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EXCLUSIV A sasea lucrare de doctorat suspectata de plagiat, coordonata de Gabriel Oprea.
Chestor-sef de politie Dumitru Parvu si-a obtinut doctoratul la Academia de Politie
de Emilia Sercan HotNews.ro
Luni, 5 octombrie 2015, 13:15 Actualitate | Esenţial

Chestor-sef de politie Dumitru Parvu, adjunct al sefului Inspectoratului General al Politiei Romane,
este suspectat ca si-a plagiat teza de doctorat pe care a sustinut-o in 2007, la Academia de Politie
„Alexandru Ioan Cuza”. Lucrarea in baza careia a obtinut titlul de doctor in Ordine si siguranta
nationala a fost coordonata de profesorul universitar Gabriel Oprea, el insusi suspectat ca si-a plagiat
teza de doctorat sustinuta in 2001, asa cum Hotnews a dezvaluit in exclusivitate in data de 1 iulie.

Chestorul-sef de Politie Dumitru Parvu nu a raspuns solicitarilor de a-si exprima un punct de vedere cu
privire la teza de doctorat.

Aceasta este cea de-a sasea teza de doctorat coordonata de profesorul universitar Gabriel Oprea asupra careia
planeaza suspiciuni grave de plagiat pe care Hotnews o aduce in atentia opiniei publice si prima de la Academia
de Politie „Alexandru Ioan Cuza”.

Reamintim ca, pana acum am prezentat, in exclusivitate, dovezi care atesta faptul ca si tezele primarului sectorului 2, secretar general al UNPR, Neculai
Ontanu, a avocatei lui Victor Ponta, Loredana Radu, a prim-adjunctului procurorului general al Romaniei, Bogdan Licu, a secretarei lui Gabriel
Oprea, Adela Popescu (Neagu) si a fostului ministru al Apararii si consilier prezidential, Mihai Stanisoara, sunt plagiate.

Dumitru Parvu este chestor-sef de politie si adjunct al sefului Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), fiind practic numarul doi in Politie la
nivelul intregii tari. Din 1981 si pana 1985 a fost ofiter specialist la Serviciul Economic al Politiei Sector 1, iar din 1985 si pana 1998 (13 ani) a fost ofiter
specialist la Serviciul Economic din Politia Capitalei. Pentru un an, intre 1998 si 1999, Parvu a fost adjunct al Sefului Politiei Sector 4, dupa care isi incepe
ascensiunea in structurile de conducere ale Politiei Romane.

Intre 1999 si 2002, Parvu a ocupat pozitia de adjunct al sefului Inspectoratului Judetean de Politie Ilfov,  judet in care este stiut ca Gabriel Oprea si-a
derulat afacerile si detine suprafete importante de teren. Coincidenta sau nu, in 2002, anul in care Oprea devine prefect al Capitalei, Parvu este
promovat ca sef al Inspectoratului Judetean de Politie Ilfov, functie in care ramane pana in 2005.

Dupa intrarea PSD in opozitie, Parvu este schimbat de la sefia IJP Ilfov, iar pana in 2009 este seful Politiei Sector 6. La inceputul lunii ianuarie 2009, cand
Gabriel Oprea a ocupat fotoliul de ministru de Interne pentru doar trei saptamani, Dumitru Parvu a fost numit de acesta adjunct al sefului IGP, pozitie in
care a rezistat pana in prezent, cu o intrerupere de cateva luni in 2012, desi la conducerea Ministerului de Interne s-au perindat de atunci nu mai putin de
zece ministri.

Sotia lui Dumitru Parvu, Florentina, lucreaza ca agent la secretariatul Sectiei 4 de Politie Bucuresti, iar fiica acestuia, Daniela Parvu, lucreaza tot
in IGPR, ca sef birou SIRENE (Supplementary Information Request at National Entities) din cadrul Centrului de Coorperare Politieneasca Internationala.
Biroul SIRENE functioneaza ca un oficiu al Politiei Romane de colaborare cu statele Uniunii Europene si asigura schimbul de date si informatii, fiind
singurul punct de contact intre autoritatile din tarile membre. Infiintarea acestuia a fost o conditie pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. 

Dumitru Parvu se bucura de doua decoratii primite de la doi sefi de stat, Traian Basescu si Klaus Iohannis. Prima districtie este Ordinul Barbatie si
Credinta in grad de Cavaler, cu insemn pentru militari, fiind acordata de presedintele Traian Basescu prin Decretul 1.239 din 20 decembrie 2010, la
propunerea ministrului de Interne Traian Igas. Cea de-a doua, a fost primita chiar anul acesta si este vorba tot de Ordinul Barbatie si Credinta, in grad
de Ofiter, cu insemn pentru civili.

Aceasta a doua distinctie a fost decernata de presedintele Klaus Iohannis la propunerea ministrului de Interne Gabriel Oprea prin Decretul nr. 271/din
09.02.2015, cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane, in semn de „apreciere pentru rezultatele remarcabile obtinute in activitatea profesionala”. Tot
anul trecut, in luna martie, Dumitru Parvu a fost inaintat in grad de fostul presedinte Traian Basescu, devenind chestor-sef de politie, al doilea cel mai
inalt grad din politie (echivalentul gradului de general cu trei stele). Inaintarea in grad s-a facut la propunerea ministrului de Interne Gabriel Oprea.

