
ALDE - 6 candidați din 11 au probleme de integritate 
NU CORESPUNDE CRITERIILOR DE INTEGRITATE CORESPUNDE CRITERIILOR DE INTEGRITATE după 

datele deținute de ARC 
E BINE SĂ STIȚI 

 

Norica Nicolai, poziția 1 pe listă, n.1958 – În anul 2006 a permis 
unei nepoate să voteze în locul unui alt senator în plen. Au existat 
controverse mai vechi  legate de activitatea sa ca procuror. 

 Nu există scandaluri 
recente legate de 
integritatea Noricăi 
Nicolai. 

Daniel Barbu, poziția 2 pe listă, n.1957 – A avizat din partea 
Ministerului Culturii proiectul Roșia Montană propus de RMGC și 
este printer miniștrii inițiatori ai proiectului de lege trimis în 
Parlament, deși conducerea PNL (partid din care făcea atunci parte), 
a declarant că nu susține proiectul. Daniel Barbu a fost deja în trei 
partid de: Forța Democrată, PNL, PLR, deci este traseist. În calitate 
de ministru al Culturii a forțat Comisia Monumentelor istorice  să  
accepte  și  a  semnat  demolarea  Halei  Matache – deși  se 
demonstrase  că  nu  era  necesară  demolarea  pentru  lărgirea  
străzii. Investigat pentru mismanagement proiecte din fonduri 
internationale si activitatea sa de la AEP. 

  

 Renate Weber, poziția 3 pe listă, n. 1955 - nu 
încalcă criteriile de integritate pe dovezile existente în 
spațiul public. 

Fostă președinte a 
Fundației pentru o 
Societate Deschisă (Soros) 

Ovidiu Silaghi, poziția 4 pe listă, n. 1962 - Ovidiu Silaghi a mai 
fost membru în PNL, PSD și PLR/ALDE, deci este traseist. 

  

Varujan Vosganian, poziția 5 pe listă, n. 1958  - a făcut obiectul 
mai multor scandaluri, fiind însă protejat de urmărire penală de 
colegii din Parlament. Printre faptele de reținut la adresa sa rămîne 
Fondul Național de Investiții al lui Sorin Ovidiu Vântu, o schemă 
piramidală al cărui faliment a trebuit acoperit din bugetul statului 
(CEC) datorită complicității comisiei de supraveghere din care făcea 
parte și Vosganian. Mai târziu, SOV a sponsorizat partidul lui 
Vosganian, UFD. Alte scandaluri privesc subvenții preferențiale, dar 
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anchetele nu au putut fi finalizate din cauza protecției parlamentare. 
DIICOT a cerut de două ori ridicarea imunității pentru a fi judecat 
pentru complicitate la delapidare. În ambele cazuri, Senatul a votat 
să nu îi ridice imunitatea.  
 
 Andrei Gerea, poziția 6 pe listă, n. 1968 - nu încalcă 

criteriile de integritate pe dovezile existente în spațiul 
public. 

Presa l-a acuzat că 
politizează companiile de 
energie, dar nu există 
anchete finalizate cu 
trimitere in jduecată. 

 Radu Silaghi, poziția 7 pe listă, n. 1974 - nu încalcă 
criteriile de integritate pe dovezile existente în spațiul 
public. 

Face parte dintr-o "familie 
universitară", alături de 
ambii părinți și de soție 

Eusebiu Pistru-Popa, poziția 8 pe listă, n. 1966  - Soția, consilier 
municipal la Arad, a fost găsită incompatibilă de către ANI în 
noiembrie 2015 pentru că societatea la care Eusebiu Pistru-Popa 
este acționar unic, SC Auto Technic SRL Arad, a încheiat contracte cu 
S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad și S.C. Centrala Electrică 
de Termoficare Hidrocarburi S.A. în perioada când ea era consilier 
local. De asemenea, conform declarației de avere, Eusebiu Pistru-
Popa are datorii de 50.000 de euro către o persoană pe care nu o 
declară. 

  

 Horia Toma, poziția 9 pe listă, n. 1955 - nu încalcă 
criteriile de integritate pe dovezile existente în spațiul 
public. 

 

 Tudor Ionescu, poziția 10 pe listă, n. 1985 - nu 
încalcă criteriile de integritate pe dovezile existente în 
spațiul public. 

A apărut frecvent în 
publicaţii de scandal, fără 
legătură cu viaţa sa 
politică, însă. 

Sorin Umbrărescu, poziția 11 pe listă, n. 1973  - A fost membru 
în PDL, Forța Civică și acum ALDE, deci este traseist.  
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