ALIANȚA 2020 USR PLUS – 6 din 11 au probleme de integritate
NU CORESPUNDE CRITERIILOR DE INTEGRITATE

Dacian Cioloș, poziția 1 pe listă, n. 1969 - În mandatul său de premier a
promovat OUG 6/2016 prin care SRI a primit dreptul de a fi organ de cercetare
penala in cazurile de siguranta nationala si terorism., prevedere declarată
neconstituțioală. Tot în mandatul său de premier SRI a candidat singur și a primit
contractul SII Analytics din fonduri europene pentru Europa Digitală privitor la
interconectarea unor baze de date conținând date private. Tatal său a fost angajat
al MAI, iar sora sa lucrează la serviciul secret al MAI, DGPI, unitate cunoscuta sub
denumirea de "Doi si-un sfert . Partidul său, PLUS, a fost inființat de fiul unui
cunoscut ofițer al Securității. Cioloș a fost ministrul Agriculturii din partea PDL și
comisar european.

Cristian Ghinea, poziția 2 pe listă, n. 1977 - În perioada în care a fost ministru
al fondurilor europene în guvernul Cioloș, MFE a atribuit un singur contract
european, SII Analytics, de 25 de milioane de euro, câștigat de SRI în calitate de
unic ofertant. De menționat este și faptul că SRI a depus oferta proiectului cu tot
cu anexele necesare în aceeași zi în care a fost lansat apelul în aplicația MYSMIS.
Acest proiect a fost lansat public spre consultare doar cu 5 zile înainte, urmând ca
la doar 3 zile apelul de cereri de proiecte să fie lansat public.

CORESPUNDE
CRITERIILOR DE
INTEGRITATE după
datele deținute de ARC

BINE SĂ ȘTIȚI

- https://www.hotnews.ro/stiri-esential-20862718-sri-castigamai-multa-putere-guvernul-facut-sri-organ-cercetare-penalacazurile-siguranta-nationala-terorism.htm
- https://www.gazeta-romana.ro/politica/dacian-cilosrecunoaste-legaturile-directe-ale-familiei-sale-cu-doi-si-un-sfertdin-mai/
- http://www.ziare.com/dacian-ciolos/plus/istoricul-mariusoprea-sustine-ca-in-spatele-infiintarii-partidului-puls-e-fiul-unuifost-securist-ciolos-sunt-satul-de-marlanie-1546321

Nu există date sau documente din care să rezulte
calitatea de colaborator cu fosta Securitate, conform
CNSAS pentru Dacian Cioloș.
În perioada 2012-2016, ONG-ul său, CRPE, a câștigat
mai multe contracte cu statul de la MAE pentru
activități în zona estică de vecinătate.

http://www.romaniacurata.ro/baietii-destepti-ai-guvernului-ciolos-iii-azi-cristian-ghinea/

Dragoș Pîslaru, poziția 3 pe listă, n.1976 - Firma SC GEA Strategy & Consulting
SA înființată și patronată de Dragoș Pîslaru a avut începând cu anul 2007 70%
dintre contractele de consultanță și strategii de dezvoltare desfășurate cu diverse
instituții ale statului român.
Clotilde Armand, poziția 4 pe listă, n. 1973 - Clotilde Armand a fost manager
al firmei Egis, firmă franceză specializată în contracte cu statul, care a primit
încredințarea de la statul român pentru mai multe contracte, printre care
clariificarea unor aspecte legale rămase după anularea contractuluii autostrazii

http://www.romaniacurata.ro/baietii-destepti-ai-guvernuluiciolos-v-azi-dragos-pislaru/

A fost un sustinator activ al referendumului pentru
modificarea constitutiei inititat de Coalitia pentru
familie.

Transilvania. În perioada 2009-2011 statul a plătit 70.000 euro/lunar firmei Egis
pentru consultanta numai legat de contractul Bechtel.
http://lumeapolitica.ro/europarlamentare-2019/clotilde-armand-usr-bani-de-la-stat-pentru-esecuriin-infrastructura/
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-21403711-clotilde-armand-sustine-organizareareferendumului-care-interzice-facto-casatoriile-gay.htm

Ioan Dragoș
Tudorache,
poziția 5, n. 1975

Nicolae Ștefănuță,
poziția 6, n. 1982

Ioan Dragoș Tudorache nu încalcă criteriile de
integritate pe baza dovezilor existente în spațiul
public.
A fost membru al PD, iar ambii părinți au fost
importanți membri PD Sibiu. A fost conslier la
cabinetul europarlamentar al Monicăi Iacob Ridzi și
apoi angajat ca expert independent al Parlamentului
European.
http://www.monitorulcj.ro/cms/site/m_cj/news/21062-tineretulpd-da-lectii-europene#sthash.0ATzJ6ux.dpbs

Vlad Botoș, poziția 7, n. 1986 - Vlad Botoș este traseist politic. A fost membru
în urmatoarele partide politice: PNTCD, PNL, Forta Civica, USR
https://www.arad24.net/2018/12/04/bomba-explodeaza-la-usr-traseismul-lui-vlad-botos-provoacaun-adevarat-scandal-in-partid/

Ramona Strugariu, poziția 8, n. 1979 - După ce a lucrat între 2003 și 2007 ca
jurist la S.C. ULPRES SRL, S.C. COMIGAT SRL, două societăți cu profil comercial și
agricol, doamna Strugariu a devenit expert internațional în probleme de securitate
și blogger în spațiul public, ocupând simultan cu soțul poziții de scurtă durată în
instituții europene la Bruxelles fără vreun concurs clar.

Vlad Dan Gheorghe,
poziția 9, n. 1985

Alin Cristian Mituța,
poziția 10, n.1985

Naomi Reniuț Ursoiu,
poziția 11, n. 1984

Vlad Dan Gheorghe nu încalcă criteriile de integritate pe
baza dovezilor existente în spațiul public.
Alin Cristian Mituța nu încalcă criteriile de integritate pe
baza dovezilor existente în spațiul public.
Naomi Reniuț Ursoiu nu încalcă criteriile de integritate pe
baza dovezilor existente în spațiul public.

