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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 

Adresată:  Domnului Marcel Ion VELA, ministru al Afacerilor Interne 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 07/10/2020 

Obiectul intrebării: Tezele de doctorat susținute în cadrul Academiei de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza” din București și dovedite sau susceptibile de plagiat. 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Anul trecut, Corpul de Control al ministrului de Interne a întocmit un raport cu 

privire la tezele de doctorat susținute în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru 

Ioan Cuza” din București.  

La un moment dat, presa națională a relatat că peste 74% din tezele de doctorat 

verificate cu softul de identificare a similitudinilor erau susceptibile de plagiat. 

Zece dintre tezele identificate cu procente foarte mari de conținut posibil plagiat 

aparțineau unor cadre didactice din Academia de Poliție, iar alte 5 unor angajați 

în poziții administrative, inclusiv decanul Facultății de Jandarmi.  

Alte șase teze de doctorat ale unor cadre didactice de la diverse universități 

private din întreaga țară, susținute la Academia de Poliție, se presupunea că au 

fost plagiate.  

Acestora li se adăugau alte 37 de teze posibil plagiate ale unor angajați în 

principal în sistemul public, majoritatea din Ministerul Afacerilor Interne, dar și din 

sistemul judiciar (printre ei, fiind șeful Inspecției Judiciare și un procuror din 

Parchetul General).  
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Numărul tezelor de doctorat susținute în perioada 2011-2016 în cadrul 

Academiei de Poliție și susceptibile de plagiat era, potrivit presei, de 58. 

Constatările Corpului de Control al ministrului de Interne s-au finalizat cu o 

plângere penală și mai multe sesizări către diverse instituții competente ale 

statului.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți 

punctual: 

1. Care este numărul tezelor de doctorat susținute în cadrul Academiei de 

Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București verificate cu softul de 

identificare a similitudinilor și dovedite sau susceptibile în continuare de 

plagiat?  

2. Ce procent reprezintă acest număr din totalul tezelor de doctorat susținute 

în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București? 

3. Care este numărul de teze de doctorat susținute în cadrul Academiei de 

Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București care nu au putut fi verificate pe 

motivul dispariției lor fizice (prin sustragere sau distrugere)? 

4. Care este stadiul de examinare/soluționare a plângerii penale și a 

sesizărilor depuse la diverse instituții competente ale statului ca urmare a 

raportului Corpului de Control al ministrului de Interne din 2019? 

5. Care au fost consecințele suportate de persoanele cu funcții administrative 

în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București și în structurile 

Ministerului Afacerilor Interne ale căror teze de doctorat au fost dovedite 

ca plagiate? 

 

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul, în scris, Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării.  

 

În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 

Cu deosebit respect, 

 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat Constantin CODREANU 




