PNL – 9 candidați din 11 au probleme de integritate
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Rareș Bogdan (n. 1974, locul 1 pe listă) - Conform propriei declarații de
interese în perioada în care era realizator de emisiuni la postul Realitatea TV a
primit bani de la holdingul Phoenicia (deținut de milionarul Mohamad Murad),
în același timp realizând la hotelul acestuia emisiuni dedicate sprijinirii lui
Murad pentru a fi desemnat candidatul PNL la Primăria Constanță http://europarlamentare2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/04/DI_PNL_BOGDAN_IOANRARES.pdf.

Firma lui de PR a avut contracte cu diferite entități de stat valoare de peste 1,5
milioane de euro, multe neapărând în declarația de interese.
https://www.libertatea.ro/stiri/rares-bogdan-a-avut-contracte-din-bani-publici-cu-universitateade-medicina-si-farmacie-din-cluj-2632695

Mircea Hava (n. 1956, locul 2 pe listă) - Soția acestuia folosea mașinile
Poliției
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pentru
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se
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scop personal https://www.cancan.ro/nevasta-primarului-stapana-in-alba-iulia-14752874.
Poliția Locală a achiziționat o limuzină în valoare de 70.000 de euro, cu
destinația „mașină de intervenție”, iar în fapt aceasta este folosită pentru
transportul lui Hava - https://alba24.ro/exclusiv-mircea-hava-patruleaza-pe-stilul-oprealimuzina-de-70-000-euro-cu-care-se-plimba-primarul-din-alba-iulia-ar-trebui-sa-fie-masina-depolitie-cu-girofar-si-sirena-575807.html

În timp ce era primar Hava conducea un ONG local, Fundația PAEM Alba,
suspectată pentru deturnare de fonduri europene. În care angajați erau
membrii familiei sale. După descoperirea conflictului de interese, la
conducerea ONG-ului a venit nora primarului, în prezent Fundația PAEM
primind numeroase finanțări directe, fără concurs, de la Primărie https://www.ancheteonline.ro/2016/02/cum-controleaza-mircea-hava-derularea-proiectelorcu-fonduri-europene-la-alba-iulia-si-primar-si-presedinte-de-ong-conflict-de-interese/

Mircea Hava a fost amendat de Consiliul
pentru Combaterea Discriminării pentru că a
evacuat un număr de 200 de persoane de
etnie romă din locuințele pe care le ocupau,
fără a le oferi vreo alternativă de locuire https://www.ancheteonline.ro/2016/02/cumcontroleaza-mircea-hava-derulareaproiectelor-cu-fonduri-europene-la-alba-iuliasi-primar-si-presedinte-de-ong-conflict-deinterese/
A fost pe lista neagră a România Curată în
afacerea Roșia Montană.

Siegfried Mureș (n. 1981, locul 3 pe listă) - A fost la PDL și la PMP, ultimul
din urmă fiind partidul pe listele căruia a fost ales europarlamentar și de la care
a plecat în anul 2018, trecând la PNL. A lucrat în campania electorală a Elenei
Băsescu și a susținut candidatura la prezidențiale a Elenei Udrea.
Vasile Blaga (n. 1956, locul 4 pe listă) - Fiica sa a beneficiat în ultimii doi ani
de șase contracte atribuite direct de instituții din sistemul național de sănătate
publică – conform declarației de interese. A propulsat în anul 2012 pe listele
PDL la alegerile parlamentare, pe loc eligibil, precum și la șefia organizației
naționale de tineret a partidului pe nepotul său, Sorin Moldovan. A fost șef de
campanie de mai multe ori la diferite alegeri pentru PDL.

Trimis în judecată, achitat în prima instanță
de către ÎCCJ pe acuzația de mită de 700 000
de euro în dosarul lui Gheorghe „Pinalti”
Ștefan.

Vălean Adina-Ioana (n. 1968, locul 5 pe listă) - A fost pe lista neagră a
susținătorilor proiectului minier de la Roșia Montană.

Daniel Buda (n. 1970, locul 6 pe listă) - Asistenții săi, angajați și plătiți din
bani de la Parlamentul European, derulau alte activități, în țară, în folosul
acestuia - https://pressone.ro/fiicele-fiii-finele-si-finii-neamurile-romanesti-din-parlamentuleuropean/

Dan Motreanu,
n. 1970, locul 7 pe listă

Gheorghe Falcă (n. 1967, locul 8 pe listă) - Descoperit în conflict de interese
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-

https://www.mediafax.ro/social/primarul-gheorghe-falca-arad-gasit-in-conflict-de-interesepenal-de-catre-ani-reactia-lui-falca-am-mai-fost-cercetat-de-catre-ani-16174850

Amendat de către Consiliul pentru Combaterea Discriminării pentru lipsa
faciltăților la transportul local pentru persoanele cu dizabilități https://www.news.ro/social/falca-azi-am-aflat-ca-am-fost-amendat-de-cncd-pentru-accesul-

Absolventă a unui program postuniversitar și
a unui master în siguranță națională la
Academia Națională de Informații „Mihai
Viteazul”.
A sprijinit campania Coaliției pentru Familie
https://www.amosnews.ro/40-deeuroparlamentari-solicita-politicienilorromani-sa-organizeze-referendumul-cuprivire-la-2018
Trimis în judecată și achitat în primă instanță
pentru spălare de bani în dosarul Bogdan
Olteanu
Vîntu
https://www.flux24.ro/scheletii-din-dulapulcelui-care-vrea-sa-ajunga-miercuri-secretargeneral-al-pnl/
Absolvent al Colegiului Național de Apărare
A sprijinit inițiativa Coaliției pentru Familie https://www.arad24.net/2018/10/02/gheorghe-falcaincurajeaza-aradenii-sa-participe-la-referendum/

persoanelor-cu-dizabilitati-la-transportul-public-in-arad-1922403003172017041516887139.

Absolvent al Colegiului Național de Apărare și
al Academiei Naționale de Informații.

Cristian Bușoi (n. 1978, locul 9 pe listă) - Firmele finilor lui Cristian Bușoi
erau conectate la contracte cu Primăria Timișoara, condusă de colegul său
Nicolae Robu. Conform Curții de Conturi, aceștia au produs un prejudiciu de
8,1 milioane de lei - https://www.hotnews.ro/stiri-esential-20719062-exclusiv-unde-are-

Doctor în medicină cu o lucrare de doctorat
identificată de softul de plagiat al Universității
de Vest din Timișoara ca având parțial
conținut neoriginal despre programele
partidelor politice în domeniul sănătății.

cristian-busoi-milioane-actiuni-fondul-proprietatea

Marian-Jean Marinescu (n. 1952, locul 10 pe listă) - Deține o firmă de
cadastru și topografie la Craiova – Cartotop. Presa a raportat că ar avea 8
contracte din fonduri publice, acordate prin atribuire directă. Firma sa
participă la proiectul mamut de cadastrare a terenurilor din România https://evz.ro/firmele-parlamentarilor-iau-milioanele-de-la-marea-cadastrare.html?&page=1

Afacerile cu statul îi aduc peste 2,2 milioane de euro, conform declarației sale
de avere.

Vlad Nistor,
n. 1954, locul 11 pe listă

A fost declarat incompatibil de către ANI, în
anul 2012, pentru perioada în care a deținut
simultan funcția de decan a Facultății de
Istorie a Universității din București și cea de
director a Institutului de Studii Diplomatice

