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Decizie de indexare a faptei de plagiat la poziţia

00320 / 3.10.2016
şi pentru admitere la publicare în volum tipărit
care se bazează pe:
A. Nota de constatare şi confirmare a indiciilor de plagiat prin fişa suspiciunii inclusă
în decizie.
Fişa suspiciunii de plagiat / Sheet of plagiarism’s suspicion
Opera suspicionată (OS)
Suspicious work
OS

OA

Opera autentică (OA)
Authentic work

KÖVESI, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de
doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.
Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.
Notă: Plagiat semnalat în „* * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la:
www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html. Ultima accesare: 3 mai 2016.
DRAGOMAN, Ion şi CIOROBEA, Aurel-Mihail. Lupta societăţii organizate împotriva criminalităţii organizate. Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". nr. 2/2007. p. 7-25. Disponibil la:
http://buletinul.unap.ro/pagini/pdf/buletin-2-2007.pdf. Ultima accesare: 4 aprilie 2016.
Incidenţa minimă a suspiciunii / Minimum incidence of suspicion

p.007:02 – p.007:12

p.007:03 – p.007:06; p.008:25 – p.008:28;

Fişa întocmită pentru includerea suspiciunii în Indexul Operelor Plagiate în România de la
Sheet drawn up for including the suspicion in the Index of Plagiarized Works in Romania at
www.plagiate.ro
Notă: Prin „p.72:00” se înţelege paragraful care se termină la finele pag.72. Notaţia „p.00:00” semnifică până la ultima
pagină a capitolului curent, în întregime de la punctul iniţial al preluării.
Note: By „p.72:00” one understands the text ending with the end of the page 72. By „p.00:00” one understands the
taking over from the initial point till the last page of the current chapter, entirely.

B. Fişa de argumentare a calificării de plagiat alăturată, fişă care la rândul său este
parte a deciziei.

Echipa Indexului Operelor Plagiate în România

Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR)
Cluj-Napoca
Indexul Operelor Plagiate în România
www.plagiate.ro

Fişa de argumentare a calificării
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Descrierea situaţiei care este încadrată drept plagiat

Se
confirmă

Preluarea identică a unor pasaje (piese de creaţie de tip text) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii şi menţionarea
provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea a unor pasaje (piese de creaţie de tip text) dintr-o operă autentică publicată, care sunt rezumate ale unor opere anterioare operei
autentice, fără precizarea întinderii şi menţionarea provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a unor figuri (piese de creaţie de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei şi însuşirea
acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a unor tabele (piese de creaţie de tip structură de informaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea
provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Republicarea unei opere anterioare publicate, prin includerea unui nou autor sau de noi autori fără contribuţie explicită în lista de autori
Republicarea unei opere anterioare publicate, prin excluderea unui autor sau a unor autori din lista iniţială de autori.
Preluarea identică de pasaje (piese de creaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii şi menţionarea provenienţei, fără
nici o intervenţie personală care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora într-o
lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică de figuri sau reprezentări grafice (piese de creaţie de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea
provenienţei, fără nici o intervenţie care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora
într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică de tabele (piese de creaţie de tip structură de informaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei,
fără nici o intervenţie care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora într-o lucrare
ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a unor fragmente de demonstraţie sau de deducere a unor relaţii matematice care nu se justifică în regăsirea unei relaţii
matematice finale necesare aplicării efective dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei, fără nici o intervenţie care să
justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a textului (piese de creaţie de tip text) unei lucrări publicate anterior sau simultan, cu acelaşi titlu sau cu titlu similar, de un
acelaşi autor / un acelaşi grup de autori în publicaţii sau edituri diferite.
Preluarea identică de pasaje (piese de creaţie de tip text) ale unui cuvânt înainte sau ale unei prefeţe care se referă la două opere, diferite,
publicate în două momente diferite de timp.





