
 

Cetăţeanul Codruţ Olaru să fie înlăturat din CSM şi din toate instituţiile statului, 
inclusiv cele ale Ministerului Public ! 
 

Comunicat de presă  
Cluj‐Napoca la 25 ianuarie 2018 

 

In urma apariţiei în presă a unor informaţii cu privire la suspiciunile de plagiat ale 

cetăţeanului Codruţ Olaru, procuror şi membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ca 

urmare a unei verificării profesioniste amănunţite, am constatat că afirmaţiile care pri-

vesc faptele de plagiat materializate în cuprinsul monografiei: 

OLARU, Codruţ. Particularităţile criminalităţii organizate în România. 
Bucureşti: Hamangiu. 2014,  

se dovedesc a fi veridice şi consistente. 

Asociaţia GRAUR şi-a asumat încă din 2006 poziţia civică de a fi un pionier activ şi 

calificat în domeniul descurajării plagiatului.  

In activitatea noastră, noi asimilăm plagiatul ca o componentă esenţială a integri-

tăţii în mediul intelectual din România, ca  o formă subtilă şi perversă de creştere şi pro-

movare a corupţiei rafinate, şi cu atât mai periculoase, a corupţiei „gulerelor albe”.   

In aceste condiţii, am procedat la includerea şi publicarea faptelor de plagiat con-

statate în Indexul Operelor Plagiate în România de la adresa electronică 

www.plagiate.ro sub numerele 00407, 00408, 00409, 00410, respectiv 00411. 

Totodată ne simţim obligaţi să remarcăm gravitatea deosebită a demersului de pu-

blicare a acestei monografii în care autorul a atras, fără drept, numele unei instituţii a 

Statului Român pentru a da credibilitate şi notorietate unei lucrări contrafăcute, prin 

menţiunea „adjunct al Procurorului General al României” plasată pe prima copertă. 

Acestea sunt faptele pe care, în calitate de reprezentanţi ai societăţii civile, le con-

siderăm deosebit de grave, o încălcare grosolană şi iresponsabilă a condiţiilor intrinseci 

de integritate pe care un angajat al statului român este obligat să şi le asume şi să le 

respecte. 

Mai mult decât atât, în opinia noastră, un procuror care este dispus să facă dovada 

unei calităţi profesionale excepţionale prin intermediul unei scrieri contrafăcute, care 

foloseşte plagiatul pentru înşelarea unei comunităţi de cititori avizaţi, reprezintă o vulne-

rabilitate permanentă a sistemului de justiţie. 

In consecinţă, vă solicităm, în mod imperativ, să acţionaţi pentru îndepărtarea ime-

diată a cetăţeanului Codruţ Olaru din poziţia de membru al Consiliului Superior al Magis-

traturii şi apoi, să acţionaţi, în mod serios şi ferm, pentru înlăturarea persoanei menţio-

nate din orice carieră asociată cu instituţiile statului, inclusiv ale Ministerului Public.   

Ne asumăm de asemenea răspunderea ca solicitarea noastră precum şi reacţia 

Consiliului şi a celorlalte autorităţi responsabile să fie aduse la cunoştinţa opiniei publice.  
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