
Independenți și partide mici 
NU CORESPUNDE CRITERIILOR DE INTEGRITATE CORESPUNDE CRITERIILOR DE INTEGRITATE după 

datele deținute de ARC 
E BINE SĂ ȘTIȚI 

  
Alexandru-Gabriel Vulpoiu, poziția 1 pe lista Blocul Unității 
Naționale, n. 1985. 

Nu încalcă criteriile de 
integritate pe baza 
dovezilor existente în 
spațiul public. 

 George-Nicolae Simion, independent, n. 1986. Nu încalcă criteriile de 
integritate pe baza 
dovezilor existente în 
spațiul public. 

 Carmen-Gregoriana Tudoran, independent, n. 1977. Nu încalcă criteriile de 
integritate pe baza 
dovezilor existente în 
spațiul public. 

Peter Costea, independent, n.1956 – Combate în mod deschis 
secularismul și susține o mai mare implicare a bisericii în 
politică. A fost unul dintre inițiatorii Coaliției pentru Familie. 

  

 Cătălin Sorin Ivan, poziția 1 pe lista Prodemo, n. 1978. A susținut referendumul 
pentru familie. 

Mihai-Bogdan Diaconu, poziția 1 pe lista PRU, n.1979 – A fost 
demis din fruntea PRU în urma unor "nereguli financiare 
grave" conform comunicatului emis de partid. A contribuit cu 
editoriale pentru Vocea Rusiei și este prieten apropiat cu 
Sebastian Ghiță, alături de care a cântat în noaptea alegerilor 
din 2016. A fost amendat de CNCD pentru declarații publice 
homofobe și a susținut Coaliția pentru Familie. De asemenea, l-
a felicitat pe Mirel PaladA pentru că l-a lovit pe Mihai Goțiu. A 
mai fost membru în PSD, apoi a fost vicepreședinte al PC, după 
care a revenit în PSD înainte de a fi membru în PRU, deci este 
traseist. 

  

https://www.activenews.ro/stiri-politic/Peter-Costea-candidat-independent-la-europarlamentare-V-a-trecut-vreodata-prin-minte-ca-poate-veni-un-moment-in-istorie-in-care-nu-va-mai-fi-nimeni-care-sa-se-roage-pentru-tara-orasul-sau-comunitatea-in-care-locuiti-154103
https://www.activenews.ro/stiri-politic/Peter-Costea-candidat-independent-la-europarlamentare-V-a-trecut-vreodata-prin-minte-ca-poate-veni-un-moment-in-istorie-in-care-nu-va-mai-fi-nimeni-care-sa-se-roage-pentru-tara-orasul-sau-comunitatea-in-care-locuiti-154103
https://www.activenews.ro/stiri-politic/Presedintele-Aliantei-Familiilor-din-Romania-Petre-Costea-si-a-anuntat-candidatura-ca-independent-pentru-europarlamentare-153562
http://www.ziare.com/pru/bogdan-diaconu/tensiuni-in-pru-bogdan-diaconu-a-fost-demis-din-functia-de-presedinte-1452631
http://www.ziare.com/pru/bogdan-diaconu/tensiuni-in-pru-bogdan-diaconu-a-fost-demis-din-functia-de-presedinte-1452631
https://pressone.ro/afacerile-si-prefacerile-lui-bogdan-diaconu/
https://www.hotnews.ro/stiri-alegeri_parlamentare_2016-21466556-video-clipul-zilei-sebastian-ghita-bogdan-diaconu-cantand-noaptea-alegerilor-bine-dispusi-ziua-sfant-libertatii-noi-suntem-romani.htm
https://romanialibera.ro/politica/partide/liderul-pru--amendat-de-cncd--pentru-discriminarea-comunitatii-lgbt-416243
https://romanialibera.ro/politica/partide/liderul-pru--amendat-de-cncd--pentru-discriminarea-comunitatii-lgbt-416243
https://www.youtube.com/watch?v=a7SuSthscvQ
https://www.mediafax.ro/politic/m.mediafax.ro/politic/bogdan-diaconu-il-felicita-pe-mirel-palada-pentru-pumnul-dat-lui-gotiu-asa-merita-toti-tradatorii-16728370
https://www.mediafax.ro/politic/m.mediafax.ro/politic/bogdan-diaconu-il-felicita-pe-mirel-palada-pentru-pumnul-dat-lui-gotiu-asa-merita-toti-tradatorii-16728370


Cornel-George Comșa, poziția 1 pe lista PSDI, n.1977 – A mai 
fost membru în Partidul Noua Democratie și PP-DD, deci este 
traseist. De asemenea, conform declarației de avere, nu a 
specificat în mod concret cui a acordat împrumuturi de peste 
400.000 de euro. 

  

 Marin Badea, poziția 1 pe lista Partidului Socialist Român, n. 
1941. 

Nu încalcă criteriile de 
integritate pe baza 
dovezilor existente în 
spațiul public. 

Ilie Năstase, poziția 1 pe lista UNPR, n.1946 – A fost 
condamnat în primă instanţă la 9 luni şi 10 zile de închisoare cu 
suspendare după ce a fost prins beat a volan şi a refuzat 
colectare de probe biologice. A recunoscut ambele fapte. A 
fost amendat de CNCD pentru declaraţii rasiste, iar Federaţia 
Internaţională de Tenis l-a amendat pentru comentariile la 
adresa Serenei Williams, pentru care a primit şi interdicţie de a 
participa la meciuri sau de a ocupa vreo poziţie oficială în 
cadrul Federaţiei. 
De asemenea, a mai fost membru al PDSR și PC, deci este 
traseist.  

  

 

https://stirileprotv.ro/justitie/ilie-nastase-a-fost-condamnat-la-9-luni-si-10-zile-de-inchisoare-cu-suspendare.html
https://www.mediafax.ro/social/ilie-nastase-amendat-de-cncd-pentru-declaratiile-despre-deportarea-romilor-7834969
https://edition.cnn.com/2017/07/21/tennis/ilie-nastase-racial-slur-ban/index.html
https://edition.cnn.com/2017/07/21/tennis/ilie-nastase-racial-slur-ban/index.html

