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

Traian Băsescu, poziția 1, n. 1951 - Fostul președinte Traian Băsescu
nu îndeplinește mai multe criterii de integritate. El a avut profit
necuvenit de pe urma funcțiilor publice atât în cazul casei din strada
Mihăileanu, o locuință de serviciu achiziționată la preț preferențial în
timpul mandatului, cât și a terenului agricol de la Nana, negociat chiar
de consilierul prezidențial Adrian Rădulescu, fost secretar de stat în Min.
Agriculturii și achiziționat printr-un credit preferențial luat de familia sa
de la CEC. Președintele Băsescu a fost pe lista neagră Roșia Montană
datorită declarațiilor repetate în favoarea proiectului minier cu cianură,
care au dat semnale pozitive în piața bursieră (de exemplu pentru că
implicau o aprobare de mediu care nu s-a dat niciodată) și au atras
capital nou al unor investitori străini într-un proiect care nu avea nici
aprobările necesare pentru o listare la bursă.
Traian Băsescu și-a promovat în funcții publice sau de partid atât
partenera, pe Elena Udrea, cât și fiica sa, Elena Băsescu.
După ani de controverse și dosare dispărute, a fost trimis în judecată de
CNSAS pentru colaborarea cu Securitatea https://www.hotnews.ro/stiri-

CORESPUNDE
CRITERIILOR DE
INTEGRITATE după
datele deținute de ARC

E BINE SĂ ȘTIȚI

A susținut Referendumul pentru Familie și a fost
condamnat de CNCD pentru declarații cu caracter
discriminator.
Deși membri ai familiei sale oficiale sau ai
anturajului său apropiat au ajuns în instanță și au
primit chiar condamnări, Traian Băsescu se bucură
încă de o relativă imunitate din partea ANI și DNA.
Niciuna dintre acuzațiile serioase contra lui, cum ar
fi cea privitoare la Roșia Montană, nu au fost
vreodată investigate de DNA.

esential-23132016-traian-basescu-trimis-judecata-cnsas-pentru-colaborare-securitateaeuropa-libera-surse.htm

Eugen Tomac poziția 2, n. 1981 - Eugen Tomac este un susținător al
măririi bugetelor serviciilor secrete. El a condus Departametul pentru
Românii de Pretutindeni, unde și-a angajat aici propria cumnată. Este
vorba despre Stela Culic, fostă Postică, sora Dianei. Aceasta s-a ocupat,
în anul 2009 de campania electorală a lui Traian Băsescu la referendumul
privind numărul de 300 de parlamentari și Parlamentul unicameral.

A susținut Referendumul pentru Familie.

Un raport al Curții de Conturi cu privire la Departamentul pentru
Românii de Pretutindeni, dat publicității în anul 2012, arată probleme de
legalitate în cheltuirea banului public. Presa a semnalat omisiuni în
declarațiile de avere privind bunuri ale soției, plus neconcordanțe între
declarațiile de avere ale soților din anii trecuți
https://ohanesian.wordpress.com/2012/12/04/eugen-tomac-un-mogul-in-devenire/

Ioana Constantin,
poziția 3, n. 1990

A fost președinte M10, partidul cu viață scurtă creat
de Monica Macovei.
A susținut Referendumul pentru Familie.
http://inliniedreapta.net/interviu-ioana-constantin-drumulromaniei-este-alaturi-de-nato-si-ue-o-uniune-europeanareformata-si-niciodata-inapoi-spre-sferele-de-influenta-alemoscovei/

Marius Pașcan, poziția 4, n. 1971 - Este traseist, fiind succesiv

A susținut Refrendumul pentru Familie

membru în PNL, PDL, PMP. Presa a semnalat că rude și apropiați de-ai
săi au fost angajați și colaboratori la firmele primăriei pe vremea când
Marius Pașcan lucra la Primăria Târgu-Mureș: https://www.hotnews.ro/stiripresa_regionala_arhiva-1731306-baronul-pascan.htm. De asemenea, presa a
investigat dobândirea aparent dubioasă unor bunuri:

http://www.radiomures.ro/stiri/deputatul-pmp-mures-mariuspascan-vot-moral-la-referendum.html

https://www.hotnews.ro/stiri-presa_regionala_arhiva-1731306-baronul-pascan.htm

Simona Vlădică,
poziția 5, n. 1979

A fost sancționată contravențional, pentru
tulburarea ordinii și liniștii publice și adresarea de
cuvinte și expresii jignitoare.
https://marinbadea.ro/dezvaluiri-procesele-datoriile-la-banci-siingineriile-financiare-ale-cuplului-belusica-vladica/

Are un masterat la Academia Națională de
Informații.

Robert Turcescu, poziția 6, n. 1975 - După propria sa mărturisire și
dovezile prezentate de el, Turcescu nu a fost autonom în cariera sa de
ziarist față de serviciile de informații, activând ca agent acoperit

remunerat de acestea, deși în calitatea sa de moderator TV nu avea
cum contribui la siguranța națională. A refuzat să răspundă la întrebările
legate de averea sa, conform Rise Project în 2016.
https://www.riseproject.ro/unde-se-afla-casele-lui-robert-turcescu-din-bucuresti/

Teodora Desagă,
poziția 7, n. 1990
Petru Movilă,
poziția 8, n. 1967
Cătălina Bozianu, poziția 9, n. 1972 - A schimbat trei partide: PDL,
PNL și acum PMP .

Cătălin Bulf, poziția 10, n. 1956 - A schimbat trei partide - PNTCD,
PDL, PMP. Cătălin Bulf apare în Raportul Volcker despre corupția în
programul ONU „Petrol contra hrană“. Comisia de anchetă a făcut
publice 270 de nume de persoane fizice şi de societăţi care au fost
recompensate de fostul dictator Saddam Hussein. Potrivit unei anchete
Ziua, printre cele 270 de nume se regăsea şi cel al societăţii "Bulf
Drilling", firma care aparţine afaceristului român Cătălin Bulf. Totodată,
"Bulf Drilling" a fost pomenită şi într-un raport prezentat Congresului
American, în care se menţiona că, sub paravanul programului "Petrol
contra hrană", firma lui Cătălin Bulf făcea comerţ ilicit cu petrol irakian.
De asemenea, Cătălin Bulf a fost acuzat chiar de către un responsabil al
Ministerului irakian al Petrolului că s-ar fi aflat pe lista celor
recompensaţi cu milioane de barili de ţiţei de fostul preşedinte irakian
Saddam Hussein. http://www.ziua.ro/display.php?data=2005-01-18&id=167338
Are numeroase afaceri cu statul prin firmele pe care le deține sau la care
este asociat. https://argesplus.ro/pradatorii-argesului-catalin-bulf-se-crede-deasupralegii/

Severica Rodica Covaciu,

poziția 11, n. 1962

A absolvit Colegiul Național de Apărare
A susținut Referendumul pentru Familie.
A susținut Referendumul pentru Familie.

