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Ref GRAUR:

17173 / 25.10.2017

Stimată Doamnă Preşedintă / Stimate Domnule Preşedinte,
Subscrisa
Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară GRAUR, cu sediul în jud.Cluj,
400424 Cluj-Napoca / str.Dostoievski nr.26, care fiinţează prin decizia încheierii de şedinţă
nr.10862/22 sept 2004 a Judecătoriei Cluj Napoca, înregistrată la numărul de ordine 19643 şi
nr.2407/A/2004 în Registrul Naţional al Organizaţiilor non-guvernamentale a Ministerului
Justiţiei al României, reprezentată prin preşedintele său, în calitate de reclamantă, înaintăm
prezenta
Cerere de chemare în judecată
împotriva pârâtului:
a) Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) cu sediul în 010168 Bucureşti 1 / Str. Gen.
Berthelot 28-30,
solicitându-vă ca după îndeplinirea procedurii legale de citare şi administrarea probatoriului
necesar în cauză, prin sentinţa ce va fi pronunţată să admiteţi cererea noastră şi în consecinţă:
1. să fie obligat pârâtul să soluţioneze în totalitate toate solicitările noastre cuprinse în documentul nostru care i-a fost remis cu nr. 16157 / 14.11.2016 cu privire încălcarea normelor etice în realizarea unei teze de doctorat.
2. să se dispună obligarea pârâtului la plata tuturor cheltuielilor de judecată.
Motive

Fondata in 2004 la Cluj Napoca.

Motivele de fapt:
A. Calitatea reclamantei: Reclamanta este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în
2004, cu largă notorietate în lumea academică şi societate prin eforturile sale de respectare a
integrităţii în viaţa academică. Este suficient să se precizeze că Asociaţia GRAUR este cea
care a iniţiat în 2012 şi gestionează Indexul Operelor Plagiate în România de la adresa
electronică www.plagiate.ro cu un număr de mai bine de 118,000 de vizitatori.
B. Instituţia: Invederăm instanţei că Ministerul Educaţiei Naţionale, instituţie publică cu fiPagina web : www.graur.org

Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară

Ref Dvs:

nanţare publică, este obligată să soluţioneze, în mod complet şi în termenele legale solicitările
cetăţenilor sau reprezentanţilor lor care se referă la obiectul său de activitate.
C. Acţiunea reclamantei. In urma lucrărilor noastre curente destinate descurajării plagiatului
în viaţa academică şi cercarea ştiinţifică, am constatat că lucrarea
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FLORESCU Nicu. Modul de finanţare a activităţilor sportive din România şi posibilităţile
de prevenire şi combatere a evaziunii şi fraudei fiscale în acest domeniu. Teză de doctorat. Coordonator ştiinţific: Prof.univ. UNGUREANU Aristotel Mihai. Sibiu: Universitatea
„Lucian Blaga”. 2010.
prezintă fapte multiple de plagiat.

In aceste condiţii prin adresa cu nr. 16157 / 14.11.2016 ne-am adresa Ministerului
Educaţiei cu o sesizare argumentată în care am solicitat mai multe acţiuni printre care verificarea stării de fapt şi ridicarea titlului ştiinţific obţinut pe cale frauduloasă.

La solicitarea noastră remisă poştal cu confirmare de primire pe data de 18.11.2016
autoritatea nu a răspuns niciodată.
D. Raţiunea cererii de chemare în judecată: Asociaţia GRAUR consideră că demersul său
a fost realizat în mod corect dacă se are în vedere că raportul se referă la o abatere de la normele de etică şi o încălcare a legii şi că a folosit în mod corect prevederile legii contenciosului
administrativ.
Reclamanta consideră în continuare că este îndreptăţită la primirea unei soluţii conforme
solicitării sale pentru a-şi putea realiza obiectivele statutare respectiv monitorizarea şi
descurajarea abaterilor de la etică în activitatea de cercetare.
In condiţiile în care, în interiorul termenului legal, cu respectare integrală a condiţiilor legale, instituţia pârâtă nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale în sensul acţiunii aşa cum a fost solicitată, asociaţia GRAUR se consideră îndreptăţită la depunerea acestei cereri de chemare în
judecată.
Solicităm judecarea, chiar şi în lipsă, în acord cu prevederile art.242 C.p.c.
Temei de drept: Invocăm dispoziţiile Legii nr.554/2004 (privind contenciosul administrativ).
Probe: copiile documentelor la care se face referire în petit.
a) Solicitarea cu nr.16157/21.10.2016 a GRAUR către MEN.
b) Confirmarea poştală de primirea a corespondenţei la MEN.

Preşedinte

Doamnei Preşedinte a / Domnului Preşedinte al
Curţii de Apel Cluj
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