
Universitatea din Bucureşti 

Universitatea din Bucureşti a luat cunoștință de comunicatul Consiliului Naţional de Etică al 

ANCS prin care opinia publică este informată despre cadrul legal în care instituția își 

desfășoară activitatea precum și de exclusivitatea legală deținută de Consiliul Naţional de 

Etică în cazul sesizărilor privindu-i pe demnitari. Universitatea din Bucureşti a informat opinia 

publică de faptul că s-a autosesizat în cazul domnului doctor Victor Ponta, solicitând 

întrunirea de urgenţă a Comisiei de Etică a Universităţii din Bucureşti. Fundamentul auto-

sesizării îl constituie prevederea din Carta Universităţii din Bucureşti, art. 84, alin. (5), „Comisia 

de Etică are următoarele atribuţii : (…) b) analizează şi soluţionează abaterile de la etica 

universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică si 

deontologie universitară.” De asemenea, tot în Carta Universităţii din Bucureşti, la art. 5, alin. 

(2) se precizează faptul că „(2) Rămân membri ai comunităţii universitare cadrele didactice şi 

cercetătorii pensionaţi din Universitate, precum si absolvenţii acesteia (alumni), fără a deţine 

prerogative decizionale sau drepturi elective.” Astfel, este un fapt îmbucurător că cele două 

foruri se ocupă acum de acest caz. 

Comisia de Etică îşi continuă lucrările de analiză academică a tezei domnului dr. Victor Ponta. 

Membrii Comisiei de Etică analizează acuzaţiile aduse dr. Victor Ponta, în cazul tezei sale de 

doctorat, din punctul de vedere al respectării normelor de proprietate intelectuală şi drepturi 

de autor, aşa cum sunt ele stipulate în Codul de Etică al Universităţii din Bucureşti, art. 9 şi 

art. 10. 



În paralel, teza de doctorat a dr. Victor Ponta este analizată de un număr de experţi în drept. 

Rezultatele analizei efectuate de experţii în drept vor sprijini analiza efectuată de membrii 

Comisiei de Etică a Universităţii din Bucureşti. În cel mai scurt timp posibil, Comisia de Etică a 

Universităţii din Bucureşti va lua o hotărâre în acest caz. 

Hotărârea Comisiei de Etică a Universităţii din Bucureşti va primi aviz de la Direcţia Juridică a 

Universităţii din Bucureşti, urmând ca Rectorul Universităţii din Bucureşti să prezinte Senatului 

Universităţii din Bucureşti hotărârea şi raportul final al Comisiei de Etică. 

Universitatea din Bucureşti va anunţa public, printr-o conferinţă de presă, hotărârea rezultată 

în urma analizei efectuate de membrii săi.  


