată o parte din resursa piscicolă din Delta Dunării. Contractul de concesiune dintre 

Consiliul Judeţean Tulcea şi SC Wella SRL, valabil pe o perioadă de zece ani începînd cu 

19.04. 1999, se referă la o suprafaţă de 2592 de hectare, preţul plătit fiind doar de 6,8 USD 

la hectar. Deputatul deţine două terenuri intravilane, două apartamente şi două case, fiind de 

asemenea posesorul unei bărci cu motor. Are depozite în lei şi în valută precum şi creanţe ce 

depăşesc 10.000 dolari.  

78. Hriţcu Florin, a  fost implicat, în perioda cât a fost preşedinte de Consiliu Judeţean, în 

scandaluri privind concesionarea unor terenuri agricole în Deltă. De când este senator, a 

dobândit o casă de locuit şi un autoturism AUDI A4. Este, de asemenea, acţionar la firma 

CONCIPS din Tulcea. Firma Concips figura la finele lunii iunie 2004 cu datorii la bugetul 

asigurărilor sociale de 215.653.115 de lei şi la bugetul de stat cu 516.661.372 de lei, astfel 

încît ANAF a început procedura de executare silită.  

 

Judeţul Timiş 

79. Ilie Sârbu. Ca director al Seminarului Teologic din Caransebeş înainte de Revoluţie, a fost 

acuzat că a colaborat cu Securitatea, Mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu, cerându-i ferm 

demisia după 1989 din acest motiv. Are o avere estimată la cel puţin 150.000 de dolari, mai 
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mult de trei sferturi din aceasta aflându-se în conturi, unde ministrul a mărturisit la începutul 

acestui an că mai are 115.000 de dolari. În 2003 afirma că nu deţine nici o locuinţă (casa 

fiind trecută pe numele fiicei, Daciana Sîrbu) deşi declarase că deţine un imobil, 202 metri 

pătraţi cu o valoare de impozitare de 6,132 miliarde de lei.  

80. Ovidiu Brânzan, a fost acţionar la GEF Facilities Timişoara, societate care se ocupă de 

distribuţia de produse cosmetice şi alimentare. În 2003, inspectorii fiscali au stabilit că firma 

are datorii de peste 8 miliarde de lei la bugetul de stat. Organele fiscale au cerut începerea 

procedurii de executare silită care a fost însă suspendată printr-o decizie a Tribunalului Timiş. 

Altă firmă în care Ovidiu Brânzan a fost acţionar, SaifTim a cîştigat în 2003 o serie de licitaţii 

pentru construirea de săli de sport şi alte lucrări din bani publici. Firma SAIFTIM Timisoara, la 

care Ovidiu Brânzan figura ca acţionar, a câştigat fără licitaţie un contract în valoare de 185 

de milioane lei. Deţine două case de locuit, una dobândită în 2002 şi a doua cumpărată prin 

credit ipotecar în perioada de când a fost numit ministru. Ambele au peste 200 de metri 

pătraţi, valoarea lor pe piaţă fiind estimată la cel puţin 50.000 de euro fiecare.  

81. Titu Bojin, a cumpărat fabrica Lugomet, care a beneficiat de repetate reeşalonări ale 

datoriilor către bugetul de stat, printre care 700 de milioane de lei în contracte cu furnizori şi 

o jumătate de miliard datorii către bugetul local, şterse graţie unui vot în Consiliul Local 

Lugoj. Titu Bojin este acuzat in presă că în calitatea sa de director al Direcţiei Apele Române 

a dat în folosinţă balastierele din Timiş, fără contracte de concesiune sau închiriere. Pe timpul 

mandatelor de primar, dar şi cât a deţinut funcţia de Director al Regiei Apele Române Banat, 

Titu Bojin a reuşit să cumpere aproape 140 de hectare de teren agricol şi a dobândit recent şi 

un hectar şi jumătate de teren intravilan. Are un apartament şi o casă de vacanţă şi a 

declarat că are datorii de aproape 100.000 de euro.  

 

Judeţul Vaslui 

82. Florea Voinea – PUR, Vaslui. Acuzat de către administratorii societăţii comerciale Zimercam 

Trading SA, în care Florea Voinea deţine 9% din acţiuni, că a recomandat în adunarea 

generală a acţionarilor perfectarea unei afaceri cu doi oameni de afaceri controversaţi din 

Craiova, pentru care şi-a asumat responsabilitatea, afacere în urma căreia societatea a 

pierdut peste 10 miliarde de lei. Ulterior perfectării tranzacţiei, fiul lui Florea Voinea a primit 

de la o societate controlată de către cei doi afaceristi craioveni un autoturism Mercedes. 

