
 Monitorizarea integrității candidaților la alegerile locale 2020 
Judeţ / 

Instituţie 
INCIDENTE MAJORE DE INTRGRITATE CORESPUNDE 

CRITERIILOR DE 
INTEGRITATE 
după datele 

deținute de ARC 

E BINE SĂ ȘTIȚI 

Alba Alba Alba Alba 
CJ Alba  Ion Dumitrel, 

candidat al PNL 
 
 

 Ioan Dirzu, 
candidat al PSD 

A urmat un curs postuniversitar în domeniul securității 
naționale la UNAP Carol I. 

 Mihail David, 
candidat al USR-
PLUS 

 

Alba / 
Primăria 
Alba Iulia 

 Paul Voicu, 
candidat al PNL 

 

 Mircea Trifu, 
candidat al ADA 

 

 Gabriel Plesa, 
candidat al USR-
PLUS 

În perioada în care era viceprimar al municipiului Alba 
Iulia, firma sa a beneficiat de multiple contracte cu școli 
din Alba-Iulia sau cu alte instituții publice din județul 
Alba. În 2018 a beneficiat de 94 de contracte cu entitați 
de stat, obținute prin achiziție directă, în valoare de 
aprox. 100.000 de lei, iar în 2018 de 35 de contracte în 
valoare de aprox. 60.000 de lei.                                             
https://alba24.ro/afacerile-firmei-lui-gabriel-plesa-
candidatul-usr-care-da-emotii-pnl-ului-in-cursa-pentru-
Primăria-alba-iulia-757255.html  
A fost membru PNL înainte de a migra către USR. 

Arad Arad Arad Arad 

Arad / CJ 
Arad 

 Iustin Cionca, 
candidat al PNL 

 

 Răzvan Anghel, 
candidat al 
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USRPLUS 
 Ruben Budău, 

candidat al PSD 

 

Arad / 
Primăria 

Arad 

 Mihai Fifor, 
candidat al PSD 
 

Implicat în dosarul mitei de la PSD Arad: 
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/mihai-
fifor-si-razvan-cuc-chemati-pentru-audieri-la-dna-timis-
in-dosarul-spagilor-de-la-psd-arad-1230969 
 
Absolvent al Colegiului Național de Apărare - Securitate 
și bună guvernare 

 Călin Bibarț, 
candidat PNL 

Declarația sa de avere nu este completată în 
conformitate cu legea: https://criticarad.ro/cum-a-
completat-viceprimarul-calin-bibart-declaratia-de-
avere-eludand-legea/ 
 
Nașul lui Florian Coldea, fost director interimar al SRI: 
https://www.arad24.net/2020/07/29/psd-arad-acuza-
sotia-consilierului-lui-calin-bibart-numita-sefa/ 

 Adrian Wiener, 
candidat al 
USRPLUS 

 

Argeş Argeş  Argeş  Argeş  

Argeş / CJ 
Argeş 

 Emanuel Soare, 
candidat al PNL 

 

 Virgil Baciu, 
candidat al PMP 

 

Ion Mînzînă, candidat al PSD 
 
Ion Mînzînă, fost deputat PRM și actual vicepreședinte al CJ 
Argeș, a fost şi director al societății comerciale de pază SC Jud 
Pază și Ordine înființată de către CJ Argeș. Spitalul de 
Pneumofiziologie Leordeni care funcționează în subordinea 
Consiliului Județean Argeș  încheie anual contracte pentru servicii 
de pază cu SC Jud. Pază și Ordine AG SRL din 2012 la un tarif care 
depășește tarifele firmelor private: 
https://www.digi24.ro/special/investigatii/banii-risipiti-din-

NU  
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sanatate/banii-risipiti-din-sanatate-zeci-de-milioane-de-lei-
pentru-firme-private-de-paza-616439 

Argeş / 
Primăria 

Piteşti 

 Cristian Gentea, 
candidat al PSD 

 

 Sorin 
Apostoliceanu, 
candidat al PNL 

 

 Dănuț Dinu, 
candidat al PMP 

 

Bacău Bacău  Bacău  Bacău  

Bacău / 
Primăria 

Bacău 

Lucian Daniel Stanciu Viziteu, candidat al PNL-USRPLUS 
În cei 4 ani de mandat de deputat, a fost membru în Comisia de 
control al SRI, poziție din care a avut numeroase declarații 
laudative la adresa SRI, fără să țină cont de funcția de control civil 
pe care un membru al comisiei ar trebui să o aibă. Spre finalul 
mandatului, acesta declară că încă nu știe dacă SRI a făcut 
abuzuri, chiar dacă era în atribuția sa să verifice acest aspect: 
https://www.romaniacurata.ro/viziteu-sri-abuzuri  

NU  

Cosmin Necula, candidat al Pro România 
Amendat cu 2.000 de lei de către ANI pentru că nu și-a îndeplinit 
sarcinile prevăzute de lege: https://zdbc.ro/ani-i-a-amendat-pe-
deputatii-din-comisia-juridica-pentru-nerevocarea-lui-petre-
roman-printre-amendati-cosmin-necula/ 
Trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și prejudicii de 
peste jumătate de milion de lei: 
https://www.g4media.ro/primarul-psd-al-bacaului-cosmin-
necula-a-fost-trimis-in-judecata-de-dna-pentru-abuz-in-serviciu-
si-prejudicii-de-peste-jumatate-de-milion-de-lei-necula-sunt-
nevinovat.html  

NU Absolvent al unui program de studiu de "Securitate 
națională" la Academia de Informații a SRI și absolvent 
al Colegiului Național de Apărare. 

Sorin Umbrărescu, candidat al Alianţei Social Umaniste 
Prin Ordinul nr. 1036/2016 al Ministrului Justiției, a fost 
suspendat din exercitiul funcției de notar public pentru 
incompatibilitate. 

NU A migrat pe la PDL, Forța Civică, ALDE şi PPUSL. 

Bacău / CJ 
Bacău 

 Ionel Palăr (PNL) Absolvent al Colegiului Național de Apărare 

 Valentin Ivancea Cursuri de scurtă durată „Introducere în Securitatea 
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(PSD) Națională” – la Colegiul Național de Apărare, din cadrul 
Universității Naționale de Apărare „Carol I” 

 

Maricica Coșa 
(ALDE)  

Maricica Coșa avea încă un contract de muncă pe care 
nu îl reziliat, deși începând cu aprilie 2017 a devenit 
funcționar public. Ca să ajungă și să rămână la 
Prefectură, traseul reprezentantei ALDE a fost plin de 
„jonglerii” și explicații neverosimile. https://bacau.robo-
stiri.ro/2020/01/30/subprefectul-bacaului-suspect-de-
incompatibilitate-cum-jongleaza-luminita-maricica-
cosa-cu-3-locuri-de-munca/  

Bihor Bihor Bihor Bihor 

Bihor / CJ 
Bihor 

 

Bişboacă Simona 
Elena, candidat al 
USRPLUS 

 

 

Bolojan Ilie 
Gavril, candidat 
al PNL 

A fost anchetat de DNA până la clasarea dosarului său în 
2016: https://www.bihon.ro/stirile-judetului-
bihor/primarul-ilie-bolojan-da-publicitatii-ordonanta-
dna-de-clasare-a-dosarului-sau-vezi-si-reactia-psd-
169867/  

Mang Ioan, candidat al PSD 
Consiliul Naţional de Etică a constatat multiple cazuri de articole 
ale sale plagiate: https://www.dcnews.ro/consiliul-national-de-
etica-ioan-mang-a-plagiat_229291.html 

NU  

Bihor / 
Primăria 
Oradea 

 
 

Florin Birta (PNL) Fratele său, Cătălin Birta, a fost şeful pieţei Ioşia, apoi 
şoferul directorului general al Regiei Autonome de 
Pieţe, Agrement şi Salubritate din Oradea, existând 
acuze că ar fi protejat politic: 
https://adevarul.ro/locale/oradea/Sefii-pietelor-
oradea-acuzati-nepotism-afaceri-ilegale-fost-coleg-
1_50aecd777c42d5a663a0a5dd/index.html 

  

Emilian Pavel 
(PSD) 

A oferit mai multe contracte firmelor deţinute de colegi 
de partid: https://pressone.ro/un-eurodeputat-psd-a-
angajat-la-parlamentul-european-firmele-de-
consultanta-a-patru-lideri-din-judetul-sau 

 

Ioana Mihăilă, 
candidat al 
USRPLUS 
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Bistriţa-
Năsăud 

Bistriţa-Năsăud  Bistriţa-Năsăud  Bistriţa-Năsăud  

Bistriţa-
Năsăud / 

CJ BN 

 Radu Moldovan, 
candidat al 
Alianței pt BN 
(PSD-ALDE-Pro 
România-UDMR 
plus Partida 
Romilor) 

 

 Stelian Dolha, 
candidat al PNL-
USRPLUS 

 

 Silvia Galben, 
candidat al PMP 

 

Bistriţa-
Năsăud / 
Primări 
Bistriţa-
Năsăud 

 Cristian Niculae, 
candidat al PSD 

 

 
 

Ioan Turc, 
candidat al PNL  
 

A recunoscut într-un interviu că a luat în calcul 
susţinerea lui Traian Ogâgău şi după apariţia clipului în 
care acesta îşi tortura fiica: 
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-24291175-
ipocrizia-politica-romania-caz-manual-cum-nu-este-
primarul-abuziv-din-sangeorz-bai-candidat-pnl-insa-
realitate-partidul-sustine.htm 

 Ionuț Simionca, 
candidat al PMP 

 

Botoşani Botoşani Botoşani Botoşani 

Botoşani / 
CJ 

Botoşani 

Costel Șoptică, candidat al PNL 
Premier Hosting SRL, firma soției ce administrează hotelul și 
restaurantul familiei, este abonată la contracte publice cu 
instituțiile din județul Botoșani: 
https://www.monitorulbt.ro/local/2020/06/03/hotelierii-
botosaneni-castigatorii-pandemiei-senatorul-soptica-a-tras-lozul-
cel-mare/ 
https://www.monitorulbt.ro/local/2020/06/03/hotelierii-
botosaneni-castigatorii-pandemiei-senatorul-soptica-a-tras-lozul-

NU  
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cel-mare/   
În 2013, a ocolit conflictul de interese angajându-și încrucișat fiul 
la un cabinet parlamentar: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-
14262197-metoda-ocoli-conflictul-interese-doi-deputati-liberali-
din-botosani-angajat-unul-altuia-copiii-birourile-
parlamentar.htm?nomobile= 
 Dpina 

Feodorovici, 
candidat al PSD 

Conform presei, fina sa este angajată la Agenția 
Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) – Filiala 
Botoșani pe linie de partid: 
https://www.botosaneanul.ro/top-news/i-fina-
senatorului-doina-federovici-s-a-angajat-la-stat-
intr-o-institutie-de-la-botosani-condusa-de-un-psd-
ist 

 Andrei Drancă, 
candidat al USR 
PLUS 

 

Botoşani / 
Primăria 
Botoşani 

 Catalin Flutur, 
candidat al PNL 

Achitat definitiv în dosarul DNA în care a fost trimis în 
judecată în anul 2017 pentru abuz în serviciu. 
https://www.monitorulbt.ro/local/2020/02/26/primaru
l-catalin-flutur-achitat-definitiv-in-dosarul-dna/  

Firma soției, Gabriela Flutur, intitulată Papillon De 
Luxe SRL. a primit încă de la înființare un spațiu în 
incinta incubatorului administrat de compania 
municipală Locativa SA. 
https://www.Primăriabt.ro/hcl/2018/71.pdf 

 Cosmin Andrei, 
candidat al PSD 

 

 Marcel 
Gheorghiță, 
candidat al USR 
PLUS 
 

Lucrează ca inginer la Elproex SA, firmă abonată la 
contracte cu instituțiile publice din județul Botoșani. 

