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Legislaţia privind plagiatul 
 
Conform Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
Varianta actuală a legii: 
 
Art. 21 
(2)Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 2 lit. b), în măsura în care 
nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ: 
a)plagiatul; 
b)autoplagiatul; 
f)introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare, în dosarele 
de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori pentru posturi 
de cercetare-dezvoltare. 
 
Art. 4 
(1)În sensul prezentei legi, următorii termeni sunt definiţi după cum urmează: 
d)plagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format 
electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori 
metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, 
fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale; 
 
Varianta legii valabilă în perioada 2004-septembrie 2011: 
 
Art. 2 
 (3)Buna conduită în cercetare-dezvoltare exclude: 
e)plagierea rezultatelor sau a publicaţiilor altor autori; 
n)publicarea sau finanţarea repetată a aceloraşi rezultate ca elemente de noutate 
ştiinţifică. 
 
Art. 4 
În sensul prezentei legi, următorii termeni sunt definiţi astfel: 
d)plagiat - însuşirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau 
textelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obţinute, 
prezentându-le drept creaţie personală; 
 
VP se înscrie în ambele definiţii.  
 
Nu există în legislaţia românească un ghid mai detaliat despre ce înseamnă plagiat. Un 
Cod de etică şi deontologie profesională a personalului de cercetare-dezvoltare, care ar 
putea detalia aceste lucruri, ar fi trebuit adoptat prin HG în termen de 6 luni de la intrarea 
în vigoare în 2003 a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-
dezvoltare. Există însă multe ghiduri internaţionale care detaliază acest lucru. Un 



2 

exemplu este Harvard Guide to Using Sources al prestigioasei universităţi Harvard, care 
exemplifică în detaliu ce constituie şi ce nu plagiat: 
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page342054 
 
Conform Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale: 
 
Art. 310 
Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea 
universitară: 
a)plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori; 
 
Art. 324 
Pentru abaterile de la buna conduită în cercetare-dezvoltare ale personalului din cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior, constatate şi dovedite, Consiliul Naţional de Etică a 
Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării stabileşte aplicarea uneia sau 
mai multora din următoarele sancţiuni: 
a)avertisment scris; 
b)retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea regulilor de 
bună conduită; 
c)retragerea calităţii de conducător de doctorat sau a atestatului de abilitare; 
d)retragerea titlului de doctor; 
e)retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea; 
f)destituirea din funcţia de conducere din instituţia de învăţământ superior; 
g)desfacerea disciplinară a contractului de muncă; 
h)interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanţarea din fonduri 
publice destinată cercetării-dezvoltării. 
 
Art. 325 
Se interzice ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane cu privire la 
care s-a dovedit că au realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea 
ştiinţifică şi activitatea universitară, stabilite conform legii. Se anulează concursul 
pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de muncă cu universitatea 
încetează de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a realizat 
abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară. 
Constatarea abaterilor se face de către Consiliul Naţional de Etică a Cercetării 
Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, conform legii. 
 
Art. 326 
Sancţiunile stabilite de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării 
Tehnologice şi Inovării sunt puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data emiterii 
hotărârii, după caz, de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, de 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, de Consiliul Naţional 
pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, de conducătorii 
autorităţilor contractante care asigură finanţarea din fonduri publice destinată 
cercetării-dezvoltării, de conducătorii instituţiilor de învăţământ superior sau ai 
unităţilor de cercetare-dezvoltare. 

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page342054
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Condiţii de promovare la momentul promovării persoanelor în 
discuţie 
 
Conform CVului, VP a devenit în martie 2007 conferenţiar universitar la Catedra de 
Drept Penal a Universităţii Romano-Americane, Bucureşti. 
 
Era în vigoare în martie 2007 OM 5099/2005 de aprobare a sistemului de evaluare 
privind conferirea titlului de conferenţiar universitar, modificat prin OM 3548/2006. 
Standarde minime ştiinţe juridice, conferenţiar: 
- un grant/contract de cercetare obţinut în ultimii cinci ani, prin competiţie, ca director de 
proiect 
- 2-4 articole/studii/brevete de invenţie – după caz, realizate în ultimii cinci ani în 
calitate de autor sau coautor, prezentate în copie. Din cele 2-4 articole/studii/brevete de 
invenţie, cel puţin două trebuie sa fie cotate ISI (ex. articole, studii prezentate la 
conferinţe etc.) sau indexate in baze de date internaţionale de referinţă pentru domeniu. 
Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale recunoscute în 
domeniu. 
- o carte de specialitate ca prim/unic autor. 
 
 


