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I. Cadru normativ 

Potrivit  Legii educației naționale nr.1/2011, prin Decizia nr. 12 din 21.02.2019  a 
Rectorului Universitatii Nicolae Titulescu a fost aprobată componența Comisie de etică și 
deontologie profesională propusă de  Consiliul de Administrație, avizată  de Senatul universitar, 
care își desfășoară activitatea în temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, al Cartei 
Universității ,,Nicolae Titulescu” din București și al Codului de etică și deontologie profesională  
a Universității ,,Nicolae Titulescu” din București. 

În ședința senatului universității din 26 iunie 2019 a fost  supus aprobării proiectul  de 
hotărâre  cu privire la aprobarea noului Cod de etică și deontologie profesională  a Universității 
Nicolae  Titulescu , document de bază pentru activitatea  Comisiei. 

Acest nou Cod de etică  și deontologie  profesională al Universității Nicolae Titulescu se 
află în acord cu prevederile  Legii nr. 206/27.05.2004 privind  buna conduită  în cercetarea 
Științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare1 și Legea Educației naționale nr. 1/20112 în această  
materie. 

Prin noul Cod de etică  și deontologie profesională aprobat  de senat, Universitatea 
Nicolae Titulescu ca instituție  de învățământ superior acționează pentru asigurarea unui mediu 
academic liber de ingerințe politice, religioase și de statutul socio-economic al membrilor săi. 

În acest Cod  sunt cuprinse  o serie  de principii morale în baza cărora  sunt reglementate 
relațiile  profesionale și științifice dintre membrii  comunității noastre universitare dar și relațiile 
dintre membrii comunității noastre cu insituțiile și persoanele  juridice sau fizice din afara sa sau 
cu colaboratori externi ai Universității Nicolae Titulescu. 

Codul de etică și deontologie  profesională  al Universității  Nicolae Titulescu își propune 
drept  scop, crearea  și dezvoltarea  unui climat intelectual propice desfășurării unor activități 
didactice  și de cercetare  pus în slujba studenților  noștri. Prin  prevederile  sale, acest  Cod 
asigură, la nivelul instuției noastre, respectarea propietății intelectuale a drepturilor de autor și a 
standardelor de integritate  universitară. 

 
II. Componența Comisiei de Etică 

 
Prin Decizia nr. 12 din 21.012019 a Senatului Universității, a fost numită o nouă Comisie 

de etică univeritară cu următoarea componență: 
1. Prof. univ. dr. Traian Dima – președinte 
2. Prof. univ. dr. Ioan Chiș – membru 

                                                           
1 Această lege  a fost publicată în Monitorul Oficial  al Rmâniei nr.565 din 04.06.2004; 
2 Această lege a fost publicată în  Monitorul Oficial al României nr.18  din 10.01.2011; 



 
UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI 

COMISIA DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 
 

2 
 

3. Lector univ. dr. Mircea Constantin Sinescu – membru 
4. Drd. Alexandru Olănescu – membru 
5. Cristina Iordache – secretar 
 

III. Activitatea Comisiei de Etică 
 
Preliminar prezentării activității Comisiei, precizăm că comunitatea noastră  universitară 

se compune din studenți, personal didactic și de cercetare și personal didactic și de cercetare 
auxiliar, cât și persoane cărora  li s-a  oferit calitatea de membru al comunității  noastre prin 
hotărâre  a senatului  universitar, acestea pentru a stabili limitele competenței Comisiei de etică. 
În calitate de membri ai  comunității universitare suntem obligați  să cunoaștem  și să  respectăm  
Codul de etică și deontologie  profesională  al Universității Nicolae Titulescu, legislația specifică 
învățământului, Codul muncii dar și toate  celelalte dispoziții legale care reglementează 
activitatea educativ-profesională  și de cercetare. 

 În raport de cele menționate mai sus, Comisia de etică și deontologie profesională are ca 
principală atribuție  să urmărească și să vegheze  modul în care  Codul de etică  și deontologie  
profesională al Universității Nicolae Titulescu  este respectat și să dispună măsuri  atunci când se 
dovedește că a fost încălcat. În conformitate  cu art. 306 alin (3) lit. b) din Legea Educației, 
Comisia de etică universitară întocmește  un raport  anual  cu privire la  situația  respectării eticii 
universitare de către  cadrele  comunității noastre universitare, ceea ce facem noi acum în fața 
senatului. 