Brăila Brăila Brăila Brăila 

Brăila / CJ 
Brăila 

 Francisk Iulian 
Chiriac, candidat 

 

https://www.monitorulbt.ro/local/2020/06/03/hotelierii-botosaneni-castigatorii-pandemiei-senatorul-soptica-a-tras-lozul-cel-mare/
https://www.botosaneanul.ro/top-news/i-fina-senatorului-doina-federovici-s-a-angajat-la-stat-intr-o-institutie-de-la-botosani-condusa-de-un-psd-ist
https://www.botosaneanul.ro/top-news/i-fina-senatorului-doina-federovici-s-a-angajat-la-stat-intr-o-institutie-de-la-botosani-condusa-de-un-psd-ist
https://www.botosaneanul.ro/top-news/i-fina-senatorului-doina-federovici-s-a-angajat-la-stat-intr-o-institutie-de-la-botosani-condusa-de-un-psd-ist
https://www.botosaneanul.ro/top-news/i-fina-senatorului-doina-federovici-s-a-angajat-la-stat-intr-o-institutie-de-la-botosani-condusa-de-un-psd-ist
https://www.monitorulbt.ro/local/2020/02/26/primarul-catalin-flutur-achitat-definitiv-in-dosarul-dna/
https://www.monitorulbt.ro/local/2020/02/26/primarul-catalin-flutur-achitat-definitiv-in-dosarul-dna/
https://www.primăriabt.ro/hcl/2018/71.pdf


al PSD 
 Cătălin Boboc,  

candidat al PNL 

 

 Cătălin Stancu,  
candidat al 
USRPLUS 

 

Brăila / 
Primăria 

Brăila 

 Marian Dragomir 
(PSD) 

In declaratia de interese depusa in calitate de deputat a 
mentionat faptul ca a incheiat in anul 2005 cu Consiliul 
Judetean Braila un contract de vanzare cumparare a 
unui apartament, pe o durata de 15 ani, la pretul de 
128.000 lei: 
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=114
&cam= 

 Lucian Căprăriu,  
candidat al PNL 

 

 Ionel Adețu,  
candidat al PMP 

 

Braşov Braşov Braşov Braşov 

Braşov / 
CJ Braşov 

 

Adrian-Ioan 
Veștea, candidat 
al PNL 

 

Marian-Iulian Rasaliu, candidat al PSD 
A fost membru PDL și apoi PSD: 
https://adevarul.ro/locale/brasov/marian-rasaliu-noul-prefect-
brasov-membru-doar-apr-pdl-psd-mai-mult-fost-declarat-
incompatibil-ani-era-senator-
1_58b846805ab6550cb8f7dce2/index.html 
În 2013 ANI l-a declarat incompatibil pentru că a fost, 
concomitent, senator și funcționar public la APIA Brașov: 
https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=1
328   

NU  
A absolvit în 2009 Colegiul de Apărare Academia 
Militară. A urmat în 2011 cursuri la Colegiul Naţional de 
Informaţii S.R.I. - Academia Naţională de Informaţii 
http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/CV%20Ra
saliu.pdf  

 

Tudor-Vlad 
Benga, candidat 
al USRPLUS 

 

Braşov / 
Primăria 

George Scripcaru, candidat al PNL NU In aprilie 2020 Primarul Brașovului, George Scripcaru, a 
fost achitat, vineri, de magistrații Curții de Apel Brașov, 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=114&cam=
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=114&cam=
https://adevarul.ro/locale/brasov/marian-rasaliu-noul-prefect-brasov-membru-doar-apr-pdl-psd-mai-mult-fost-declarat-incompatibil-ani-era-senator-1_58b846805ab6550cb8f7dce2/index.html
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https://adevarul.ro/locale/brasov/marian-rasaliu-noul-prefect-brasov-membru-doar-apr-pdl-psd-mai-mult-fost-declarat-incompatibil-ani-era-senator-1_58b846805ab6550cb8f7dce2/index.html
https://adevarul.ro/locale/brasov/marian-rasaliu-noul-prefect-brasov-membru-doar-apr-pdl-psd-mai-mult-fost-declarat-incompatibil-ani-era-senator-1_58b846805ab6550cb8f7dce2/index.html
https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=1328
https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=1328
http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/CV%20Rasaliu.pdf
http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/CV%20Rasaliu.pdf


Braşov Primarul Braşovului, George Scripcaru, a fost amendat de 
C.N.C.D. cu 6.000 de lei pentru încălcarea dreptului unui consilier 
independent de a face parte dintr‐o comisie de specialitate a 
Consiliului Local Brașov. 
https://main.components.ro/uploads/1d3a0bf8b95391b825aa56
853282d5da/2016/11/Raport_activitate_CNCD_2013.pdf  
 
În 2015, Andreea Scripcaru, fiica lui George Scripcaru, primarul 
liberal al Brașovului – a fost angajată la cabinetul eurodeputatului 
Daniel Buda (PNL): 
https://pressone.ro/fiicele-fiii-finele-si-finii-neamurile-romanesti-
din-parlamentul-european  
 

în dosarul „Termoficarea” în care a fost trimis în 
judecată în urmă cu patru ani (februarie 2016) pentru 
abuz în serviciu, instigare la tentativă de abuz în serviciu 
și luare de mită. Tot achitare în prima instanţă s-a dat 
pe 1 iulie 2019, la Tribunalul Braşov, după 10 amânări 
ale pronunţării sentinţei, şi în dosarul RATBV. Sentinta 
nu este definitiva. 
https://newsbv.ro/2020/04/24/primarul-george-
scripcaru-achitat-in-dosarul-termoficarea/ 

 ALLEN COLIBAN, 
candidat al 
USRPLUS 

 

 OVIDIU FLORIN 
ORȚAN, candidat 
al PSD 

 

Bucureşti Bucureşti  Bucureşti  Bucureşti  

Bucureşti 
/ PMB 

Traian Băsescu, candidat al PMP 
Ca primar și-a atribuit o locuință la care nu avea dreptul pe care 
apoi a cumpărat-o la un preț modic: 
https://www.economica.net/motivare-dosar-casa-din-
mihaileanu-faptele-de-care-este-acuzat-traian-basescu-nu-s-au-
prescris_101376.html 
Fiica sa, Elena Băsescu, a obținut un mandat de europarlamentar 
„independent” cu sprijinul PDL: https://www.hotnews.ro/stiri-
politic-5791413-cum-aleasa-eba-cinci-filiale-pdl-raporteaza-
detaliu-operatiunea-voturi-pentru-elena-basescu.htm 
Două amenzi și un avertisment pentru afirmații discriminatoare la 
adresa romilor: https://www.g4media.ro/traian-basescu-
reclamat-la-cncd-pentru-declaratii-discriminatorii-si-incitatoare-
la-ura-la-adresa-romilor-facute-intr-o-emisiune-tv-fostul-
presedinte-a-mai-fost-acuzat-de-discrimi.htmlsa 

NU  
Declarat de instanță colaborator al fostei securități (sub 
numele de cod „Petrov”), decizie nedefinitivă: 
https://romania.europalibera.org/a/traian-basescu-
colaborator-securitate-decizia-nu-este-
definitiva/30175037.html 

https://main.components.ro/uploads/1d3a0bf8b95391b825aa56853282d5da/2016/11/Raport_activitate_CNCD_2013.pdf
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https://www.hotnews.ro/stiri-politic-5791413-cum-aleasa-eba-cinci-filiale-pdl-raporteaza-detaliu-operatiunea-voturi-pentru-elena-basescu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-5791413-cum-aleasa-eba-cinci-filiale-pdl-raporteaza-detaliu-operatiunea-voturi-pentru-elena-basescu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-5791413-cum-aleasa-eba-cinci-filiale-pdl-raporteaza-detaliu-operatiunea-voturi-pentru-elena-basescu.htm
https://www.g4media.ro/traian-basescu-reclamat-la-cncd-pentru-declaratii-discriminatorii-si-incitatoare-la-ura-la-adresa-romilor-facute-intr-o-emisiune-tv-fostul-presedinte-a-mai-fost-acuzat-de-discrimi.htmlsa
https://www.g4media.ro/traian-basescu-reclamat-la-cncd-pentru-declaratii-discriminatorii-si-incitatoare-la-ura-la-adresa-romilor-facute-intr-o-emisiune-tv-fostul-presedinte-a-mai-fost-acuzat-de-discrimi.htmlsa
https://www.g4media.ro/traian-basescu-reclamat-la-cncd-pentru-declaratii-discriminatorii-si-incitatoare-la-ura-la-adresa-romilor-facute-intr-o-emisiune-tv-fostul-presedinte-a-mai-fost-acuzat-de-discrimi.htmlsa
https://www.g4media.ro/traian-basescu-reclamat-la-cncd-pentru-declaratii-discriminatorii-si-incitatoare-la-ura-la-adresa-romilor-facute-intr-o-emisiune-tv-fostul-presedinte-a-mai-fost-acuzat-de-discrimi.htmlsa
https://romania.europalibera.org/a/traian-basescu-colaborator-securitate-decizia-nu-este-definitiva/30175037.html
https://romania.europalibera.org/a/traian-basescu-colaborator-securitate-decizia-nu-este-definitiva/30175037.html
https://romania.europalibera.org/a/traian-basescu-colaborator-securitate-decizia-nu-este-definitiva/30175037.html


Gabriela Firea, candidat al PSD 
 

Instanţa Curţii de Apel Bucureşti a hotărât anularea hotărârilor 

de înfiinţare a celor 22 de societăţi comerciale create de 

Gabriela Firea în martie 2017. Instanța a decis că toate 

companiile au fost înființate cu încălcarea legii. Ulterior, Firea 

le-a reinfiintat. 
  

  

 Nicusor Dan, 
candidat 
independent 

Presa l-a acuzat recent pe Dan ca a dat telefonat la 
primaria sectorului 4  in calitate de parlamentar pentru 
a interveni in favoarea unui on de afaceri care castigase 
un litigiu cu primaria in instanta. 

Bucureşti 
/ Primăria 
Sector 1 

 Ioana Constantin, 
candidat al PMP 

A fost președintele M10, partidul fondat de Monica 
Macovei si secretara de stat in guvernul Orban. 

 Daniel 
Tudorache, 
candidat al PSD 

 

Clotilde Armand (PNL+USR+PLUS) 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 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-esecuri- in-infrastructura/ 

  

Bucureşti 
/ Primăria 
Sector 2 

 
 

Cătălin Militaru 
(PMP) 

A migrat la PMP de la PLD via PDL. 
 
Master în Managementul informației de interes 
național: https://pmponline.ro/catalin-militaru  

 Dan Cristian 
Popescu, 
candidat al PSD 

 

 Radu Mihaiu, 
candidat al PNL + 

 

http://lumeapolitica.ro/europarlamentare-2019/clotilde-armand-usr-bani-de-la-stat-pentru-esecuri-%20in-infrastructura/
http://lumeapolitica.ro/europarlamentare-2019/clotilde-armand-usr-bani-de-la-stat-pentru-esecuri-%20in-infrastructura/
https://pmponline.ro/catalin-militaru


USRPLUS 
Bucureşti 
/ Primăria 
Sector 3 

Aurelian Bădulescu, candidat al PSD 
Amendat pentru discriminare la adresa comunității LGBT: 
https://www.agerpres.ro/social/2020/05/20/viceprimarul-
capitalei-aurelian-badulescu-amendat-de-cncd-cu-2-000-de-lei--
509030  

NU A intrat în politică la PNG al lui Gigi Becali: 
https://www.businessmagazin.ro/actualitate/doar-un-
vot-a-lipsit-ca-bucurestenii-sa-scape-de-hingherii-de-
masini-8064269 
 

 Robert Negoiță 
(Alianța Pro 
București) 

Acuzat de plagiat în teza de doctorat, dosarul a fost 
clasat întrucât fapta s-a prescris. 
Dosar DNA de evaziune fiscală, clasat pe motivul că 
„fapta nu există”: https://www.g4media.ro/si-al-doilea-
dosar-in-care-robert-negoita-era-anchetat-de-dna-a-
fost-clasat.html 

Și-a angajat fiul la o companie a primăriei 
https://newsweek.ro/politica/primarul-robert-
negoita-si-a-angajat-copilul-la-compania-
sectorului-3-care-planteaza-panselute 

 Adrian Moraru, 
candidat al PNL + 
USRPLUS 

 

Bucureşti 
/ Primăria 
Sector 4 

Ștefănel Dan Marin, candidat al PMP 
A mai trecut pe la PPDD și UNPR 
https://lumeapolitica.ro/miscarea-populara/stefanel-dan-marin/  

