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Nu lăsaţi plagiatorii şi minciuna să agreseze statul român şi viitorul ţării !
Comunicat de presă
Cluj‐Napoca la 3 februarie 2017
România este o ţară care, prin deschiderea frontierelor de după 1989, a suferit şi suferă cea mai
importantă cădere în ceea ce priveşte integritatea în şcoală şi cercetare.
Cele mai bine de 10,000 de plagiate estimate produc daune imense ţării. Intreaga producţie de
creaţie scrisă este pusă sub semnul întrebării. Calitatea reală a şcolii nu poate depăşi nivelul calităţii
producţiei de creaţie scrisă. Lipsa de calitate a producţie de creaţie scrisă se reflectă în nivelul de
calificare a tineretului şi la lipsirea ţării de specialişti utili. Lipsită de tineri şi de contactul cu lumea reală,
cercetarea românească devine tot mai mult o povară pentru bugetul de stat.
In aceste condiţii dramatice şi cu bătaie lungă asupra societăţii româneşti, ne exprimăm revolta
faţă de modalitatea în care, sub conducerea unor indivizi iresponsabili, instituţii ale statului se întorc
împotriva statului şi societăţii. Aceşti indivizi profită de poziţiile dobândite prin numiri politice şi fac toate
eforturile să ascundă şi să exonereze de responsabilitate prin mijloace frauduloase academicieni, rectori,
decani, politicieni şi demnitari identificaţi ca plagiatori.
Este suficient să se amintească episodul tezei multiplu‐plagiate a fostului premier Ponta. După mai
bine de zece ani în care persoane notorii şi instituţii create ad‐hoc au încercat să ascundă faptele
primului‐ministru, probele evidente din primul moment au ajuns să determine decizia de retragere a
titlului de doctor. Este cu totul revoltător cum decizia de retragere a ajuns efectivă numai după ce
persoana plagiatoare a părăsit demnitatea publică. Este evidentă maniera profund coruptă şi laşă a
Rectorului Universităţii din Bucureşti şi a ministrului educaţiei care au făcut tot ce a fost posibil să evite
aplicarea legii în timpul mandatului plagiatorului.
Cazul Ponta este urmat acum de situaţia similară a cazului Kövesi. Probele plagiatului sunt
evidente. A început construcţia minciunii bazate pe „soluţia corectă din punct de vedere politic” (Political
correctness): dacă plagiatorul are funcţie de demnitate publică atunci el este mai puţin vinovat sau, de ce
nu, este chiar nevinovat.
Monstruoasa şandrama, alcătuită din obedienţi şi speriaţi, au inventat pentru procurorul şef al
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, „plagiatul de 4%”.
Prin acest criteriu, absolut nou şi original în patrimoniul mondial al ideilor nătânge, o instituţie a
statului ajunge să împartă cetăţenii ţării în nevinovaţi, vinovaţi dar protejaţi şi vinovaţi şi neprotejaţi în
raport cu o încălcare a eticii sau a legii.
Prin acest criteriu, se pune în faţa tineretului drept valoare morală minciuna „adevărată” a unora
în faţa a tot ce şcoala, religia sau tradiţia luptă să construiască.
Odată cu revolta noastră, afirmăm cu toată puterea de argumentare şi competenţa dovedită prin
activitatea Indexului Operelor Plagiate în România (www.plagiate.ro) că teza cetăţenei Laura Codruţa
Kövesi este în realitate plagiată şi că în faţa acestei fapte nu există nicio instanţă sau un organ al statului
care să poată şterge probele.
Odată cu revolta noastră ne exprimăm respectul faţă de instituţiile statului dar considerăm ca
profund păgubitor şi dăunător ca o persoană, care calcă totul în picioare pentru a parveni prin încălcarea
unor norme etice şi a legii, să rămână în fruntea vreunei instituţii a statului român.
Prin cele de mai sus, avertizăm toţi cetăţenii României că prin cazurile Ponta şi Kövesi, dar şi prin
acţiunile deşănţate ale academicienilor, rectorilor, decanilor, demnitarilor, oamenilor politici care încalcă
etica universitară, statul român a ajuns să fie agresat de plagiatori şi de minciunile grupurilor de
propagare a corupţiei.
Solicităm de asemenea tuturor factorilor responsabili ai instituţiilor statului român un lucru
elementar şi de bun simţ: respectarea cu sfinţenie a nivelului de exigenţă a standardelor lumii civilizate în
materie de etică universitară.
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