În acest sens, raportăm că actuala Comisie de etică și deontologie profesională a avut de 
soluționat în cuprinsul anului 2020 doar două sesizări, ambele fiind soluționate de către Comisie. 
Lipsa altor cazuri pe rolul Comisiei denotă o înaltă  probitate morală și profesională  a cadrelor 
comunității noastre, care în perioada  de referință au dovedit  o bună condunită universitară. 

În privința sesizărilor de pe rolul Comisiei, vă precizăm rezumativ următoarele: 
 
a) Cu privire la sesizarea nr. 191/03.02.2020 formulată de către XXXXXXXXXXXX 

împotriva XXXXXXXXXXXXX 
 

Prin sesizarea nr. 191/03.02.2020, XXXXXXX. XXXXXXX a solicitat destituirea 
XXXXXXXXX din funcția de XXXXXXXX al Universității ”Nicolae Titulescu” din București, 
reclamând mai multe încălcări ale normelor academice și de etică din partea xxxxxx. 

Ca urmare a înregistrării acestei sesizări pe rolul Comisiei de Etică, au fost administrate 
toate probele apreciate necesare de către Comisie, printre care audierea persoanei care a formulat 
sesizarea, audierea persoanei reclamate, au fost solicitate documentele pe care părțile le 
apreciază ca fiind relevante în susținerea poziției acestora, au fost realizate adrese prin care se 
solicita poziția unor terțe persoane indicate ca martori în susținerea celor precizate în cuprinsul 
sesizării. 

 Însă, având în vedere că în urma alegerilor pentru funcțiile de conducere din cadrul 
Universitații”Nicolae Titulescu” din București desfășurate pe parcursul anului 2020 (ulterior 
formulării sesizării), XXXXXX XXXXXXX nu mai îndeplinește funcția de XXXXXX al 
Universității ”Nicolae Titulescu” din București, Comisia a constatat că sesizarea formulată a  
rămas fără obiect.  
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b) Cu privire la sesizarea nr. 1508/06.10.2020, formulată de XXXXXXX – XXXXXX 

XXXXXXXX având ca obiect sesizarea XXXXXXXXXXXXXX cu privire la o 
suspiciune de plagiat în privinta XXXXXXXXX, autor publicat în LESIJ – Lex Et 
Scientia International Journal  

 
Prin sesizarea nr. 1508/06.10.2020, XXXXXXXX XXXXXXX, în calitate de 

XXXXXXXXXXXXXXX, a înaintat Comisiei de Etică sesizarea XXXXXXXXXXX cu privire 
la o suspiciune de plagiat în privinta XXXXXXXXX, autor publicat în LESIJ – Lex Et Scientia 
International Journal.  

Pe scurt, obiectul sesizării era o suspiciune de plagiat reclamată de către XXXXXXX 
XXXXX, profesor de Dreptul Uniunii Europene în cadrul Universității din Milano, cu privire la 
studiul ”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, publicat de 
XXXXXXXXXXXXX în LESIJ nr. 2/2018. S-a precizat că acest articol prezintă preluări 
substanțiale dintr-un studiu publicat de XXXXXX sesizării în Federalismi în limba italiană, 
precum și faptul că autorul reclamat a publicat studiul respectiv sub o afiliere academică falsă, 
lucru constatat si în alte publicații cu care acest autor a colaborat. 

Sesizării i-au fost atașate si mai multe documente conținând verificări ale afilierii 
academice ale persoanei reclamate, îndreptățind concluzia că informațiile prezentate de acesta 
sunt într-adevăr false. Comisia de Etică a dispus efectuarea unui raport de constatare a 
eventualelor similitudini între cele două articole de către XXXXXXXXXXXX (specialist, 
cunoscător de limbă italiană și limbă engleză), concluzia fiind în sensul confirmării aspectelor 
sesizate. 

Drept urmare, Comisia de Etică a admis sesizarea formulată și a constatat că studiul 
”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, publicat de XXXXXXXXX X 
în LESIJ nr. 2/2018 este plagiat, a propus redacției LESIJ ca articolul respectiv să fie retras din 
forma electronică a Revistei LESIJ și să existe o informare publică cu privire la această măsură și 
a dispus ca redacția LESIJ să comunice XXXXXXXXXXXX soluția Comisiei de Etică. 

 
IV. Concluzii 
 
Comisia de etică și deontologie profesională a Universității ”Nicolae Titulescu” din 

București și-a desfășurat activitatea în bune condiții, a soluționat toate sesizările și nu a 
întâmpinat nicio problemă în îndeplinirea atribuțiilor sale. 

 
      
         Președinte, 
         Prof. univ. dr. Traian DIMA 