NU  

  Daniel Băluță 
(PSD) 

Sancționat cu avertisment pentru că a discriminat un 
consilier local cu dublă cetățenie 
https://adevarul.ro/news/eveniment/primarul-
sectorului-4-capitalei-daniel-baluta-sanctionat-
discriminat-consilier-local-dubla-cetatenie-romana-
franceza-1_5c487a88df52022f75ec003e/index.html 

 Simona Elena 
Spătaru, candidat 
al PNL + USRP 
LUS 

 

Bucureşti 
/ Primăria 
Sector 5 

 Lucian Iliescu, 
candidat al PMP 

A migrat din PDL 
https://www.stiripesurse.ro/consilierul-care-acuza-
politizarea-radet-a-ocupat-si-el-o-functie-in-
guvernarea-pdl_1120098.html  

https://www.agerpres.ro/social/2020/05/20/viceprimarul-capitalei-aurelian-badulescu-amendat-de-cncd-cu-2-000-de-lei--509030
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 Daniel Florea, 
candidat al PSD 
 

 

 Cristian Băcanu, 
candidat al PNL + 
USRPLUS 

 

Bucureşti 
/ Primăria 
Sector 6 

 Stefan Florescu 
(MPM) 

A fost descoperit în situaţie de incompatibilitate în 
2012: https://www.mediafax.ro/politic/ani-l-a-
declarat-incompatibil-pe-stefan-florescu-candidat-
independent-pentru-Primăria-sectorului-6-
9612405 
A migrat de la Partidul Conservator 
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/stefan-florescu-
a-demisionat-din-pc-si-va-candida-independent-la-
Primăria-sectorului-6.html 

 Gabriel Mutu 
(PSD) 

Cursuri la Colegiul Național de Informații: 
https://www.primarie6.ro/www/wp-
content/uploads/2016/10/CV_Gabriel_MUTU_2016.pdf 
 
Urmărit penal din 2014 într-un dosar DIICOT de spălare 
de bani, până acum nu a fost trimis în judecată: 
https://linx.crji.org/2020/03/18/cum-si-a-ascuns-
primarul-mutu-sase-apartamente-si-opt-spatii-
comerciale-in-firme/  

 Ciprian Ciucu, 
candidat al PNL + 
USRPLUS 

 

Buzău Buzău Buzău Buzău 
Buzău / CJ 

Buzău 
 Ionică Ştefan-

Gabriel, candidat 
al USRPLUS 

A migrat de la PNL la USR. 

 Neagu Petre-
Emanoil, 
candidat al PSD-
PRO 

Avere foarte mare conform declaratiilor sale de avere. 
Neagu a mostenit nu mai putin de trei terenuri: unul in 
intravilanul muncipiului Buzau, in suprafata de 5.000 
metri patrati, caruia i s-au adaugat, prin cumparare, 
inca 5.000 m.p., situati in imediata vecinatate a primului 
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https://linx.crji.org/2020/03/18/cum-si-a-ascuns-primarul-mutu-sase-apartamente-si-opt-spatii-comerciale-in-firme/
https://linx.crji.org/2020/03/18/cum-si-a-ascuns-primarul-mutu-sase-apartamente-si-opt-spatii-comerciale-in-firme/


(valoarea de impozitare a intregii suprafete fiind de 
16.400 lei), un al doilea in intravilanul orasului 
Patarlagele, in suprafata de 3 hectare, dar si o suprafata 
de 11 hectare padure, la Cislau. 2 mașini, numeroase 
terenuri, bani în bănci. Conform declarației de avere, 
soția lui lucrează la Consiliul Județean, în calitate de 
inspector. 

Cristinel Romanescu, candidat al PNL 
In 2008, CNSAS cere Tribunalului Bucureşti să constate 
colaborarea cu securitatea a lui Cristinel Romănescu, 
preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă (FRTM). În 
documentul elaborat de CNSAS, Romănescu semna notele 
informative sub numele conspirativ „Sebastian”: 
http://www.scj.ro/1094/Detaliidosar?customQuery%5B0%5D.Ke
y=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000228881http://jur
nalul.ro/sport/verdict-cnsas-presedintele-frt-a-fost-turnator-la-
securitate-130522.html  

NU  

Buzău / 
Primăria 

Buzău 

 Constantin Toma 
(PSD) 

Este actionar majoritar la mai multe companii: Aqva 
Romet SRL Ceptura, Grup Romet SA Buzau, Aromet SA 
Buzau, Romiya SA Bucuresti, Romtem SRL, o parte fiind 
in faliment sau reorganizare judiciara: 
http://declaratii.integritate.eu/UserFiles/PDFfiles/RP63
4_169546-C79-I780_4-ANI_BEC3-L435-
00001[119258]ready//DA_2016-04-
23_TOMA%20CONSTANTIN_62876131.pdf  

 Adrian Zoican, 
candidat al PNL 

 

 Cîrstea Petrică-
Irinel, candidat al 
USR-PLUS 

 

Călărași Călărași  Călărași  Călărași  

Călărași / 
CJ Călăraşi 

 Valentin Barbu, 
candidat al PNL 

 

Vasile Iliuță, candidat al PSD – este unul dintre membrii PNL care 
au făcut trecerea la PSD în timpul mandatului:  
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/zece-primari-de-

NU  
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la-pnl-si-un-presedinte-de-consiliu-judetean-au-trecut-la-psd-
1270895 
https://adevarul.ro/locale/calarasi/zece-primari-pnl-alaturi-
presedintele-consiliului-judetean-trecut-barca-psd-
1_5e61e6845163ec4271c20e50/index.html 
 
A fost, de asemenea, prins băut la volan în mai multe rânduri:  
https://evz.ro/seful-cj-calarasi-a-recidivat-iar-s-a-urcat-beat-la-
volan.html 

 Ilie Răzvan 
Meșeșeanu, 
candidat al pro-
Romănia 

ANI a constatat că Răzvan Ilie Meseşeanu s-a aflat 
în stare de incompatibilitate, în perioada 
19.06.2008-29.01.2009, întrucât a deținut simultan 
atât funcția de viceprimar al municipiului Călărași, 
cât și calitatea de comerciant persoană fizică la 
“MESEȘEANU RĂZVAN ILIE ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ”, încălcând, astfel, prevederile art. 
87, alin. 1, lit. G) și art. 91, alin. 3 din Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenței în exercitarea demnităților publice, a 
funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea 
și sancționarea corupției cu modificările și 
completările ulterioare”: 
https://actualitateacalarasi.eu/calarasi-fosti-
consilieri-locali-viceprimar-si-primar-declarati-
incompatibili-de-justitie/ 

Călărași / 
Primăria 
Călăraşi 

 Marius-Grigore 
Dulce, candidat 
al PSD 

 

 Alexandru 
Chiriță, candidat 
al Pro Romania 

A beneficiat de un concediu fara plata timp de 2 ani de 
la ISU Calarași primind dispensa specială din partea 
ministrului Oprea pentru a se angaja ca director tehnic 
la serviciul județean de ambulanță Călărași. 
https://ziare.com/stiri/eveniment/cine-sunt-candidatii-
anuntati-pentru-functiile-de-primari-in-marile-orase-
din-muntenia-1625332  

Daniel-Ștefan Drăgulin, candidat al PNL NU  
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A migrat de la PUR la PNL, apoi UNPR şi înapoi la PNL: 
https://Primăriacalarasi.ro/index.php/home/conducere/primar-
dragulin-daniel-stefan  

Caraș-
Severin 

Caraș-Severin Caraș-Severin Caraș-Severin 

Caraș-
Severin / 
CJ Caraș-
Severin 

  Romeo Dunca 
(PNL) 

Afaceri în zona protejată a Muntelui Țarcu, construirea 
unei cabane http://www.romaniacurata.ro/dezvaluiri-
cum-sa-ti-construiesti-o-vila-fara-autorizatie-pe-varful-
muntelui-si-statul-sa-nu-aiba-ce-ti-face-povestea-
incredibila-a-cabanei-fara-pret-a-miliardarului-dunca/ 

 Silviu Hurduzeu, 
candidat al PSD 
 

 

 Andrei Plujar, 
candidat al USR-
PLUS 

 

Caraș-
Severin / 
Primăria 

Reșița 

 Ioan Popa, 
candidat al PNL 

 

 Daniel Toma, 
candidat al USR-
PLUS 

 

Ioan Narcis Chisăliță, candidat al PSD Inculpat în dosarul șefilor de 
instituții care plăteau taxa de protecție direct la casieria PSD 
https://ziare.com/psd/dna/senatorul-chisalita-a-fost-inculpat-in-
dosarul-sefilor-de-institutii-care-plateau-taxa-de-protectie-la-casieria-
psd-1590070 

  

Cluj Cluj  Cluj  Cluj  

Cluj / 
Primăria 

Cluj-
Napoca 

Emil Boc, candidat al PNL 
Conform presei, Emil Boc si-ar fi angajat mai multi nepoti in 
functii publice http://jurnalul.ro/special-
jurnalul/anchete/cadourile-unchiului-emilboc-pentru-nepoteii-
sai-706823.html 
 

NU  

 Emanuel 
Ungureanu, 
candidat al USR-
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PLUS 
 
 

Valentin Cuibus, 
PSD 

Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice 
din Poliţia Cluj investighează dosarul înregistrat în 
evidenţele Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj 
la data 2.06.2020 cu numărul 361/P/2020, conform 
unei adrese obţinute de reporterii de la „Adevărul” 

Cluj / CJ 
Cluj 

 

Alin Tișe, 
candidat al PNL 
 

Este finul lui Emil Boc https://evz.ro/cum-il-salveaza-
finul-alin-tise-pe-nasul-emil-boc.html 

 

Alexandru 
Cordoș, candidat 
al PSD 
 

A fost scos de sub urmărire penală în toate cele trei 
dosare în care a fost implicat. Într-unul dintre acestea, 
soţia sa a fost condamnată la 3 ani şi 6 luni pentru trafic 
de influenţă: https://www.mediafax.ro/social/sotia-
unui-senator-psd-condamnata-la-3-ani-si-6-luni-de-
inchisoare-pentru-trafic-de-influenta-15105008  

 
Remus Lăpușan 
(Pro România) 

A demisionat din PSD în 2019 şi a migrat la Pro România 
 

Constanța Constanța  Constanța  Constanța  

Constanța 
/ CJ 

Constanţa 

Felix Stroe, candidat al PSD 
Înainte de '89 a fost informator al Securității. Din cauza lipsei unui 
angajament scris, nu i s-a putut atribui calitatea de colaborator:                    
https://www.info-sud-est.ro/secretele-lui-felix-stroe-de-la-
comunism-la-capitalism-i/  

NU În 2015 a fost declarat incompatibil de ANI, deoarece a 
deținut simultan funcția de consilier local și cea de 
Director General și Președinte CA al RAJA S.A. În primă 
instanță a câștigat procesul cu ANI la Curtea de Apel 
Consțanța, dosarul fiind încă în stadiul de recurs la ÎCCJ:              
https://www.realitatea.net/stiri/politica/cine-este-felix-
stroe-propus-la-fonduri-europene-a-avut-probleme-cu-
dna-ul-si-cu-ani_5dcc925c406af85273d6714e 
 

 Mihai Lupu, 
candidat al PNL 

În perioada în care a fost deputat, firma sa (Construcții 
Hidrotehnice SA) a avut multiple contracte cu statul, în 
valoare de aprox. 5 milioane de euro. A condus firma 
prin interpuși, fiica sa, care la acel moment avea 26 de 
ani, proaspăt absolvență a Facultății de Arte din 
Constanța: 
https://adevarul.ro/news/societate/campionul-
afacerilor-statul-mihai-lupu-conturile-umflate-inundatii-
1_50ad4b747c42d5a663927209/index.html 

 Remus Negoi,  
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candidat al 
USRPLUS 

Constanța 
/ Primăria 
Constanţa 

Decebal Fagadau, candidat al PSD 
Decebal Fagadau a fost declarat incompatibil de ANI în anul 2013, 
deoarece a deținut simultan funcția de viceprimar și cea de 
membru în AGA RAJA S.A. Dosarul se află pe rolul Curții de Apel 
București și este suspendat până la soluționarea unui dosar 
penal: https://www.replicaonline.ro/fagadau-si-dragomir-
declarati-incompatibili-de-ani-142479  