Notă:
a) Prin „provenienţă” se înţelege informaţia din care se pot identifica cel puţin numele autorului / autorilor, titlul operei, anul apariţiei.
b) Plagiatul este definit prin textul legii1.
„ …plagiatul – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, idei, demonstraţii, date, ipoteze,
teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a
face trimitere la operele originale…”.
Tehnic, plagiatul are la bază conceptul de piesă de creaţie care2:
„…este un element de comunicare prezentat în formă scrisă, ca text, imagine sau combinat, care posedă un subiect, o organizare sau o
construcţie logică şi de argumentare care presupune nişte premise, un raţionament şi o concluzie. Piesa de creaţie presupune în mod necesar
o formă de exprimare specifică unei persoane. Piesa de creaţie se poate asocia cu întreaga operă autentică sau cu o parte a acesteia…”
cu care se poate face identificarea operei plagiate sau suspicionate de plagiat3:
„…O operă de creaţie se găseşte în poziţia de operă plagiată sau operă suspicionată de plagiat în raport cu o altă operă considerată autentică
dacă:
i)
Cele două opere tratează acelaşi subiect sau subiecte înrudite.
ii)
Opera autentică a fost făcută publică anterior operei suspicionate.
iii)
Cele două opere conţin piese de creaţie identificabile comune care posedă, fiecare în parte, un subiect şi o formă de prezentare bine
definită.
iv)
Pentru piesele de creaţie comune, adică prezente în opera autentică şi în opera suspicionată, nu există o menţionare explicită a
provenienţei. Menţionarea provenienţei se face printr-o citare care permite identificarea piesei de creaţie preluate din opera autentică.
v)
Simpla menţionare a titlului unei opere autentice într-un capitol de bibliografie sau similar acestuia fără delimitarea întinderii preluării
nu este de natură să evite punerea în discuţie a suspiciunii de plagiat.
vi)
Piesele de creaţie preluate din opera autentică se utilizează la construcţii realizate prin juxtapunere fără ca acestea să fie tratate de
autorul operei suspicionate prin poziţia sa explicită.
vii)
In opera suspicionată se identifică un fir sau mai multe fire logice de argumentare şi tratare care leagă aceleaşi premise cu aceleaşi
concluzii ca în opera autentică…”

1 Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505
din 4 iunie 2004
2 ISOC, D. Ghid de acţiune împotriva plagiatului: bună-conduită, prevenire, combatere. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2012.
3 ISOC, D. Prevenitor de plagiat. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2014.
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LUPTA SOCIETĂŢII ORGANIZATE
ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE
Col.(r) prof.dr. Ion DRAGOMAN
Drd. procuror Aurel-Mihail CIOROBEA
In many parts of the world bad governance, civil conflict and
the easy availability of small arms have led to a weakening of state
and social structures. The weakness of state is often exploited (and
sometimes caused) by criminal elements. Revenues from drugs have
fuelled the weakening of state structures in several drug-producing
countries. As states fail, organized crime takes over. Criminal
activities in such states affect European security. Major illicit flows
of drugs and migrants reach Europe through the Balcans, Eastern
Europe and Central Asia. That's why Heads of State and
Government, ministers responsible for criminal justice systems and
other high/level representatives of Governments expressed their
determination to protect their societies from the organized crime
through effective legislative measures and operational instruments. The
United Nations considers that new forms and dimensions of crime and
the link among criminal organization has threatened the security and
stability of States and has made global action imperative.

Necesitatea combaterii criminalităţii organizate
în cadrul societăţilor statale
La începutul secolului XXI, crima organizată a devenit unul dintre
pericolele cele mai grave la adresa existenţei, stabilităţii şi continuităţii
societăţilor statale din cauza transformărilor grupurilor infracţionale primitive
de tip mafiot în adevărate întreprinderi criminale care reuşesc să se opună
autorităţilor statale şi să terorizeze întreaga comunitate prin exacerbarea
violenţei, diversificarea modurilor de operare, a structurilor de tip criminal şi
prin comiterea de infracţiuni din aproape întreg spectrul infracţionalităţii. În
aceste condiţii, metamorfozarea sindicatului criminal într-un cartel
infracţional condus de şefi influenţi prin intermediul unor mecanisme
instituţionalizate specifice, bazate pe frica indivizilor de a nu-şi pierde
poziţiile sociale câştigate şi pe coruperea unor factori politici, economici şi
sociali, s-a ajuns la „capitalizarea” şi „concentrarea” infracţionalităţii, de la
contrabandă, comerţ ilicit şi operaţiuni de racketing la infracţiuni economice,
7

