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ETERNA CARDASIE – Sfidare
prezidentiala fara limite. Presedintele o
da la intors in cazul doctoritei Laura
Kovesi, dupa ce in urma cu doia ani se
batea cu pumnul in piept si clama ca
oricine este prins ca a copiat 3 randuri
trebuie sa se retraga: „Nu mai sunt
profesor, ci sunt presedinte, si in
calitate oficiala va spun ca, pentru
aceasta chestiune, competenti sunt cei
din CNATDCU”. Expertii CNATDCU au
recunoscut existenta plagiatului
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Presedintele Romaniei Klaus Iohannis isi bate joc de o tara intreaga. Fara a avea vreo jena, Iohannis a acoperit-o
pe sefa DNA, dr. Laura Kovesi (foto dreapta), in scandalul de plagiat in care aceasta este implicata, delimitanduse de propriile afirmatii conform carora oricine este prins ca a copiat si plagiat trebuie sa se retraga.

Este vorba despre afirmatii pe care Iohannis le-a facut in noiembrie 2014, intr-o confruntare cu Victor Ponta, in care
il ataca pe fostul premier pe tema plagiatului. Atunci, Iohannis clama urmatoarele: “In calitatea mea de profesor
cred ca este totusi o foarte mare problema daca un elev copiaza, daca cineva care isi scrie lucrarea de doctorat
copiaza mi se pare o problema proportional mai mare si se numeste plagiat. Oriunde in lume, cineva care
este prins, cineva dintre politicieni, care este prins ca a copiat si numai trei randuri si a plagiat este obligat,
prin clasa politica, sa se retraga din politica”.
Klaus Iohannis se face de ras pentru dr. Kovesi

Iohannis se leapada insa brusc de principiile pe care le clama in urma cu doi ani cand vine vorba despre dr.
Kovesi. Presedintele a fost intrebat, miercuri 14 decembrie 2016, despre afirmatiile sale din noiembrie 2016, in
contextul verdictului pe care CNATDCU l-a dat in cazul dr. Kovesi. A urmat o sfidare fara limite, Iohannis explicand,
fara sa citeasca de pe foaie, ca a facut afirmatiile din noiembrie 2016 in calitate de profesor, iar acum este
presedinte: „Doar ca nu mai sunt profesor, ci sunt presedinte, si in calitate oficiala va spun ca, pentru
aceasta chestiune, competenti sunt cei din CNATDCU”.

Mai mult, acelasi Iohannis sustine ca ia de buna, fara niciun alt comentariu, decizia CNATDCU, care ar fi stabilit ca
dr. Kovesi nu a plagiat: „Nu este rolul meu sa interpretez aceste detalii. Daca CNATDCU a dat decizie de
neplagiat, atunci iau aceasta decizie de buna”.

Presedintele Klaus Iohannis ar face bine sa citeasca raportul expertilor care au studiat lucrarea dr. Laura Kovesi si
au constatat un plagiat de 4%, precum si declaratiile oficialilor CNATDCU potrivit caroara „teza expertizata
prezinta reluarea unor pasaje din documente fara a le cita, conform uzajului academic” si ca “aceste
imprumuturi neautorizate pot constitui fapte de plagiat-falsificare sau plagiat-parazitism, pasaje care pot
cadea sub calificarea legala romana de plagiat reprezinta circa 20 de pagini din 444, ceea ce reprezinta
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aproape 4% din teza”.

*Cititi aici Raportul comun al Comisiei de specialitate desemnata de CNATDCU in cazul dr. Kovesi

*Cititi aici declaratia prin care presedintele Comisiei de Stiinte juridice din cadrul CNATDCU, prof.univ.dr.
Mircea Bob, recunoaste existenta plagiatului in cazul dr. Kovesi

*Cititi aici declaratia lui Klaus Iohannis din noiembrie 2016
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