NU A urmat cursurile Colegiului Național de Informații al 
ANI-MV                                       
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/eveniment/primaru
l-decebal-fagadau-si-prefectul-ion-constantin-incearca-
sa-se-apropie-de-serviciile-secrete-572629.html  

 Vergil Chițac 
(PNL) 

Asociația Constanța Altfel, condusă de Chițac, a fost 
condamnată de CNCD la plata unei amenzi 
contravenționale pentru jignirile aduse în spațiul public 
lui Claudiu Palaz, oponent politic al lui Chițac                                                             
https://tomisnews.ro/cu-jignirile-la-cncd-palaz-a-avut-
castig-de-cauza-in-disputa-cu-chitac/ 

 Stelian Ion, 
candidat al 
USRPLUS 

 

Covasna Covasna  Covasna  Covasna  

Covasna / 
CJ 

Covasna 

 TAMÁS SÁNDOR, 
candidat al 
UDMR 

 

 FLOROIAN 
STELIAN-
OLIMPIU, 
candidat al PNL 

 

 CALINIC SABIN, 
candidat al PSD 

 

Covasna / 
Primăria 

Sf. 
Gheorghe 

ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS, candidat al UDMR 
În 2017 a fost sancţionat de CNCD pentru discriminare la adresa 
românilor pe criterii etnice (https://www.dantanasa.ro/exclusiv-
primarul-udmr-din-sfantu-gheorghe-sanctionat-de-cncd-pentru-
discriminarea-pe-criterii-etnice-a-romanilor/), iar aceea nu a fost 
prima sa abatere. În 2011 a mai fost sancţionat de Judecătoria 
Sfântu Gheorghe pentru ofensă adusă însemnelor naţionale şi 

NU În 2016 a fost pus sub control judiciar de către DNA 
pentru abuz în serviciu, utilizarea în alte scopuri a 
creditelor garantate, cumpărarea de influență, trafic de 
influență și deturnare de fonduri. Dosarul a fost clasat 
în 2019, fără urmărire penală. 
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apoi de Prefectura Covasna pentru refuzul repetat de a purta 
eşarfa tricoloră care este, conform legii, însemnul distinctiv al 
primarilor: https://jurnalul.ro/stiri/observator/antal-arpad-
primarul-municipiului-sfantu-gheorghe-la-a-doua-sanctiune-
pentru-ofensa-adusa-insemnelor-nationale-599645.html 

 TEACĂ 
CONSTANTIN-
LAURENŢIU, 
candidat al PSD 

A fost preşedinte al TLDE Covasna 

 COMĂNECI LIVIU-
VASILE, candidat 
al PNL 

 

Dâmbovi
ța 

Dâmbovița  Dâmbovița  Dâmbovița  

Dâmboviț
a / CJ 

Dâmboviț
a 

 Ion Sorin, 
candidat al PNL 

 

  Ștefan Corneliu, 
candidat PSD 

Ștefan Corneliu este actualul președinte al PSD 
Dâmbovița și deputat de Dâmbovița din 2016. Firma 
soției sale are contracte cu statul. 

Adrian Țuțuianu, candidat al Pro România 
Adrian Țuțuianu - fost președinte al PSD Dâmbovița și CJ 
Dâmbovița, fost Ministru al Apărării și actual senator - a mai fost 
prezent pe lista neagră în 2012 deoarece a încheiat contracte de 
reprezentare juridică de unde primea venituri suplimentare cu 
mai multe primării din propria circumscripția electorală unde 
primari erau colegii săi din partid, la vremea aceea PSD: 
https://www.romaniacurata.ro/cum-a-ajuns-baronul-psd-adrian-
tutuianu-sa-verifice-activitatea-ani-dosar-penal-si-aparitii-pe-
listele-negre-ale-arc/                       

NU  

Dâmboviț
a / 

Primăria 
Târgoviște 

 Aurelian 
Cotinescu, 
candidat al PNL 

 

Daniel Cristian Stan, candidat al PSD 
Soţia sa, Mariana Suzana Stan, deţine casa de avocatură „Stan şi 
Asociaţii”, care a primit în 2015, pe vremea când Daniel Cristian 

NU  
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Stan era viceprimar și apoi primar interimar al municipiului, 
contracte de asistenţă juridică (prin atribuire directă) de la mai 
multe primării de comună din judeţul Dâmboviţa: Sălcioara, 
Mătăsaru, Gura Sutii, Moreni, Moroieni, Tătărani, Nucet, 
Dragomireşti, Cândeşti, Slobozia Moara, Vulcana Pandele, sumele 
fiind cuprinse între 1.400 şi 2.500 lei pe lună de la fiecare 
primărie timp de un an. Sursa: 
http://www.romaniacurata.ro/averi-si-conflicte-de-interese-
publicam-banii-casele-masinile-si-firmele-alesilor-astazi-regiunea-
sud-muntenia/  

Cosmin Bozieru, candidat al Pro România 
Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere 
sub influența alcoolului: 
https://www.gazetadambovitei.ro/eveniment/consilierul-local-
cosmin-bozieru-a-distrus-doua-masini-intr-un-accident  

NU  

Dolj Dolj Dolj Dolj 

Dolj /CJ 
Dolj 

 VASILE DORIN-
COSMIN, 
candidat al PSD-
ALDE 

 

 GÎDĂR 
ALEXANDRU, 
candidat al PNL 

 

 BRATU SILVIU, 
candidat al 
USRPLUS 

 

Dolj / 
Primăria 
Craiova 

 GIUGEA 
NICOLAE, 
candidat al PNL 

 

Lucian Bernard Săuleanu, candidat al USRPLUS 
Decanul baroului Dolj a fost membru PMP şi a încercat să 
candideze la primăria oraşului şi ca membru PNL, fără să obţină 
sprijinul partidului însă. Ulterior s-a înscris în PLUS. 

NU  

Vasilescu Lia Olguța, candidat al PSD 
A fost sancționată cu avertisment tot de CNCD pentru declarații la 

NU Pe 30 martie 2016, DNA a retinut-o pentru 24 de ore, 
pentru o acuzatii de luare de mita, spalare de bani si 

http://www.romaniacurata.ro/averi-si-conflicte-de-interese-publicam-banii-casele-masinile-si-firmele-alesilor-astazi-regiunea-sud-muntenia/
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http://www.romaniacurata.ro/averi-si-conflicte-de-interese-publicam-banii-casele-masinile-si-firmele-alesilor-astazi-regiunea-sud-muntenia/
https://www.gazetadambovitei.ro/eveniment/consilierul-local-cosmin-bozieru-a-distrus-doua-masini-intr-un-accident
https://www.gazetadambovitei.ro/eveniment/consilierul-local-cosmin-bozieru-a-distrus-doua-masini-intr-un-accident


adresa etniei lui Klaus Iohannis: 
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/cncd-a-
sanctionat-o-pe-olguta-vasilescu-pentru-declaratia-despre-
etnicii-germani-1225803 

folosirea influentei pentru obtinerea de foloase 
necuvenite. Dosarul se refera la donatiile primite in 
2012 in campania electorala dar si la sponsorizarile din 
timpul mandatului de oameni de afaceri. Suma 
incriminata de procurori se ridica la circa 250.000 de 
euro. În ianuarie 2017, dosarul a fost retrimis la DNA. 
 

Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi 

Galați / CJ 
Galaţi 

 Costel Fotea, 
candidat al PSD 

 

 George Stângă, 
candidat al PNL-
USRPLUS 

 

 Marian Nicolae, 
candidat al Pro 
România 

 

Galați / 
Primăria 

Galaţi 

Marius Stan, candidat al Pro România 
In aprilie 2016, Agentia Nationala de Integritate a constatat faptul 
ca primarul municipiului Galati, Marius Stan, s-a aflat in stare de 
incompatibilitate in perioada 22 iunie 2012 - 14 ianuarie 2015, 
întrucât a deținut simultan şi funcția de administrator al SC 
Moldova Expedition SRL: http://www.hotnews.ro/stiri-politic-
20920835-ani-acuza-primarul-galatiului-marius-stan-
incompatibilitate.html 

NU  

 
  

Ionuț Pucheanu 
(PSD) 

Tatăl lui Ionuţ Pucheanu a făcut parte din sistemul 
securist postdecembrist, atunci când a deţinut funcţia 
de şef de cadre la Miliţia Judeţeană Galaţi: 
https://www.nepasadegalati.ro/investigatii/2457-
copilul-de-trupa-al-serviciilor-ionut-pucheanu-va-fi-
inscaunat-primar-al-galatiului.html 

 Bogdan Ionel 
Rodeanu, 
candidat al PNL-
USRPLUS 

 

Giurgiu Giurgiu  Giurgiu  Giurgiu  

Giurgiu / Marian Mina, candidat al PSD NU  
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GORJ GORJ GORJ GORJ 

Primăria 
Târgu-
Jiu 

 - Luminița 
Georgeta 
Popescu (Pro 
România) 

 

CJ Giurgiu In calitatea sa de director general al Direcţiei Regionale de 
Drumuri şi Poduri și apoi ca președinte al CJ Giurgiu, Marian Mina 
a acordat multiple contacte cu atribuire directă problematice 
unor cunoscuți și rude: https://www.g4media.ro/achizitii-in-
familie-la-giurgiu-consiliul-judetean-condus-de-finul-ministrului-
economiei-niculae-badalau-i-a-dat-contracte-nasului-lui-gabi-
badalau-fiul-ministrului.html   
https://adevarul.ro/news/eveniment/directiaregionala-drumuri-
bucuresti-mosia-boierului-giurgiu-marian-mina-
1_57b70d255ab6550cb8e71bdc/index.html  

 Sergiu-Noruț 
Stănișteanu (Pro 
România) 

În anul 2007 a urmat cursul Colegiului Național de 
Apărare la Academia de Studii Militare „Carol I” 
București, iar în anul 2010 obține titlul de Doctor în 
Ştiinţe Militare şi Informaţii la Universitatea Națională 
de Apărare București 
https://jurnalgiurgiuvean.ro/omul-saptamanii-sergiu-
norut-stanisteanu-secretar-general-al-ministerului-
economiei/  

 Dumitru Beianu, 
candidat al PNL 

 

Giurgiu / 
Primăria 
Giurgiu 

 Adrian-Valentin 
Anghelescu, 
candidat al PNL 

 

 Nicolae Barbu, 
candidat al Pro 
România 

 

Marian Măroiu, candidat PSD - A migrat de la PSD la PNL şi 
înapoi la PSD. 

NU Are doctorat la Academia de Poliție ”Alexandru 
Ioan Cuza” în Ordine Publica și siguranță națională. 
A studiat la Universitatea Națională de Apărare- 
Colegiul Național de Apărare. 
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 - Marcel 
Laurențiu 
Romanescu (PNL) 

Polițiștii din Târgu Jiu au deschis dosar penal după încăierarea 
în stradă dintre primarul Marcel Romanescu și fostul șef al IPJ 
Gorj, Viorel Caragea. Poliția s-a autosesizat după apariția 
imaginilor la Tv Sud, iar Caragea a fost chemat la audieri. În 
acel moment, a depus și plângere penală împotriva lui 
Romanescu, iar anchetatorii au deschis dosar penal in rem 
pentru săvârșirea înfracțiunii de loviri și alte violențe. 
http://www.tvsud.ro/dosar-penal-pentru-fapta-lui-
romanescu.html  

 - Ciprian Adrian 
Florescu (PSD) 

Are reclamații la DNA și ANI ca urmare a unor neconcordanțe 
dintre declarația de avere și realitate. El și soția sa au primit 2 
terenuri de la primarie, in cartierul Preajba, unul cu titlu 
gratuit iar al doilea in concesiune, unul linga altul, fiecare 
avand o suprafta de 265m patrati.  
https://www.pandurul.ro/articol/cate-case-are-ciprian-
florescu-trei-variante-de-ra_56749.html  

 - Silviu Florin 
Șarapatin (USR 
PLUS) 

 
 
 

CJ Gorj Cosmin Popescu (PSD) - condamnat doi ani cu suspendare pentru 
favorizarea infractorului Ionel Manțog, falsificând un raport de 
control care l-a favorizat pe Ionel Mantog in dosarul 
"Stramutatilor de lux". https://justitiecurata.ro/cine-sunt-penalii-
care-candideaza-pe-listele-partidelor-din-gorj/  
 

NU traseism de la PDL la PSD 

 - Iulian Popescu 
(PNL) 

- Firmele lui Popescu, contracte de milioane cu instituții 
publice: link. 
- Susținut de PNL Gorj pentru poziția de supraveghetor al 
Complexului Energetic Oltenia fără o minimă experiență în 
domeniul energetic. 