informatice, fraude comerciale şi financiare, de la traficul de droguri în tranzit
sau pentru consumul intern la spălarea banilor, de la acte violente, ca
asasinate comandate, reglări de conturi sau simple execuţii cu arme de foc, la
infracţiuni ecologice cu deşeuri periculoase care pun în pericol oamenii şi
mediul natural, de la traficul cu arme şi substanţe radioactive la extorcare, de
la prostituţie şi trafic de imigranţi la terorism ş.a.m.d.
Ameninţarea crimei organizate pentru comunităţile umane decise să-şi
trăiască viaţa într-un climat de legalitate este mai vizibilă dacă menţionăm că
fenomenul este uneori dificil de depistat din cauza îmbinării infracţionalităţii
cu afacerile „onorabile” obţinute de la funcţionari corupţi prin complicitate şi
tăcere, în domeniul serviciilor publice comunitare, al construcţiilor şi
antreprizelor de lucrări publice, ca modalitate de „investire” a uriaşelor
profituri obţinute din „comisioanele de protecţie” care ajung până la 15% din
cifra de afaceri a victimelor, ori de spălare a banilor din traficul ilicit realizat.
Riscurile prezente şi viitoare ale criminalităţii organizate devin şi mai vizibile
cu ocazia bătăliilor purtate între diferite bande de infractori pentru supremaţie
pe piaţa ilegală sau când grupuri mafiote de o anumită coloratură naţională
activează pe teritoriul altor state, încercând să-i elimine pe infractorii locali;
însă la fel de periculoasă, dacă nu cumva mai periculoasă, este încheierea de
alianţe secrete între cartelurile crimei organizate pe seama întregii societăţi, de la
simpli particulari la instituţiile statale. Toate acestea accentuează vulnerabilitatea
comunităţilor statale pe întreg mapamondul, existenţa şi „funcţionarea ” crimei
organizate la un anume nivel, fără o reacţie de răspuns a puterilor statului, făcând
adesea diferenţa dintre ceea ce numim bună sau slabă guvernare.
Ceea ce este specific criminalităţii organizate la începutul secolului
XXI este nu numai creşterea periculozităţii sale sociale, ci şi faptul că ea
afectează toate comunităţile umane, toate statele, fără deosebire, încercând să-şi
impună propria piaţă de afaceri ilegale. Peste tot însă ea este definită ca fiind,
în esenţă, comiterea de infracţiuni în scopul obţinerii de profit şi putere, de
către două sau mai multe persoane ce colaborează pentru o perioadă de timp
prelungită sau nedefinită, îndeplinind sarcini dinainte stabilite prin folosirea
unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, dar şi a violenţei sau a
altor mijloace de intimidare ori prin exercitarea unor influenţe asupra
politicienilor, administraţiei publice, autorităţilor juridice sau economice1.
Vulnerabilitatea societăţilor organizate faţă de trusturile mafiote provine şi
1

Cum am arătat deja, ansamblul complex al acestor grupuri de infractori cuprinde în proporţii
diferite utilizarea violenţei, şantajul, escrocarea forţei de muncă, traficul de droguri, jocurile
de noroc, camăta, răpirea de persoane, prostituţia, contrafacerea şi plasarea mijloacelor de plată
false, contrabanda, evaziunea fiscală, coruperea oficialităţilor publice şi chiar operaţiuni cu aparenţă
legală, dar cu consecinţe delictuale, toate acestea în scopul acumulării unor venituri substanţiale pe
care le canalizează ulterior în scopul reproducerii activităţii infracţionale la niveluri cu grad de
pericol social şi mai ridicat, inclusiv pentru a penetra şi controla organismele puterii şi
organizaţiilor statului, slăbind astfel virtuţile organizatorice ale societăţii legitime.
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