Aceleaşi persoane îl mai acuză pe Florea Voinea de faptul că practică cămătaria, întrucât a 

împrumutat societatea cu 20.000 de dolari şi a cerut înapoi 37.000 de dolari. Florea Voinea 
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mai este asociat şi în firma MKW Construcţii 2000 SRL, calitate pe care nu şi-a menţionat-o în 

declaraţia de avere sau în declaraţia de interese.  

 

Judeţul Vâlcea 

83. Aurel Vlădoiu, actual prefect, a fost înainte de 1989 activist al Partidului Comunist, ocupând 

pe rând funcţiile de secretar al Consiliului Judeţean UTC şi prim secretar. Apoi primar în 

Olăneşti. 

84. Mihai Eugeniu Popescu, şef al Statului Major al Armatei Romane până înaintea campaniei 

electorale. Deşi legea interzice armatei să facă politică, a apărut ca şi candidat înainte ca să 

fie publicată trecerea sa în rezervă.  

 

Judeţul Vrancea 

85. Miron Tudor Mitrea, fost lider sindical, ministrul transporturilor. Presa a relatat pe bază de 

informaţii obţinute prin Legea Liberului Acces la Informaţii că ministerul său a repartizat 

fonduri publice disproporţionat  de mari în judeţele dominate de PSD ca Vrancea, Bacău  şi 

Constanţa, încălcând procedura legală de distribuire a fondurilor de infrastructură pentru 

judeţe. Presa a mai relatat că diverse regii din subordinea ministerului său, care desfăşoară 

activităţi de monopol, deci nu au nici un motiv pentru a-şi face reclamă au cumpărat spaţii de 

publicitate în presă, cheltuind banii publici pentru obţinerea unui regim de favoare. Cu toate 

că susţine în declaraţia de avere că nu este asociat la nici o societate comercială, averea sa 

se compune dintr-un apartament şi o  casă de locuit, care, ambele, au o valoare cumulată de 

peste 3  miliarde de  lei,  un autoturism marca  Audi A4, din 2001 şi conturi  în valoare de 

peste 50.000 de euro.    

86. Băeşu George, este prefect al judetului Vrancea  de la sfârşitul  anului 2001. A  cerut în 

primăvara lui 2002 interzicerea  apariţiei unui ziar independent, cotidianul "Ziarul de Vrancea" 

printr-o adresă trimisă Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor. 

87. Raluca  Dan. Este considerată unul dintre cei mai fideli  coloboratori ai lui Marian Oprişan,  

preşedintele PSD Vrancea şi al Consiliului  Judetean. Presa locală a arătat faptul că firma 

tatălui Ralucăi Dan, "Harions  Data", a facut  afaceri  de mai multe miliarde  de lei cu diferite 

instituţii publice, între care şi Consiliul Judeţean - din  conducerea căruia făcea parte chiar 

Raluca Dan.  

88. Angel Tilvar, traseist politic, a trecut prin mai multe partide. A făcut parte din fostul FSN, a 
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trecut la  APR, apoi la PD unde a fost în anul 2000 unul dintre  organizatorii  locali ai 

campaniei electorale, iar în 2001 a trecut la PSD. 

89. Petre Dinuţă. Este din iunie 2004 consilier judeţean  pe  listele partidului de guvernământ. 

Directorul şi acţionarul majoritar al fostei  baze judeţene de aprovizionare (fostul BJATM), 

una dintre primele societăţi  privatizate  după 1990 care s-a numit apoi S.C COMAT S.A. 

Această societate este unul dintre principalii  furnizori de materiale pentru mai multe lucrări 

de anvergură pe bani publici.  

 

Bucureşti 

90. Ion Iliescu a fost preşedintele României timp de zece ani. Preşedintele Iliescu s-a pronunţat 

răspicat în mod public începând cu anul 1994 împotriva restituirii de către instanţele de 

judecată a imobilelor naţionalizate către foştii proprietari. Constituţia din 1991 prevede clar 

principiul separării puterilor în stat, conform căreia justiţia este independentă faţă de executiv 

şi nu primeşte indicaţii de la guvern sau preşedinte. Foştii proprietari au câştigat ulterior la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg aceste procese. Statul român 

suportă de la buget, deci din taxele plătite de contribuabili, costul acestor erori judiciare care 

au urmat indicaţiilor politice ale preşedintelui Iliescu. La această oră totalul despăgubirilor 

către foştii proprietari a ajuns la aproximativ patru milioane de euro şi alte procese mai sunt 

pe rol. Raportul Comisiei Europene pe anul 2004 critică de asemenea numirea unui consilier 

al preşedintelui Iliescu ca preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, citând-o ca pe încă 

o dovadă a practicii numirilor pe criterii politice în justiţia românească.  