 - Marius Hoară 
(USR PLUS) 

 

 - Alin Vasile 
Văcaru (Pro 
România) 

Traseism de la PSD la Pro România 

HARGHI
TA 

 
HARGHITA 

 

HARGHITA HARGHITA 
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Primăria 
Miercur
ea Ciuc 

 - Marius Țepeluș 
(PNL) 

 

 - Toke Ervin 
(Alianța 
Maghiară din 
Transilvania) 

 

 - Korodi Attila 
(UDMR) 

Implicare in Dosarul retrocedarilor fara a fi trimis in judecata: 
https://www.dcnews.ro/dosarul-retrocedarilor--attila-korodi-
-in-dosar--reacprc-c8prc-9bia-ministrului-
mediului_456758.html  

CJ 
Harghita 

 - Mezey Janos 
(Alianța 
Maghiară 
Transilvania) 

Trimis în  judecată în 2015 pentru abuz în serviciu, șantaj și 
instigare la delapidare, ulterior în iulie 2018 a fost achitat în 
primă instanță. Pe urmă, după 4 ani și jumătate de ligitgii, 
Curtea de Apel Târgu Mureș a dispus rejudecarea la prima 
instanță a procesului de corupție. 

 - Borboly Csaba 
(UDMR) 

Borboly Csaba a fost trimis în judecată, alături de alte 12 
persoane, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice 
în formă continuată şi calificată - câte trei acte materiale, 
instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice în 
formă continuată şi calificată - trei acte materiale, două 
infracţiuni de fals intelectual şi denunţare calomnioasă. 
Procesul a fost reluat în 2018. 
https://romanialibera.ro/investigatii/s-a-reluat-procesul-
presedintelui-cj-harghita-borboly-csaba-acuzat-de-abuz-in-
serviciu-711049  
 
CNCD a decis sancționarea cu avertisment a președintelui 
Consiliului Județean Harghita, udemeristul Borboly Csaba, 
pentru discriminare etnică antiromânească. 
https://www.gandul.ro/stiri/udemeristul-borboly-csaba-
seful-cj-harghita-avertizat-de-cncd-pentru-discriminare-
antiromaneasca-3752724  

 - Hîrlav Costin 
(PSD) 

 

HUNED
OARA 

HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA 

Primăria 
Deva 

Florin Oancea (PNL) -  a fost implicat într-un scandal de proporții, 
după ce, în 2006, și-a trimis șoferul să dea, în locul său, un 
examen, în cadrul masteratului în administrație publică, susținut 

NU PNL (din iulie 2017) - ALDE (martie 2016–iulie 2017) - 
independent (2012-2016) - PNL (1998 până în 2012) 
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la centrul din Deva al Universității „Vasile Goldiș” din Arad. Ioan 
Ognean s-a prezentat la examen, a răspuns cu succes la 
întrebările privind “fenomenul corupției și modalități de 
combatere a acestuia” și a obținut nota 9. Oancea a primit și o 
amendă administrativă de 1.000 de lei. 
https://www.stiripesurse.ro/biografie-neroman-ata-cine-este-
noul-primar-al-devei-florin-oancea-implicat-intr-un-scandal-de-
propor-ii_1229672.html  
Petru Mărginean (PPU-SL) – traseism pe ruta PUR-PC-USL-PNL-
PSD-PPU 

  

 - Ovidiu Moș 
(PSD) 

 

CJ 
Hunedo
ara 

Laurențiu Nistor (PSD) - şi-a angajat ilegal fiica şi ginerele la 
cabinetul său, fiind în conflict de interese administrative (decizie 
definitivă): https://adevarul.ro/locale/hunedoara/decizie-
definitiva-dosarul-sefului-psd-hunedoara-laurentiu-nistor-si-a-
angajat-ilegal-fiica-ginerele-cabinetul-sau-
1_5bce1137df52022f75c2db81/index.html  

NU  

Mircea Ioan Moloț (ALDE) - ANI a constat în urma procedurilor de 
evaluare încălcarea legislației privind regimul juridic al 
incompatibilităților (de două ori, în 2012 și 2013) și încălcarea 
regimului juridic al conflictului de interese în materie 
administrativă (2016). 

NU - a trecut prin partidele Republican, Democrat Agrar și PNL 
înainte să ajungă la ALDE; 
- In 2010 a fost dat publicitatii un document CNSAS potrivit 
caruia Mircea Molot a colaborat cu Securitatea inca de pe 
bancile liceului. CNSAS spune insa ca oficialul hunedorean nu 
a denuntat „activitati si atitudini potrivnice regimului totalitar 
comunist”. 

 - Ciodaru Dacian 
(Pro România) 

PSD-> Pro România 

 - Adrian David 
(PNL) 

În 2012 a fost ales consilier judeţean pe lista UNPR, iar în 
toamna anului 2014 a părăsit partidul şi a devenit membru 
PNL. 

IALOMIȚ
A 

IALOMIȚA IALOMIȚA IALOMIȚA 

Primăria 
Slobozia 

 - Dragoș Soare 
(PNL) 

 

 - Dănuț-
Alexandru Potor 
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(PSD) 
 - Adrian-Nicolae 

Mocioniu 

PSD-> Pro România 

CJ 
Ialomița 

 - Marian Pavel 
(PSD) 

Multiple contracte cu statul prin atribuire directa  
https://www.romaniacurata.ro/averile-fabuloase-ale-
parlamentarilor-care-au-propus-pensiile-nesimtite-proiectul-
lor-votat-astazi-de-303-colegi/  

 - Rodica Luminița 
Bercari (PNL) 

 

 - Victor Moraru 
(Pro România) 

PSD-> Pro România 

IAȘI IAȘI IAȘI IAȘI 

Primăria 
Iași 

Mihai Chirica (PNL) – traseist de la PSD la PNL, conduce în 
Primăria Iași o întreagă rețea a nepotismelor . Rude de-ale sale 
sau cumetri ocupă funcții în aparatul de specialitate: 
https://www.reporteris.ro/iasi/administratie-
locala/item/100529-nomenclatura-locală-51-de-familii-angajate-
în-primărie-cea-mai-mare-rețea-de-nepotism-din-orașul-iași.html 
 
Amendat cu 10.000 de lei pentru discriminare, după ce a declarat 
că "vom fi acaparați de cetățeni africani coborâți din copac mai 
deunăzi" https://www.mediafax.ro/social/amenda-primita-de-
primarul-din-iasi-mihai-chirica-dupa-afirmatia-cu-congolezii-
reactia-edilului-oare-are-vreo-legatura-ca-am-intrat-in-an-
electoral-18763004  

NU Chirica este acuzat de mai mulți lideri PSD că ar face parte din 
SIE, acesta apărându-se cu un răspuns ambiguu și lăudând 
serviciile de informații. 
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/presupusul-agent-chirica-a-
faptul-ca-la-noi-nu-sar-bombe-pe-strada-se-datoreaza-si-
siea--161756.html 
 
Mihai Chirica a atras atenția Agenției Naționale de Integritate 
(ANI), după ce fiul lui, Ștefan Chirica, a cumpărat, anul trecut, 
la vârsta de doar 11 luni, un imobil în Iași, în valoare de 
250.000: https://www.libertatea.ro/stiri/baietelul-lui-mihai-
chirica-primarul-de-la-iasi-a-cumparat-un-imobil-cu-250-000-
de-euro-cand-avea-doar-11-luni-2664502 de euro 
 
Pe rolul DNA există o anchetă penală pentru tranzacțiile 
imobiliare ale familiei primarului de la Iași, Mihai Chirica. 
Dosarul se află in rem pentru luare de mită 
https://www.g4media.ro/surse-dna-a-inceput-o-ancheta-
penala-pentru-tranzactiile-imobiliare-ale-familiei-primarului-
de-la-iasi-mihai-chirica.html  

 - Camelia Gavrilă 
(PSD) 

- traseism de la PNL la PSD; 
- În vremea în care conducea instituția, Inspectoratul Școlar 
Județean (ISJ) Iași a fost amendat de CNCD pentru segregarea 
rasială a copiilor de etnie romă 
https://www.mediafax.ro/politic/inspectoratul-scolar-din-
iasi-a-fost-amendat-pentru-discriminare-pe-cand-era-condus-
de-camelia-gavrila-propusa-ministru-al-educatiei-18394656  

 - Cosette  
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Chichirău (USR 
PLUS) 

CJ Iași Costel Alexe (PNL) - În ultimele luni, mai multe persoane 
apropiate de ministrul Costel Alexe, șeful PNL Iași, au fost puse în 
poziții de conducere la stat. Un văr, un fin și-un cumătru au ajuns 
în vârf. https://www.reporteris.ro/component/k2/item/97538-
dinastia-pnl-trei-sinecuri-de-10-000-lei-lună-pentru-șoferul-lui-
costel-alexe,-iar-șerban-își-pune-ginerele-director-la-anif.html  
 
 

NU Are mai multe pagini plagiate în teza sa de doctorat susținută 
la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. 
https://www.reporteris.ro/component/k2/item/101065-
doctoratul-lui-alexe-șapte-dovezi-de-plagiat-cu-punct-și-
virgulă-a-copiat-chiar-și-o-greșeală.html  

Maricel Popa (PSD) - A fost amendat cu 1.000 de lei de către 
CNCD pentru discriminare profesională 
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/cum-a-primit-seful-cj-iasi-
maricel-popa-1-000-de-lei-amenda-pentru-discriminare--
250619.html  
 
Neconcordanțe în declarațiile de avere și bunuri nemenționate: 
https://www.bzi.ro/declaratia-de-avere-a-lui-maricel-popa-
presedintele-consiliului-judetean-vila-din-copou-a-fost-ascunsa-
din-documentele-oficiale-de-seful-cj-iasi-3975077  

NU Poșta Română a închiriat firma controlată de soția sa, Vitalef 
SA, un spațiu pentru care va plăti suma de 365.000 euro. 
https://www.bzi.ro/posta-romana-i-a-facut-un-cadou-de-
365-000-euro-lui-maricel-popa-presedintele-consiliului-
judetean-iasi-contractul-a-fost-parafat-prin-intermediul-
sotiei-afacerea-a-reusit-cu-ajutorul-unui-apropiat-3965036  

 - Marius Bodea 
(USR PLUS) 

PNL -> USR 

ILFOV ILFOV ILFOV ILFOV 

CJ Ilfov Hubert Thuma (PNL) - Condamnat în 2014 la 6 luni de închisoare 
cu suspendare pentru trafic de influență: 
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-21739260-hubert-thuma-
condamnat-penal-2014-6-luni-suspendare-ales-presedinte-pnl-
ilfov.htm  
 
- A fost declarat incompatibil de ANI pentru perioada 2012-2013  
https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=1
514  

NU  

 - Mihai Sandu 
Niță (PSD) 

 

 - Ciprian Teleman  
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(USR PLUS) 
MARAM

UREȘ 
MARAMUREȘ MARAMUREȘ MARAMUREȘ 

Primăria 
Baia-
Mare 

Cătălin Cherecheș (Coaliția pentru Maramureș) este un traseist 
notoriu.  Agenția Națională de Integritate anunță că primarul din 
Baia Mare, Cătălin Cherecheș, nu poate justifica 2.741.026,318, 
reprezentând diferența nejustificată între averea dobândită și 
veniturile realizate în calitate de primar. Potrivit unui comunicat 
al instituției, ANI a sesizat comisia de cercetare a averilor din 
cadrul Curții de Apel Cluj. Agenția a sesizat și Parchetul de pe 
lângă judecătoria Baia Mare pentru fals în declarații, în cazul unui 
pretins împrumut de 500.000 de euro, pe care l-ar fi acordat unei 
persoane. 2 amenzi de la CNCD. 