Dumitru Parvu a devenit doctorand la Academia de Politie in 2004, pe cand era sef al IJP Ilfov, iar coordonatorul sau, Gabriel Oprea, detinea si
functia administrativa de ministru delegat pentru Administratie Publica in cadrul Ministerului de Interne, si pe cea politica de presedinte al organizatiei
judetene PSD Ilfov.

Teza de doctorat a chestorului-sef de politie Dumitru Parvu se numeste “Modalitati de gestionare a crizelor in domeniul ordinii publice care pot afecta
securitatea nationala” si a fost sustinuta in 2007 la Scoala Doctorala a Facultatii de Drept din cadrul Acamediei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”. Lucrarea
are 317 pagini, dar doar 262 reprezinta continutul propriu-zis, restul fiind anexe.

Cea mai mare parte a tezei de doctorat a lui Dumitru Parvu este copiata din cartea „Securitatea si apararea nationala a Romaniei”, semnata de Tudor
Cearapin, aparuta in 2002 la Editura Fundatiei Revista Jandarmeriei. Structura lucrarii se bazeaza pe acest volum, pe care Parvu il completeaza cu multe
alte lucrari semnate de ofiteri care au detinut functii importante in structurile de conducere ale Ministerului de Interne. 

Dumitru Parvu incepe sa copieze chiar din introducerea tezei. Astfel, pagina sase este preluata cuvant cu cavant din comunicarea publica facuta de
colonelul (r) Gheorghe Harabor, fost sef al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Constanta, in cadrul simpozionului “Globalizare si identitate nationala”,
care a avut loc in mai 2006, intitulata “Impactul globalizarii asupra mentinerii ordinii publice”.  
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La pagina 117, Dumitru Parvu greseste titlul cartii pe care o mentioneaza intr-o nota de subsol „Politologia in fata secolului XXI”, aparuta in 1997 la
Editura Funadatie „Romania de Maine” din Bucuresti, si scrie „Patologia in fata secolului XXI”. De afltfel, din aceasta lucrare, adjunctul sefului IGPR
copiaza de la pagina 117 la 122, fara a respecta normele academice de citare.

De la pagina 123, Dumitru Parvu revine la cartea lui Tudor Cearapin, din care plagiaza pana la pagina 126 si din nou de la pagina 130 la 134, dar si de la
pagina 140 la 145 este copiat intreg capitolul intitulat „Migratia de populatie – factor de risc la adresa securitatii nationale”.

Un alt autor plagiat de adjunctul sefului IGPR este Damian Miclea. Mare parte a subcapitolului „Crima organizata – factor de risc pentru ordinea publica si
siguranta nationala”, de la pagina 146 la 151, dar si de la 154 la 156, este copiat din cartea „Combaterea crimei organizate”, Vol. I, aparuta la editura
Ministerului de Interne in 2004. O alta carte a lui Damian Miclea din care Dumitru Parvu plagiza este „Cunoasterea crimei organizate”, aparuta la Editura
Pygmalion din Ploiesti in 2001. Nici in aceste cazuri ghilimelele nu sunt utilizate.

Capitolul V, „Elemente de drept comparat privind ordinea publica si gestionarea situatiilor de criza”, de la pagina 171 la 193, incepe cu plagierea fara
citare a cartii „Ordinea publica in unele state ale lumii” scrisa de Constantin Sfichi, Anghel Andreescu si Apostol Ion Gheorghe, aparuta la Editura
Ministeului de Interne in 1998.
De la pagina 193 la 199, continutul este copiat ad litteram cartea, fara a fi fost marcat corespunzator, “Crizele si conflitele contemporane”, semnata
de comisarul sef de politie dr. Marian Valentin Grigoroiu si aparuta in 2006 la Editura Ministerului Administratiei si Internelor, din Bucuresti.

De la pagina 208 la 2016 este copiat ultimul capitol din cartea lui Tudor Cearapin, „Gestionarea situatiilor de criza de natura sa provoace tulburari ale
ordinii publice”, pe care, de altfel, Parvu il copiaza nu doar ad litteram, ci ii preia intocmai si denumirea de subcapitole, pe care le transforma la randul
sau in subcapitole ale propriei teze.  

Chestorul-sef de Politie Dumitru Parvu nu a raspuns solicitarilor transmise prin intermediul Biroului de Presa al IGPR de a-si exprima un punct de vedere
cu privire la teza de doctorat. Nici rectorul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, chestor de politie prof. univ. dr. Gheorghe Popa, nu a raspuns
telefoanelor si mesajelor prin care i-a fost solicit un punct de vedere referitor la un caz de plagiat al unei teze de doctorat sustinuta in institutia pe care o
conduce.

Gabriel Oprea nu a raspuns solicitarii transmise prin intermediul Biroului de Presa al Ministerului de Interne de a comenta acuzatiile de plagiat in
legatura cu teza de doctorat a adjunctului sefului IGPR. De altfel, singura luare publica de pozitie a lui Oprea din ultimele trei luni a avut loc in data
de 16 septembrie atunci cand a declarat ca este de acord ca tuturor oamenilor politici sa le fie verificata teza de doctorat. „A mea tocmai a fost
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