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Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară

Scoateţi plagiatorii din Academia Română, din universităţi, din demnităţi publice!
Comunicat de presă
Cluj-Napoca la 3 mai 2019

Cazul ziaristei Emilia Şercan, în care o voce a opiniei publice este ameninţată cu moartea pentru
că are curajul să informeze corect societatea, confirmă ceea ce noi o dovedim şi o spunem de
mai bine de zece ani: plagiatorii români formează o mafie bine organizată şi periculoasă a gule‐
relor albe. Scopul lor este dezincriminarea plagiatului şi păstrarea privilegiilor şi avantajelor
dobândite de ei prin furt, abuz şi încălcarea legii!
Mulţumim tuturor persoanelor care ne oferă informaţii competente şi pertinente şi ne ajută în
demersul nostru de a descuraja pe orice cale plagiatul. Fără cei mulţi, care ştiu şi ne informează
pe noi sau pe ziarişti despre locul unde se găsesc plagiatele, activitatea noastră şi a ziariştilor nu
ar avea obiect şi credibilitate.
Ne exprimăm solidaritatea cu ziarista Emilia Şercan şi o asigurăm de întregul nostru sprijin.
Ne considerăm îndreptăţiţi ca, pe baza cazurilor Ponta şi Kővesi în care instituţii au fost atrase în
apărarea unor persoane făptuitoare de plagiat, să solicităm întregii opinii publice să fie vigilentă
cu toate acţiunile organelor statului în aşa fel încât acestea să aplice corect, nepărtinitor şi până
la capăt legea.
Semnalăm în acelaşi timp că plagiatorii din Academia Română, ministrul plagiator al educaţiei,
rectorii şi profesorii plagiatori din universităţi, fac presiuni disperate să se asigure că parlamen‐
tarii români sunt de partea lor şi odată cu modificarea legilor pentru tratarea superficială a
abuzului în serviciu, vor elimina sau asigura cadrul de spălare a plagiatorilor.
Mai semnalăm că instituţii ale statului, ministerul educaţiei şi al cercetării, universităţile caută să
promoveze reglementări „încrucişate” prin care urmăresc redefinirea plagiatului, astfel încât cât
mai mulţi plagiatori să fie scoşi de sub o astfel de acuzaţie.
Amintim pe această cale tuturor că, plagiatul săvârşit nu dispare, nu se prescrie, nu se iartă şi că
eforturile noastre sunt ca niciodată să nu se ajungă să existe un „plagiat românesc”, altul mai
îngăduitor şi mai puţin pedepsit decât cel al lumii civilizate!
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