NU DNA l-a scos de sub urmarire intr-un dosar dupa ani de zile.. 

 - Mircea Cirț 
(PNL) 

 

 - Dan Ivan (USR 
PLUS) 

 

CJ 
Maramu
reș 

Nistor Lihet (PRM) – e traseist. Presa locală titrează că a fost 
condamnat cu suspendare pentru conducere sub influența 
alcoolului: http://actualmm.ro/dezvaluiri-ii-alianta-dintre-psd-co-
si-pnl-functioneaza-bine-cand-la-mijloc-e-executia-lui-chereches-
primul-dosar-dna-fix-cand-a-spus-nu-cianurarii-coincidenta-sau-
razbunare/ . 
 

NU Traseism: a trecut prin PDL, PSD și PRU, ca în cele din urmă să 
candideze din partea PRM; 
 
Despre controverse din jurul lui Lihet au mai apărut și alte 
articole în presă: http://www.catavencii.ro/escroc-bancar-
pus-sa-roada-padurile-
maramuresului/ și http://www.informatia-
zilei.ro/mm/actualitatea/nistor-lihet-director-economic-pe-
perioada-determinata-la-directia-silvica 

 - Ionel Ovidiu 
Bogdan (PNL) 

Numit secretar de stat în Guvernul Orban. Tatăl său, fost șef 
al Cancelariei Președintelui Iohannis, este ambasadorul 
României în Marea Britanie: https://ziarulromanesc.net/stiri-
romania/liberalii-schimba-nepotii-psd-cu-cei-pnl-finul-
ambasadorului-mihalache-numit-secretar-de-stat-in-
guvernul-orban/  

 - Vlad Duruș (USR 
PLUS) 

 

MEHEDI
NȚI 

MEHEDINȚI MEHEDINȚI MEHEDINȚI 

Primăria Marius Screciu (PSD) - În mai 2016 ANI a constat în urma NU  
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Drobeta 
Turnu-
Severin 

procedurilor de evaluare încălcarea, ca viceprimar, a regimului 
juridic al conflictului de interese în materie administrativă 
https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=2
206  
 
 
Daniel Cîrjan (PNL) - și-a angajat soția la Primăria municipiului 
Drobeta Turnu Severin în aceeași lună în care a devenit 
viceprimar. 
https://www.republicaoltenia.ro/daniel-cirjan-si-cei-8-papusari-
sau-or-mai-fi-si-altii/  

NU  

Constantin Gheorghe (Pro România) – aflat la al cincilea partid 
după ce a trecut prin PSD, PDL, PMP și UNPR, acesta s-a aflat în 
stare de incompatibilitate în perioada 23.06.2008 - 03.10.2008, 
întrucât a deținut atât funcția de primar, cât și funcția de avocat 
în cadrul Cabinetului individual Gherghe Constantin. În 2010, 
acțiunea ANI a fost aprobată defnitiv de instanță.  

NU  

 Elena Călin (USR 
PLUS) 

 

CJ 
Mehedi
nți 

Nicolae Drăghiea (Pro România) – Toată familia prefectul 
judeţului Mehedinţi, Nicolae Drăghiea, ocupă funcții importante 
în structura de stat: 
https://www.b1.ro/stiri/politica/nepotismul-politica-de-stat-fiul-
prefectului-de-mehedinti-numit-sef-la-ipj-gorj-foto-201239.html  
- Ana Drăghiea (născută Roşca), soţia fostului prefect de 
Mehedinţi Nicolae Drăghiea, a devenit funcţionar public FĂRĂ 
concurs. 
https://psnews.ro/avem-confirmarea-oficiala-sotia-fostului-
prefect-de-mehedinti-a-devenit-functionar-public-fara-concurs-
exclusiv-document-128118/  
- A repus în funcție un consilier declarat incompatibil de ANI și 
demis de 3 ori de fostul prefect:  
https://www.mediafax.ro/politic/mehedinti-consilier-gasit-
incompatibil-de-ani-si-demis-de-3-ori-de-fostul-prefect-repus-in-
functie-9629291 

 - Traseism: PSD, PSM, Pro România 
-Ana Drăghiea este preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente (AEP) din judeţul Mehedinți. O situaţie 
problematică, despre care însăşi Agenţia Naţională de 
Integritate (ANI) a transmis, în scris, unui ziar local că ar putea 
intra în conflict cu legea dat fiind că prefectul (ca 
reprezentant al Guvernului) organizează alegerile, iar AEP 
verifică respectarea corectitudinii, a transparenţei lor etc. 
https://psnews.ro/scandal-in-aparatul-de-stat-cum-ar-fi-
ajuns-functionar-public-fara-concurs-actuala-sefa-a-aep-
mehedinti-exclusiv-surse-119524/  
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Laurențiu Ștefănescu (USR PLUS) – traseist (URR, Forța Civică și 
M10). Candidatul alianței a fost șeful Gelsor Timișoara, compania 
lui Sorin Ovidiu Vîntu care a cauzat celebra escrocherie FNI. De 
asemenea, Laurențiu Ștefănescu s-a decis să șteargă din CV-ul de 
candidat perioada respectivă. 

  

 Cristinel Pavel 
(PNL) 

Suspect felul in care îsi declară averea: mai nimic în nume 
propriu, multe credite la banci în timp ce copiii au terenuri, 
case etc: 
https://www.jurnalulolteniei.ro/2020/01/14/mehedinti-
prefectul-cristinel-pavel-s-a-bagat-cu-capul-in-jug/  
https://www.jurnalulolteniei.ro/2016/07/07/prefectul-de-
mehedinti-cristinel-pavel-un-om-sarac-dar-cu-masina-de-fite/  

 Aladin Georgescu 
(PSD) 

 

MUREȘ MUREȘ MUREȘ MUREȘ 

Primăria 
Târgu 
Mureș 

Marius Pașcan (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. 
 
- Amendat de CNCD pentru declarații discriminatoare la adresa 
etnicilor maghiari. 

 Traseism: PNL->PDL->PMP 

 Soos Zoltan 
(independent) 

Traseism: UDMR-PPMT-PCM 

 Theodora 
Benedek (PNL) 

 

CJ 
Mureș 

Dorin Florea (independent) - Amendat de CNCD pentru discurs 
instigator la ură față de comunitatea locală a rromilor, trimis în 
judecată de DNA pentru finanțarea ASA Mureș: 
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/primarul-dorin-
florea-trimis-in-judecata-pentru-finantarea-asa-targu-mures-
468026  

NU Traseist trecut prin ALDE, PNL, PDL și PNȚCD. Vizite 
nenumărate la SRI, în strânsă legătură cu Dumitru Rus, ofițer 
rezervist. 

 Mihaela Daciana 
Netea (PMP) 

 

 Peter Ferenc  
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(UDMR) 
 Cristian Chirteș 

(PNL) 

 

Neamţ Neamţ Neamţ Neamţ 

CJ 
Neamţ 

 

Zaharia Florin, 
candidat al 
USRPLUS 

 

Arsene Ionel, candidat al PSD 
La data de 18 ianuarie 2018, DNA a dispus trimiterea în judecată a lui 
Ionel Arsene sub acuzația de trafic de influență. Acesta este suspectat 
că, în anul 2013 când deținea funcțiile de deputat în Parlamentul 
României și președinte al organizației județene Neamț a unui partid 
politic, ar fi primit o sumă de bani pentru a-și folosi influența pe care a 
lăsat să se creadă că o are asupra unor persoane din conducerea ANI: 
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=8897 
 
Ionel Arsene a fost trimis în judecată pentru trafic de influență și într-un 
al doilea dosar penal. Potrivit DNA, în iunie 2015, Arsene, pe atunci 
parlamentar și lider al PSD Neamț, ar fi intervenit pe lângă primarul din 
comuna Icușești, pentru ca firma care construia școala din localitate să 
subcontracteze lucrările de tâmplărie către o firmă agreată de Arsene. 
https://www.g4media.ro/liderul-psd-neamt-ionel-arsene-nou-termen-
la-tribunalul-bacau-in-dosarele-de-coruptie-conexate.html  

NU  

 

Cozmanciuc 
Mugurel 
Corneliu, 
candidat al PNL 

 

Arcan Emilia, candidat al Pro România 
Andreea Arcan Apostol, fiica Emiliei Arcan a obținut direct funcția de 
vicepreședinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu poziție 
de secretar de stat: https://www.libertatea.ro/stiri/libertatea-i-a-
intrebat-pe-copiii-de-politicieni-cum-au-ajuns-secretari-de-stat-
2345992 

NU  

Primăria 
Piatra 
Neamț   

 

Răzvan Cuc (PSD) Traseism: PPDD->PSD 
 
Presa relatează că a discutat in biroul sau despre o 
spaga de 500.000 de euro, potrivit unei înregistrari 

http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=8897
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prezentate: https://www.wall-
street.ro/articol/Politic/242960/discutii-despre-o-
spaga-de-500-000-de-euro-in-biroul-ministrului-razvan-
cuc-atat-ar-valora-o-functie-de-director-cfr.html#gref 

 

Andrei 
Carabelea, 
candidat al PNL 

 

Dragoș Chitic, candidat al PNL-PMP 
A fost condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare pentru abuz în 
serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul 
un folos necuvenit si 3 ani pedeapsă complementara a interzicerii 
drepturilor prevazute de art. 66 lit. a,b,g C. pen. 
https://atacul.ro/2019/11/21/primarii-liberali-micu-si-chitic-la-
judecata-curtii-supreme-unul-pentru-incompatibilitate-celalalt-pentru-
coruptie/  

NU  

OLT OLT OLT OLT 

Primăria 
Slatina 

 Liviu Voiculescu 
(PNL) 

Liviu Voiculescu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT 
alături de alte 20 de persoane în 2013. Acesta a fost acuzat, 
printre altele, de constituire sau aderare la un grup 
infracțional organizat, conflict de interese, organizarea și 
desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de 
noroc. A fost achitat în primă instanță. Sursă: 
https://adevarul.ro/locale/slatina/sentinta-procesul-sefului-
interimar-pnl-olt-primar-comunei-cungrea-acuzat-sapte-
fapte-penale-1_5a2832f15ab6550cb8ec4415/index.html  

 Emil Moț (PSD) În declarația acestuia de avere apar un teren de 3.847 mp, 
altul  de 25.000 mp cumpărat în 2011, incă unul de 2.061 mp 
cumpărat în 2013, o clădire de 77,96 mp, una de 158 mp 
cumpărată în 2013 și alta de 61 de mp din 2015 și un depozit 
bancar la Raiffeisen Bank în valoare de 285.645 RON care nu 
sunt justificate nici de afaceri și nici de salariul acestuia sau al 
soției. Acesta a mai susținut în cea mai recentă declarație de 
avere că a primit sumele de 137.000 de euro si 345.000 de lei 
după ce a organizat nunta si botezul unuia dintre copii. Sursă: 
https://ziare.com/psd/primari/primarul-slatinei-a-primit-200-
000-de-euro-ca-dar-de-nunta-am-avut-400-de-invitati-masa-
a-mers-foarte-bine-1521891 

Marius Bălașa (Pro România) – traseism prin PDL-PNL-ALDE-Pro 
România 

NU  
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CJ Olt Mihai Niță (Pro România) - A fost declarat, în 2014, incompatibil 
de către ANI pentru încălcare regimului juridic al 
incompatibilităților: https://www.mediafax.ro/politic/zece-
senatori-si-22-de-deputati-acuzati-de-incompatibilitate-sau-fals-
in-declaratii-printre-acestia-se-afla-petre-roman-si-sorin-iliesiu-
lista-completa-12251187  

NU Traseism: PDL-PC-ALDE-Pro România 

 Marius Oprescu 
(PSD) 
 

Wagramer Termo a câștigat în ultimul an contracte în valoare 
de peste  
În 2013 a provocat un accident de circulaţie în apropiere de 
Slatina soldat, ulterior, cu moartea unui bărbat. Demnitarul, 
atunci vicepreședinte al CJ Olt, a fost trimis în judecată 
pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. În cele din 
urmă, Oprescu a fost achitat de justiție, Curtea de Apel 
Craiova achitându-l definitiv pentru acuzația de ucidere din 
culpă: https://www.g4media.ro/cine-e-noul-baron-psd-de-
olt-marius-oprescu-acuzat-ca-a-facut-presiuni-asupra-
medicilor-dupa-ce-a-ranit-patru-oameni-cu-masina-de-
serviciu.html 
 
