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Iohannis: Daca un politician este dovedit ca
plagiator, trebuie sa dispara din politica
Libertatea a analizat, in contextul dezvaluirilor facute de publicatia PressOne
despre plagiatul din teza de doctorat a premierului Nicolae Ciuca, ce alte luari
de pozitie a avut seful statului privind plagiatul in cei sapte ani de mandat.
Citeste intreaga stire: Tot ce a spus Klaus Iohannis despre plagiate de cand e
in functie: „Daca un politician este dovedit ca plagiator, trebuie sa dispara din
politica”
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„Presedintele Klaus Iohannis isi mentine pozitia reiterata in nenumarate declaratii publice privind
combaterea fenomenului plagiatului si importanta integritatii academice”, se arata in raspunsul
Administratiei Prezidentiale la solicitarea Europa Libera. Reactia Cotroceniului vine dupa ce
jurnalista Emilia sercan a scris marti, in publicatia PressOne, ca premierul Nicolae Ciuca ar fi
devenit doctor in stiinte militare cu o teza din care sunt plagiate cel putin 42 de pagini din totalul
de 138.
Asa cum mentioneaza si Administratia Prezidentiala, seful statului a criticat in repetate randuri si
in termeni duri practica plagiatului, declarand ca eradicarea acestui fenomen este una dintre
prioritatile proiectului „Romania Educata”. Iohannis s-a ferit sa comenteze acuzatiile punctuale de
plagiat aparute de-a lungul anilor la adresa politicienilor, insa a facut clar faptul ca plagiatorii
dovediti trebuie sa renunte la functii. Libertatea a analizat toate declaratiile, alocutiunile si

conferintele de presa de pe site-ul Administratiei Prezidentiale in care Klaus Iohannis a abordat
sau a dat raspunsuri pe tema plagiatelor.
„Trebuie sa respingem ferm orice forma de plagiat” intr-o conferinta de presa din 14 septembrie
2015, la aproape un an de la preluarea mandatului de presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis a
evitat sa comenteze acuzatiile de plagiat la adresa lui Gabriel Oprea, pe atunci vicepremier si
ministru de interne, insa a acceptat sa raspunda intrebarilor jurnalistilor „la modul general”, dupa
cum s-a exprimat seful statului. „Daca dorim sa revenim la principiile de integritate si la
meritocratie, atunci este clar ca trebuie sa respingem ferm orice forma de plagiat. Aceasta
chestiune trebuie sanctionata evident de comunitatea academica, care are si caderea, si
instrumentele sa verifice aceste chestiuni, dar trebuie sanctionata si de societate atunci cand
vine vorba de politicieni. Asta la modul general. La modul concret, exista diferite comisii care, cu
siguranta, au si oamenii pregatiti, si regulamentele necesare pentru a verifica aceste chestiuni.”
Citeste continuarea in Libertatea
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