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Domnule ministru,   

 

Permiteți-mi, în primul rând, să vă felicit pentru desemnarea în poziția de conducere a unui 
minister așa de important pentru România, și să vă urez succes într-o muncă ce se anunță încă de 
la început deosebit dificilă. 

Sunt convins că motivul pentru care ați acceptat nominalizarea în această funcție este faptul 
că doriți și dumneavoastră o reformă profundă a educației românești. Este un obiectiv care nu se 
poate atinge peste noapte, ci în urma unui proces lung și dificil.  

Un prim pas într-o astfel de reformă ar trebui să fie recredibilizarea educației din România, 
care a suferit, în ultimii ani, lovituri extrem de negative de imagine. Recredibilizarea are trebui să 
înceapă de sus, de la cazurile notorii, dând astfel un semnal pozitiv că reforma este posibilă și 
dorită. 

Ajung astfel la subiectul scrisorii mele deschise: vă solicit, domnule ministru, să vă începeți 
mandatul prin a rezolva fără întârziere cazurile de plagiat care au fost aduse la lumină în ultimii 
ani, și care au poluat atât de mult imaginea României, a educației și cercetării din țara noastră. Un 
recent-debarcat prim ministru, un recent vice-prim ministru, precum și numeroase lucrări 
coordinate de acesta din urmă, sunt cazurile cele mai celebre. Mă refer la lucrările de doctorat 
ale domnilor Victor Ponta și Gabriel Oprea, și a celor coordonate de cel din urmă. Acestea nu sunt 
pe departe singurele cazuri de furt intelectual într-un sistem educațional putred și corupt, dar 
sunt foarte vizibile și cu un impact major asupra imaginii României. 

În cazul domnului Victor Ponta decizia este în mâna dumneavoastră. În trecut a fost invocat în 
mod FALS și abuziv un articol de lege care stipulează că în cazul persoanelor cu funcții de 
demnitate publică, sesizările de abatere de la normele de conduită academică se analizează doar 
de către Consiliul Național de Etică. De fapt legea 206/2004, din care este citat acest articol 
(adăugat prin OUG 20/2011) nu se aplică cercetării efectuate în cadrul unei lucrări de doctorat; 
legea precizează în mod foarte clar categoriile de personal de cercetare la care se aplică. În cazul 
domnului Victor Ponta, ca și în cazul lui Gabriel Oprea și a celor coordonați de domnia sa, în care 
o investigație de presă a identificat cazuri clare de plagiat, se aplică în continuare Legea Educației 
Naționale, care prin articolul 170(1)(b) stipulează clar că, citez, „titlul de doctor poate fi retras 
doar de către ministerul abilitat în cazuri de nerespectare a standardelor de calitate și etică 
profesională, pe baza unor rapoarte externe întocmite, după caz, de către Consiliul Național de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), Consiliul Național al 
Cercetării Științifice (CNCS), de Consiliul de etică și management universitar sau de Consiliul 
Național de Etica a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării”. 
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În cazul tezei de doctorat a domnului Ponta atât Comisia de Etică a Universității din București 
cât și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare au 
prezentat ministerului pe care îl conduceți acum câte un raport în care au confirmat faptul că 
lucrarea de doctorat a fost plagiată, cu recomandarea de retragere a titlului de doctor, cu toate 
consecințele care se impun. În cazul lui Gabriel Oprea și a celor coordonați de domnia sa, atât 
Comisia de Etică a Universității din București cât și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor și Certificatelor Universitare pot fi sesizate (și o fac eu, pe această cale) și sunt 
autorizate să analizeze în mod oficial lucrările respective și să prezinte un raport ministerului pe 
care îl conduceți. Un alt caz care a fost identificat recent de presa din România este cel al fostului 
ministru al Sănătății, Eugen Nicolăescu. 

Vă asigur că sunt singur în această solicitare; o petițe pe care am deschis-o pe o platformă pe 
care o gestionez a strâns deja peste 360 de semnături. O puteți citi în întregime la adresa 
http://civitas.dogaru.net/salubrizare-in-educatie-fara-plagiat/  

În afara rezolvării imediate a acestor cazuri notorii vă solicit deasemeni sa demarați un proces 
transparent prin care toate lucrările de masterat sau doctorat ale persoanelor în funcții de 
demnitate publică din România să fie analizate corect și cât mai rapid, dar fără a implica Consiliul 
Național de Etică, care nu are atribuțiuni directe în astfel de cazuri.  

O altă solicitare pe care o avem este să începeți un proces de restructurare a Consiliului 
Național de Etică. Activitatea aservită politic a acestei instituții, prin care a acoperit și protejat 
fără rușine cazurile lui Victor Ponta si Gabriel Oprea, este incompatibilă cu normele de 
funcționare ale unui stat de drept. 

 

Vă mulțumesc pentru atenția acordată. 

 

Al dumneavoastră, 

Cristian Dogaru, MD, PhD 

University Campus Suffolk 
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