50 de milioane de euro de la ANIF, datorită unei afilieri cu 
fostul vicepremier Paul Stănescu și cu președintele CJ Olt 
Marius 
https://adevarul.ro/news/politica/duplicitar-paul-stanescu-
mana-ia-bani-buget-clientelapolitica-alta-voteaza-psd-
1_5d95baee892c0bb0c6375796/index.html 

 Ion Voicu (PNL) Ion Voicu, fost şef al IPJ Olt, a fost acuzat de management 
defectuos şi lipsă de intervenţie hotărâtă în infracţionalitatea 
stradală din judeţ. Concluzia reiese în urma unui control de 
amploare efectuat în 2012. Ulterior controlului, Ion Voicu şi 
cei doi adjuncţi ai săi, Emilian Mladin şi Valerian Iliescu, 
alături de alţi nouă poliţişti cu funcţii de conducere din IPJ 
Olt, au ajuns să fie cercetaţi disciplinar pentru abateri de la 
statutul poliţistului şi regimul disciplinar al personalului M.A.I. 
Ion Voicu și-a depus dosarul de pensionare anticipată în 2013 
în urma unor acuzații dure de viol aduse de Melania Renghea. 
Aceasta a depus la DIICOT Craiova o plângere la adresa lui 
Gheorghe Barbu, pe care îl acuză de viol şi şantaj. Poliţista 
susţine că fostul ei şef ar fi profitat sexual de ea de multe ori, 
ba chiar ar fi “pasat-o” şi altor bărbaţi, printre care poliţişti şi 
procurori. Unul dintre numele menţionate de ea în plângerea 
depusă la DIICOT despre care a spus că ar fi violat-o este şi cel 
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al lui Ion Voicu, dar ulterior s-a dovedit că acuzațiile femei ar 
fi fost nefondate: 
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/politista-melania-
renghea-care-si-a-acuzat-seful-de-viol-condamnata-la-
munca-in-folosul-comunitatii-ce-daune-ii-va-plati.html  

PRAHOVA PRAHOVA PRAHOVA PRAHOVA 
Primăria 
Ploiești 

 Andrei Voloșevici 
(PNL) 

- Traseism: PDL-PMP-PNL-ALDE-PNL 
- Fostul primar și senator, Andrei Voloșevici, a fost trimis în 
judecată de DNA în luna iunie a anului 2016 pentru abuz în 
serviciu şi trafic de influenţă într-un dosar privind finanţarea 
de la bugetul local a echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, în 
acelaşi dosar fiind inculpată şefa Serviciului juridic din 
Primăria Ploieşti. A fost achitat de către instanţa de fond. 
Sursă: https://adevarul.ro/news/politica/pnl-gasit-candidat-
ploiesti-fost-membru-alde-pmp-
1_5e3d7f3d5163ec4271db5e43/index.html 

 Cristian-Mihai 
Ganea (Pro 
România) 

traseism: PSD->Pro România 

 Răzvan Enescu 
(USR PLUS) 

 

CJ 
Prahova 

 Bogdan Andrei 
Toader (PSD) 

Apropiat a lui Mircea Cosma, fost președinte al CJ Prahova, 
urmărit în mai multe dosare penale. Bogdan Toader, fost 
președinte interimar al CJ Prahova pe perioada cât Mircea 
Cosma a fost suspendat din funcție, alături de David Viter, 
sunt doi dintre cei care apar în scandalul Păvăleanu – Alexe. 
Deși nu au fost inculpați în niciun dosar, procurorii au arătat 
că cei doi erau „câinii de pază” ai celor implicați în scandal, 
făcând parte din grupul apropiat și obedient al lui Mircea 
Cosma. Sursă: 
https://romanialibera.ro/actualitate/eveniment/baron-penal-
-recuperat--de-omul-sau-de-incredere-429682  

 Nicoleta-Cătălina 
Bozianu (PMP) 

Actual deputat, fost director economic al SC Hidro Prahova și 
fost viceprimar al Ploieștiului, apare în interceptările 
procurorilor din dosarul lui cumnatului lui Victor Ponta, Iulian 
Herțanu. Sursă: https://www.mediafax.ro/social/directorul-
economic-al-sc-hidro-prahova-audiat-la-dna-ploiesti-in-
dosarul-lui-hertanu-14520539  

 Iulian Dumitrescu 
(PNL) 

Una din firmele in care a fost asociat, EURO GRUP DG 
TRANSPORT SRL, a facut afaceri cu statul si in perioada in care 
Iulian Dumitrescu era oficial asociat. Firma de constructii a 
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facut in perioada 2007-2012 contracte cu statul in domeniul 
constructiilor in valoare de 130 de milioane de lei, adica 
aproape 29 de milioane de euro. Cele mai multe sunt 
incheiate cu Consiliul Judetean Calarasi si cu primarii din 
acelasi judet, dar a mai avut contracte si cu primarii din 
judetele Prahova si Ilfov: 
https://www.romaniacurata.ro/lista-baronilor-necunoscuti-
vezi-cine-sunt-cei-trei-mai-bogati-romani-din-afaceri-cu-
statul  

SĂLAJ SĂLAJ SĂLAJ SĂLAJ 

Primăria 
Zalău 

 Ionel Ciunt (PSD)  

 Florin Iordache 
(USR PLUS) 

 

 Adrian-Alexandru 
Popan (PMP) 

 

CJ Sălaj  Dinu Iancu 
Sălălanu (PNL) 

 

 Florin Florian 
(PSD) 

 

 Theodor Peter 
(PMP) 

 

SATU 
MARE 

SATU MARE SATU MARE SATU MARE 

Primăria 
Satu 
Mare 

 Dorel Coica (PSD) Potrivit CNCD, declaratiile edilului PSD instiga la ura, acesta 
primind un avertisment din partea institutiei. 
https://ziare.com/klaus-johannis/candidat-alegeri-
prezidentiale-2014/primar-psd-sanctionat-dupa-ce-a-spus-ca-
iohannis-are-mutra-de-nazist-1378108  

 Kereskenyi Gabor 
(UDMR) 

Primarul Kereskenyi Gabor a fost sancționat de către CNCD 
pentru derapajele etnice. Instanța de judecată confirmă 
derapajul etnic: 
https://satmareanul.ro/2019/02/26/primarul-kereskeny-a-
fost-sanctionat-de-catre-cncd-pentru-derapajele-etnice-
instanta-de-judecata-confirma-derapajul-etnic/  

 Radu Panait (USR 
PLUS) 

 

CJ Satu 
Mare 

 Adrian Cozma 
(PNL) 

Legături cu lumea interlopă, afirmă presa locală 
https://www.ancheteonline.ro/2016/04/cine-este-
candidatul-pnl-la-primaria-satu-mare-relatii-nepotrivite-in-
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viata-mondena-legaturi-periculoase-cu-lumea-interlopa/  

 Radu Roca (PSD)   

 Pataki Csaba 
(UDMR) 

 

SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU 

Primăria 
Sibiu 

 Astrid Fodor , 
FDGR 

ANI a decis, în 2015 că Astrid Fodor s-a aflat în 
stare de incompatibilitate în perioada 2012-2014, 
în care a ocupat simultan atât funcţia de 
viceprimar, cât şi calitatea de membru al consiliilor 
de administraţie în două instituţii de învăţământ 
din oraş - Colegiul German "Samuel von 
Brukenthal" şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 
37. Astrid Fodor a atacat raportul ANI la Curtea de 
Apel Alba Iulia, care i-a dat dreptate în vara anului 
2016. ANI a atacat cu recurs hotărârea de la Alba, 
iar Înalta Curte a emis, în luna mai, decizia de 
admitere a recursului ANI, iar apoi a recurs la 
trimiterea motivaţiei către părţile în proces şi 
Instituţia Prefectului - Judeţul Sibiu.Instanţa a decis 
suspendarea ordinului emis de prefectul judeţului 
Sibiu, Adela Muntean, prin care Astrid Fodor a fost 
suspendată din funcţie. 
 
- A fost amendată de Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminarii pentru discriminare: 

 Cătălin Stanciu 
(PSD) 

 

 Adrian Bibu (PNL)  

CJ Sibiu  Daniela Cîmpean 
(PNL) 

 

 Gabriel Tischer 
(FDGR) 

 

 Bogdan Trif (PSD)  

SUCEAV
A 

SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA 

https://www.ancheteonline.ro/2016/04/cine-este-candidatul-pnl-la-primaria-satu-mare-relatii-nepotrivite-in-viata-mondena-legaturi-periculoase-cu-lumea-interlopa/


Primăria 
Suceava 

Ion Lungu (PNL) - Fratele său geamăn a fost numit membru în 
consiliul de administrație al ACET SA Suceava, societate 
subordonată municipalității. 
- Primăria pe care o conduce a fost amendată de CNCD cu 1.000 
de lei pentru neadaptarea mijloacelor de transport în comun 
pentru persoanele cu handicap. 

  

 Dan Cușnir (PSD) Declară venituri din dividende de aproape 100.000 de euro 
de la Davirom SRL în anul 2019, chiar dacă firma sa a avut 
profit de circa 6.000 de euro și o cifră de afaceri de 10.000 de 
euro 

 Florin Sinescu 
(Pro România) 

Purtat în cătuşe şi acuzat public, fostul prefect Florin Sinescu 
a fost găsit nevinovat după aproape trei ani de cercetări 
https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-12-22/Purtat-in-
catuse-si-acuzat-public-fostul-prefect-Florin-Sinescu-a-fost-
gasit-nevinovat-dupa-aproape-trei-ani-de-cercetari  

CJ 
Suceava 

Gheorghe Flutur (PNL) – Conform presei ar avea avere trecută pe 
numele familiei și apropiaților: 
https://www.reporteris.ro/component/k2/item/97386-averea-
extinsă-a-lui-flutur-un-ranch-ca-n-dallas-și-alte-vile-pe-numele-
prietenilor-de-la-romsilva.html. 
 
Pe vremea Guvernului Boc, fiica sa a fost angajată consilier la 
cabinetul ministrului Valerian Vreme: 
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/fiica-lui-flutur-consilier-la-
cabinetul-ministrului-vreme-e-competenta.html  

NU  
Consiliul Judeţean Suceava, condus de Gheorghe Flutur, a 
patronat publicarea unei cărţi legionare, avându-l pe copertă 
pe Corneliu Zelea Codreanu 
http://stiri.botosani.ro/stiri/actualitate/fostii-legionari-din-
romania-pusi-la-zid-de-evreii-de-la-institutul-elie-wiesel.html  

 Mirela 
Adomnicăi (PSD) 

 

 Dan Nichiforel 
(USR PLUS) 

 

TIMIȘ TIMIȘ TIMIȘ TIMIȘ 

Primăria 
Timișoar
a 

Nicolae Robu (PNL) - Trimis în judecată de către DNA în dosarul 
caselor naționaizate. Procurorii DNA au trimis în judecată 9 
persoane într-un dosar care vizează vânzarea frauduloasă și la 
preturi modice a unui număr de 207 imobile, majoritatea situate 
în centrul vechi al municipiului Timișoara, un prejudiciu de 
42.756.719 lei (9.514.392 euro) în dauna statului, transmit 

NU Sancționat de către CNCD cu avertisment contravențional 
pentru decizia de a interzice interpretarea și difuzarea 
manelelor pe domeniul public al municipiului Timișoara: 
https://www.impactpress.ro/2020/05/20/discriminare-
manelistii-repusi-in-drepturi-la-timisoara-primarul-nicolae-
robu-sanctionat-cu-avertisment-de-consiliul-national-pentru-
combaterea-discriminarii/  
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procurorii DNA. 
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/nicolae-robu-
primarul-timisoarei-trimis-in-judecata-de-dna-in-dosarul-caselor-
nationalizate-1238577  
 
