
PRO – 4 din 11 candidați au probleme de integritate 
NU CORESPUNDE CRITERIILOR DE INTEGRITATE CORESPUNDE 

CRITERIILOR DE 
INTEGRITATE după 
datele deținute de 

ARC 

BINE SĂ ȘTIȚI 

Victor Ponta, poziția 1, n.1972 - Fostul prim ministru Victor Ponta nu 
corespunde criteriilor de integritate. S-a stabilit în mod oficial că și-a 
plagiat teza de doctorat și i s-a retras ulterior titlul.  Victor Ponta a fost trimis 
în judecată de mai multe ori, dar nu are nici o condamnare, în unele 
situații fiind asociat cu Sebastian Ghiță sau Dan Șova, parteneri și 
prieteni ai săi. În timpul mandatului său ca premier a crescut repetat bugetul 
SRI, al cărui șef, George Maior, era nașul său. De asemenea mai multe rude 
apropiate au avut direct sau indirect 
venituri din contracte obținute cu statul român. 

 
https://www.mediafax.ro/politic/victor-ponta-si-dan-sova-achitati-in-prima-instanta-in-
dosarul-turceni-rovinari-prima-reactie-a-fostului-premier-17210879 
https://romanialibera.ro/politica/institutii/analiza--romania-libera---in-sase-ani--psd-a-
dublat-bugetul-principalului-serviciu-secret-468392 

 Victor Ponta a fost achitat în primă instanță în 
dosarul Turceni-Rovinari, fals în înscrisuri sub 
semnătură privată (17 infracţiuni), complicitate la 
evaziune fiscală, în formă continuată, şi spălarea 
banilor, fapte de care a fost acuzat de DNA. 

 Corina Crețu, 
poziția 2, n. 1967 

Numele actualului comisar european Corina 
Crețu a fost asociat cu practici ale fostei 
Securitatăți în contextul aparițiilor în presă a unor 
e-mailuri compromițătoare dintre ea și fostul 
secretar de stat american Colin Powell. Pe 
adeverința numarul 40/21.05.2019, emisă de 
CNSAS, scrie că nu se poate stabili implicarea în 
activitatea de poliție politică, neîndeplinindu-se 
condițiile legale privind atribuirea calității de 
colaborator. Potrivit dovezilor existente, Corina 
Crețu nu încalcă criteriile de integritate.  
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Mihai Tudose, poziția 3, n. 1967 - Fostul premier Mihai Tudose a avut o 
carieră academică înainte de a intra în politică în domeniul securității 
naționale. În decembrie 2017 Comisa de Etică din cadrul Academiei 
Naționale de Informații „Mihai Viteazul” a sesizat Consiliul Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) 
referitor la existenta unui plagiat în cazul tezei lui de doctorat. El a câștigat 
un concurs didactic la ANI, dar a preferat cariera politică. Presa locală a 
relatat despre numeroasele contractele cu statul ale familiei sale, mai ales în 
domeniul energiei, din perioada în care Mihai Tudose ocupa funcția de 
ministru al Economiei.  
https://www.gandul.info/politica/mihai-tudose-este-unul-dintre-doctorii-academiei-de-
informatii-a-sri-care-au-cerut-sa-renunte-la-doctorat-16516426 
https://jurnalul.antena3.ro/bani-afaceri/economia/fiica-premierului-tudose-face-afaceri-cu-
energie-de-la-19-ani-746480.html  

  

Iurie Leancă, poziția 4, n.1963 - Potrivit Rise Moldova, în noiembrie 2014, 
„în vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar”, Guvernul Leancă 
garantează creditele de urgență, în sumă de 9,5 miliarde de lei (practic o 
treime din bugetul de stat pe 2014 al republicii Moldova), pe care Banca 
Națională le transferă băcilor private din care s-a furat celebrul miliard. 
Acestea ajung ulteriior în proces de lichidare, iar suma direcționată pentru 
salvarea lor este transformata oficial  în datorie publică. Presa din Republica 
Moldova  a raportat că principalul autor al tunului de un miliard, Ilan Șor, 
condamnat în primă instanță, ar fi contribuit la plata studiilor în străinătate a 
fiului lui Iurie Leancă. 

 
https://www.rise.md/prezidentiale2016/iurie-leanca-firma-din-luxemburg-si-tranzactia-
imobiliara-cu-nuca/ 
http://www.jurnal.md/ro/news/d0aa99301eb7787d/sor-intrebat-de-ce-a-finantat-studiile-
fiului-lui-leanca-in-marea-britanie-nu-mi-amintesc-leanca-aveti-dovezi.html 

 

  

 Geanina Cristina 
Pușcașu, 
poziția 5, n.  1975 
 

Geanina Pușcașu nu încalcă criteriile de 
integritate pe dovezile existente în spațiul public.  
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 Gabriela Maria 
Podașcă, 
poziția 6, n. 1985 

Gabriela Podașcă nu încalcă criteriile de 
integritate pe dovezile existente în spațiul public.  
 

Cristian Cosmin, poziția 7, n. 1976 - Este finul lui Daniel Constantin, prim 
vice-presedinte și membru fondator Pro România. Potrivit CV-ului său, 
Cristian Cosmin a fost consilierul personal al Ministrului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale în 2012-2013 (perioadă în care acest post era ocupat de 
același Daniel Constantin). De asemenea, a mai fost membru ALDE. 

 https://www.ziuanews.ro/politica/finul-lui-daniel-
constantin-secretar-de-stat-la-ministerul-muncii-634111 

 Ioana Maria Petrescu, 
poziția 8, n. 1980 

Ioana Petrescu nu încalcă criteriile de integritate 
pe dovezile existente în spațiul public.  
 

 Mihai Răzvan Sturzu, 
poziția 9, n. 1979 

Mihai Sturzu nu încalcă criteriile de integritate pe 
dovezile existente în spațiul public.  
 

 Ionela Mariana 
Danciu, 
poziția 10, n. 1978 

Ionela Danciu nu încalcă criteriile de integritate 
pe dovezile existente în spațiul public.  
 

 Vasile Roman, 
poziția 11, n. 1966 

Vasile Roman nu încalcă criteriile de integritate 
pe dovezile existente în spațiul public.  
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