Scris de newsreporter pe 17 Mai 2021, 08:07

Procurorul Codrut Olaru ramane fara titlul de
doctor. Teza acestuia este plagiata 'grosier'
Procurorul Codrut Olaru ramane fara titlul de doctor in drept, dupa ce
Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor
Universitare (CNATDCU) a decis, joia trecuta, ca teza acestuia este plagiata
„grosier”, scrie PressOne, potrivit stirpesurse.
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Olaru, care este membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), si-a sustinut public
lucrarea stiintifica in 2013, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC), sub
coordonarea actualului rector Tudorel Toader – fost ministru al Justitiei in perioada 2017-2019.
inainte de sedinta Consiliului General al CNATDCU in care urma sa se decida mentinerea sau
retragerea titlului sau de doctor, Codrut Olaru a incercat sa blocheze emiterea unui verdict printro actiune deschisa in instanta impotriva CNATDCU si a Ministerului Educatiei.
Mai mult, Olaru le-a cerut ministrului Educatiei Sorin Cimpeanu si presedintelui CNATDCU Ioan
Aurel Pop clasarea sesizarii asupra careia CNATDCU urma sa se pronunte, pe motiv ca in martie
2020 primise – pe o alta sesizare – verdict de neplagiat.
Actiunile intreprinse de Olaru au avut loc in plina procedura CNATDCU de analiza a sesizarii –
imediat dupa ce comisia de experti in stiinte juridice a stabilit, la 8 aprilie, ca acuzatia de plagiat
este intemeiata; dar inainte de intrunirea Consiliul General al institutiei, care urma sa decida prin

vot, pe baza raportului expertilor, mentinerea sau retragerea titlului.
Procurorul Codrut Olaru primise in primavara lui 2020 un verdict de neplagiat lipsit de orice
credibilitate de la vechiul CNATDCU, care si-a incheiat activitatea in luna mai 2020, in baza unui
simulacru de raport, pe care l-am analizat in detaliu pe PressOne.
insa sesizarea de plagiat din octombrie 2020, a carei analiza a incercat Olaru sa o blocheze luna
trecuta, indica suspiciuni de plagiat noi, neanalizate anterior.
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