- În anul 2014, Nicolae Robu a fost amendat de Consiliul National 
pentru Combaterea Discriminarii cu 2.500 de lei pentru postari 
rasiste http://www.hotnews.ro/stiri-esential-17426572-nicolae-
robu-primarul-din-timisoara-fost-amendat-cncd-pentru-postari-
rasiste-facebook-robu-este-decizie-incorecta-voi-ataca-
instanta.htm  
 

 Dominic Fritz 
(USR PLUS) 

 

 Voichița 
Lăzureanu (PSD) 

 

CJ Timiș  Călin Dobra (PSD)  

 Alin Nica (PNL)  

 Cristian Moș 
(USR PLUS) 

 

TULCEA TULCEA TULCEA TULCEA 

Primăria 
Tulcea 

Constantin Hogea (independent) - In noiembrie 2012, ANI a 
anuntat ca Hogea Constantin (primar la municipiului Tulcea din 
anul 2004) nu poate justifica o avere de 328.770 de lei (77.190 de 
euro), iar instanta suprema a confirmat acest lucru printr-o 
decizie definitiva luata in mai 2014: 
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/eveniment/decizia-curtii-de-
apel-constanta-definitiva-constantin-hogea-primarul-
municipiului-tulcea-a-pierdut-procesul-cu-ani-493804.html  

NU În august 2015, Constantin Hogea a fost trimis în judecată de 
DNA în stare de arest la domiciliu, alături de soţia şi fiica sa, 
pentru luare de mită şi efectuare de operaţiuni economice 
incompatibile cu funcţia. Este acuzat că a semnat în 2007 o 
autorizaţie de construire a unui bloc de locuinţe situat în 
imediata apropiere a unor obiective cu regim special 
(penitenciar şi unitate militară). În schimbul acestei 
autorizaţii, ar fi primit ca mită un apartament cu trei camere 
pentru fiica sa. A fost arestat preventiv timp de două luni. In 
2018 Constantin Hogea căștigă procesul contra DNA, dosarul 
său fiind clasat. 
https://www.tulceanoastra.ro/eveniment/primarul-hogea-a-
scapat-de-procesul-cu-dna-galati-dosarul-a-fost-clasat/ 
 
In 2017 este trimis din nou în judecata de DNA, de această 
dată pentru două infracțiuni de abuz în serviciu: 
https://www.dobrogeanews.ro/primarul-hogea-constantin-
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trimis-in-judecata-de-catre-dna-in-stare-de-libertate/  

 Ștefania 
Zibileanu (Pro 
România) 

Traseism: PNL->Pro România 

 Andaluzia Luca 
(PSD) 

 

 Ilie Ștefan (PNL)  

CJ 
Tulcea 

Horia Teodorescu (PSD) - Este unicul asociat al fimei de 
constructii SC Condor SRL Babadag ce a beneficiat de multiple 
contracte cu statul https://www.romaniacurata.ro/lista-neagra-a-
deputatilor-care-au-afaceri-cu-statul-i  

NU În presa locală apare ca fiind un apropiat al fostului sef SRI 
Tulcea Cătălin Țibuleac. Horia Teodorescu l-ar fi sprijinit pe 
acesta pentru obținerea funcției de Guvernator al Deltei 
Dunării in 2019. https://romania.europalibera.org/a/lupta-
cu-statul-paralel-%C3%AEn-epoca-d%C4%83ncil%C4%83-
guvernator-al-deltei-numit-un-fost-%C8%99ef-sri-
tulcea/29999839.html 

 George Șicu 
(PNL) 

 

 Laurențiu 
Mocanu (Pro 
România) 

 

VÂLCEA VÂLCEA VÂLCEA VÂLCEA 

Primăria 
Rm. 
Vâlcea 

Mircia Gutău (alianță PSD-PER) – În ianuarie 2010, Mircia Gutău a 
fost condamnat definitiv la trei ani şi şase luni de închisoare cu 
executare pentru luare de mită. În iunie 2014, Gutău a fost din 
nou condamnat, de data aceasta la doi ani şi şase luni de 
închisoare, pentru abuz în serviciu, într-un dosar privind 
achiziţionarea de către municipalitate a unor locuri de joacă la 
preţuri supraevaluate.  În anul 2018,  a fost achitat definitiv de 
ÎCCJ în dosarul pentru luare de mită, sentinţa fiind anulată în 
urma rejudecării procesului în baza unei decizii CEDO. 
 
Nora primarului din Râmnicu Vâlcea, Monica Gutău, a fost 
angajată în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, printr-un transfer, 
dintr-un post de expert superior, pe cel de consilier superior. La 
doar câteva luni de la transfer, în plină criză provocată de 
pandemia de coronavirus, Monica Gutău este singurul participant 
la un concurs de promovare pentru ocuparea funcției de șef de 

NU  
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serviciu: https://adevarul.ro/locale/ramnicu-valcea/cumetrii-
politice-ajungi-cateva-luni-sefa-fondurilor-europene-consiliul-
judetean-nora-primarului-foto-
1_5e734e805163ec427108cff5/index.html  

 Andrei 
Gheorghiu (USR 
PLUS) 

Biroul partidului USR Vâlcea este alcătuit din 10 membri, 
printre care se află și soția lui Gheorghiu. Amintim faptul ca 
Gheorgiu este presedintele partidului USR Vâlcea: 
https://www.gazetavalceana.ro/politica/usr-valcea-
bucataria-interna-a-familiilor-gheorghiu-si-radulescu  

 Virgil Pârvulescu 
(PNL) 

 

CJ 
Vâlcea 

Cristian Buican (PNL) – declarat de ANI în conflict de interese, 
respectiv pentru rude angajate la cabinetul parlamentar: 
http://bn24.ro/rudele-lor-pe-banii-nostri-lista-deputatilor-care-si-
au-angajat-neamurile 

NU Traseism: PNTCD-PNL 

 Constantin 
Rădulescu 
(Alianța PSD-PER) 

 

VASLUI VASLUI VASLUI VASLUI 

Primăria 
Vaslui 

 Vasile Pavăl 
(PSD) 

Primăria pe care o conduce a fost amendată de CNCD cu 
1.000 de lei pentru neadaptarea mijloacelor de transport în 
comun pentru persoanele cu handicap 

 Tudor Polak 
(PNL) 

 

 Alin Silistră (USR 
PLUS) 

 

CJ Vaslui Dumitru Buzatu (PSD) - Soția sa, Gabriela Crețu, pusă pe lista PSD 
pentru Camera Deputaților în timp ce Dumitru Buzatu era 
președinte al filialei județene. Ulterior, fiul său, Tudor Buzatu, a 
fost numit secretat de stat în subordinea Anei Birchall 
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/reactia-lui-
dumitru-buzatu-dupa-ce-fiul-sau-a-fost-numit-secretar-de-stat-
891906  

  

 Marius Arcăleanu 
(PNL) 

 

 Mihai Botez (USR  
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PLUS) 
VRANCEA VRANCEA VRANCEA VRANCEA 

Primăria 
Focșani 

Cristi Misăilă (PSD) - Ginerele său este șef al Poliției Locale 
începând cu anul 2017, în timp ce nora este șef serviciu la Direcția 
de Asistență Socială și Medicină Școlară a municipalității. 
https://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/stiri-locale/o-
familie-prospera-de-bugetari-primarul-cristi-misaila-si-sotia-sa-
dar-de-nunta-de-aproximativ-90.000-de-euro 
Amendat cu 2.000 de lei de CNCD pentru discriminare, făcând 
referire la etnia unor persoane cu datorii la întreținere. 

NU  

Ion Ștefan (PNL) - Imediat după ce a devenit ministru, finul său de 
cununie a fost uns consilier al ministrului Agriculturii, soția vărului 
a devenit director al APIA, iar nepotul a fost promovat director al 
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, cumătrul 
a fost numit director la Regionala CFR Galaţi 
https://adevarul.ro/locale/focsani/foto-nepotismul-rang-arta-
caracatita-rubedeniilor-ministrului-grinda-instalata-functii-inalte-
bani-publici-1_5ebd071b5163ec4271c45e71/index.html  

NU Ion Ștefan și-a trecut în ultima declarație de avere afișată pe 
site-ul Guvernului o casă de 524 de metri pătrați, cumpărată 
în 1999, în Municipiul Focșani. Ministrul Dezvoltării nu a 
menționat în document casa de 910 metri pătrați care figura 
în precedenta declarație de avere din luna iunie. 
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/casa-
ministrului-dezvoltarii-a-slabit-cu-386-de-metri-patrati-intre-
declaratiile-de-avere-1227020.  

 Corina Atanasiu 
(USR PLUS) 

 

CJ 
Vrancea 

Marian Oprișan (PSD) - Averea sa este trecută pe numele mamei 
sale, după cum și el o recunoaște public, declarând că "mama 
mea sunt eu." https://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/judete-la-
stapan-vrancea-partea-ii-mama-mea-sunt-eu-marian-oprisan-
despre-declaratia-de-avere-si-dezastrul-din-judet.html 
- Organizaţia PSD Vrancea condusă de Marian Oprișan a fost 
sancționată de CNCD pentru discriminare. Amenda aplicată a fost 
de 2.000 de lei, iar motivul a fost legat de o postare de pe 
Facebook care a fost apreciată drept discriminatorie: 
https://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/stiri-
locale/amenda-pentru-discriminare-la-psd-vrancea.-cncd-a-decis-
ca-oprisan-si-colegii-au-incalcat-legea  

NU Achitat definitiv în dosarul în care a fost trimis în judecată în 
2006 https://www.mediafax.ro/politic/seful-consiliului-
judetean-vrancea-marian-oprisan-a-fost-achitat-definitiv-in-
dosarul-in-care-este-acuzat-de-abuz-in-serviciu-oprisan-
fusese-trimis-in-judecata-in-urma-cu-zece-ani-14924220  

 Cătălin Toma 
(PNL-USR-PLUS) 

 

TELEOR TELEORMAN TELEORMAN TELEORMAN 
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MAN 
Primăria 
Alexand
ria 

Victor Drăgușin (PSD) - A fost declarat incompatibil de către ANI 
https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?Action=1&NewsId=
313&currentPage=218&M=NewsV2&PID=20 
- Nepotism: În 2015, fiica lui Victor Drăgușin ocupa funcția de 
consilier în cadrul ministerului condus la acea vreme de Liviu 
Dragnea (fost prefect și președinte al CJ Teleorman) 
http://www.turnucustiri.ro/stiri-locale/8486-carmen-andreea-
fata-lui-victor-dragusin-primarul-alexandriei-consilier-la-
ministerul-condus-de-liviu-dragnea  

NU Presa locală scrie că în 2020 un fost angajat al SRI a fost numit 
consilier la cabinetul primarului Victor Drăgușin 
https://liberinteleorman.ro/traiasca-serviciile-in-primaria-
alexandria-cu-pensie-si-salariu/  

 Valentina-
Veronica Mitran-
Piticu (PNL) 

 

 Delcea Olivian-
Victor (Pro 
România) 

 

CJ 
Teleorm
an 

 Adrian-Ionuț 
Gâdea (PSD) 

Adrian Gâdea a fost trimis în judecată de procurorii DNA în 
dosarul Belina, sub acuzaţia de complicitate la abuz în 
serviciu. Procurorii susţin că Gâdea ar fi în perioada iunie 
2013 – septembrie 2013, pe când era preşedinte al CJ 
Teleorman, a promovat un proiect de hotărâre de consiliu 
județean privind transferul Insulei Belina și Brațului Pavel în 
proprietatea județului Teleorman și în administrarea 
Consiliului Județean de la Apele Române. 
https://www.g4media.ro/dna-i-a-trimis-in-judecata-pe-sevil-
shhaideh-si-pe-fostul-presedinte-cj-teleorman-in-dosarul-
belina.html  

 Eugen Pîrvulescu 
(PNL) 

- Firmele controlate si administrate de Eugen Pirvulescu au 
fost beneficiarele a multiple contracte cu statul: 
http://www.turnucustiri.ro/stiri-locale/10104-eugen-
pirvulescu-presedintele-pnl-teleorman-detine-secretul-
succesului-contracte-publice-de-peste-125-miliarde-de-lei-
fara-sa-miste-un-deget  

Dumitru Goldbach (Pro România) – traseism pe ruta PRU-ALDE-
PNL-Pro România 

NU  
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