91. Dan Ioan Popescu. Deşi actualmente nu are firme sau alte afaceri pe numele său, averea sa 

este considerabilă. Are în proprietate două case din perioada 1995-1997 şi alte trei imobile 

achiziţionate între 2001-2003. În declaraţia de avere afirmă că valoarea cumulată a acestora 

depăşeşte 2 miliarde lei. Terenurile intravilane achiziţionate totalizează o suprafaţă de 32.000 

mp. n calitate de ministru a dat prin încredinţare directă (fără licitaţie) două contracte de 

modernizare a unor hidrocentrale către compania VA TECH HYDRO Ltd în valoare cumulată 

de peste o jumătate de miliard de euro, în condiţiile în care oportunitatea lucrărilor nu era 

suficient argumentată şi nici opţiunea de a alege o încredinţare fără licitaţie şi un procedeu 

de selecţie al firmei.  

92. Dan Voiculescu, este posesorul uneia din marile averi de după Revoluţie. Voiculescu a lucrat 

înainte de 1989 în comerţul exterior în relaţie cu firma „Crescent“ din Cipru, care făcea 

afaceri cu întreprinderile româneşti de export-import controlate de securitate. Ulterior, prin 

intermediul firmei Grivco, Dan Voiculescu a ajuns acţionar la Crescent. Acest fapt a alimentat 



 23

speculaţii în presa română şi internaţională în legătură cu sursa averii sale. Unele din afacerile 

sale de după 1990 au fost semnalate în presă ca defavorizând companii de stat. De exemplu, 

contractul de asociere între unele firme ale lui Voiculescu şi Regia Aeroport Băneasa, sau 

tranzacţia prin care a vândut curent electric la un preţ mai mare decît cel al pieţei, firmei 

Metrorex cu capital de stat. Averea sa, estimată de revista Capital (Top 300) la 250-260 

milioane de dolari, figurează actualmente pe numele celor două fiice ale sale – Camelia si 

Corina Voiculescu. Ea include un trust media – o televiziune, Antena 1, două cotidiene, un 

post de radio – operate de corporaţia Intact. 

93. Doru Gigula, consilier municipal, iar din 2000 liderul consilierilor PSD din Primăria 

Bucureştiului. În urma unui raport întocmit de Corpul de control al primului ministru a fost 

nevoit să renunţe la funcţia de membru în Consiliul de administraţe al societăţii Apa Nova, din 

subordinea municipalităţii, aflându-se în conflict de interese. Averea sa este compusă dintr-un 

apartament, două case de vacanţă, evaluate la 320.000 dolari.  

94. Ion Neagu, avocat, preşedintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor. A apărat în calitate 

de avocat o serie de persoane acuzate de corupţie. Ion Neagu a obţinut  de la guvern un 

ajutor de 30 milarde de lei pentru finalizarea lucrărilor unui cămin al Universităţii particulare 

Nicolae Titulescu, la care era rector. La reproşurile presei că universitatea e favorizată din 

motive de partid, actul normativ a fost abrogat. Din declaraţia sa de avere reiese că deţine 

780 mp teren intravilan, un apartament şi trei case cumpărate în perioada 1996-1999, un 

autoturism şi un depozit de 145.000 lire sterline.  

95. Mircea Ursache, a ocupat simultan (2002-2004) funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Bancare (AVAB) şi pe cea de preşedinte al Consiliului de administraţie 

la World Trade Center,  care avea datorii către AVAB de peste 70 milioane de dolari. Dl. 

Ursache şi-a dat  demisia din poziţia de la WTC de abia în august 2004, când a fost numit 

preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. Averea lui Mircea Ursache se 

compune dintr-o casă evaluată la 320.000 dolari, un teren intravilan şi patru maşini, unele 

fiind pe numele soţiei. Este acţionar (minoritar) la Omniasig, societate care recent a câştigat 

licitaţia pentru asigurarea avioanelor Tarom. 
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