PSD – 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 ȘTIȚI

Dosarul Belina se referă la o concesiune
controversată, dar nu s-a dovedit deocamdată nici o
infracțiune.

Rovana Plumb, poziția 1, n. 1960 - DNA a cerut ridicarea imunității
Rovanei Plumb în dosarul "Belina" pentru infracțiunea de complicitate la
abuz în serviciu, dar cererea a fost respinsă în Parlament. A fost pe lista
neagră a susținătorilor proiectului minier de la Roșia Montană.
http://www.romaniacurata.ro/stenograme-rovana-plumb-invitata-la-b1-tv-ca-sa-i-seridice-mingea-la-fileu-pe-cazul-rosia-montana-vezi-ce-a-spus-despre-protestatari/

Carmen Avram,
poziția 2, n. 1975
Claudiu Manda,
poziția 3, n. 1975

Nu încalcă criteriile de integritate pe baza dovezilor
existente în spațiul public.
Este absolvent al Colegiului Naţional de Informatii și
absolvent al Colegiului Naţional de Apărare. A
susținut Referendumul pentru Familie
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-22741566-manda-efulcomisiei-sri-votat-pentru-nu-vreau-pun-problema-nunt-dac-voisocru-mare-sau-socru-mic.htm

Chris Terheș, poziția 4, n. 1978 - A intrat în politică fără a părăsi
Biserica Greco-Catolică, devenind incompatibil, fapt ce i-a atras
excluderea din cult. A colaborat înainte cu PDL și alte partide de dreapta,
având intervenții ambigue pe probleme anticorupție din partea unei
organizații obscure din diaspora.
Dan Nica, poziția 5, n. 1960 - trimis în judecată în Dosarul Microsoft II.
Potrivit Rise Project, numele fostului ministru social-democrat figurează
în documentele depuse, pe 5 iulie 2012, la Curtea de Arbitraj din Suedia
de către avocatul lui Thomas Lundin – fostul manager al Ericsson
România. Thomas Lundin susține că ar fi plătit sume importante de bani
lui Dan Nica pentru “a apăra interesele companiei L.M. Ericsson”.

Chris Terheș,
poziția 4, n. 1978

A făcut declarații discriminatorii în contextul
Referendumului pentru familie
https://www.dcnews.ro/chris-terhes-referendum-campaniahomosexuala-si-mai-violenta-in-romania_616935.html

Despre legaturile lui Dan Nica cu afacerea Ericsonn
au scris atât, Riseproject.ro, cât și Antena3 :
- http://adevarul.ro/news/eveniment/dan-nica-doi-generaliafacerea-ericsson-1_50ae3f117c42d5a6639b0697/index.html
- http://www.antena3.ro/romania/scandal-cu-mita-lacomunicatii-ministrul-dan-nica-acuzat-ca-ar-fi-luat-spagapentru-un-contract-cu-208584.html

Maria Grapini, poziția
6, n. 1954

A susținut Referendumul pentru Familie și este
cercetată de către CNCD pentru mesajul antidiaspora.
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/maria-grapinireclamata-la-cncd-pentru-mesajul-anti-diaspora-977739

Tudor Ciuhodaru, poziția 7, n. 1969 - este traseist, bifând
următoarele partide: PSD-PC, UNPR, PC, UNPR, PP-DD, ajungând în cele
din urmă tot în PSD.
Dragoș Benea, poziția 8, n. 1975 - este apropiat firmei Branpis, care a
obținut de-a lungul ultimilor 10 ani zeci de contracte în primăriile din jud.
Bacău. Unul dintre acționarii Branpis, Dan Brîndușoiu, este soțul unei
foste consiliere a lui Dragoș Benea. Brîndușoiu și un fost acționar al
Branpis, Răzvan Găină, au fost asociați cu partenera lui Benea în
societatea Trevi SRL.

Este absolvent al Colegiului Național de Apărare.
A susținut Referendumul pentru familie
http://fermapolitica.ro/2018/10/07/cea-mai-buna-gluma-areferendumului-domnul-benea-ne-indeamna-sa-votam-da/

- https://www.desteptarea.ro/sistemul-care-sifoneaza-la-nesfarsit-banii-bacauanilorbranpis-capusa-care-a-supt-de-bani-sistemul-de-termoficare/
- https://www.hotnews.ro/stiri-presa_regionala_arhiva-1725370-dragos-benea-inca-maicontroleaza-afacerile-carne-din-piata-bacau.htm

Victor Negrescu,
poziția 9, n. 1985
Andi Cristea, poziția 10, n. 1982 - Nepotism încrucișat. În 2007, când
Titus Corlățean era eurodeputat PSD, l-a angajat ca asistent pe Andi
Cristea. În 2014, când Andi Cristea a ajuns eurodeputat, a angajat-o ca
stagiar pe fiica lui Corlățean. https://www.vice.com/ro/article/59xvbz/candidatii-

Nu încalcă criteriile de integritate pe baza dovezilor
existente în spațiul public.
Este absolvent al Colegiului Național de Apărare.
A susținut Referendumul pentru Familie.
https://www.dcnews.ro/referendum-europarlamentarul-andicristea-a-spus-cum-voteaza_615694.html

psd-pentru-bruxelles

Natalia Intotero,
poziția 11, n. 1976976

A absolvit Colegiul Național de Apărare.
A susținut Referendumul pentru Familie.
https://stiripentruviata.ro/ministrul-pentru-romanii-depretutindeni-natalia-intotero-am-votat-cu-gandul-la-valorile-incare-am-crescut/

