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 Comisia de Etică a Universităţii din Bucureşti a avut următoarea componenţă: 

 

Preşedinte 

Prof. univ. dr. Andrei AVRAM – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 

 

Vicepreşedinţi 

Conf. univ. dr. Mihaela BADEA – Facultatea de Chimie 

Prof. univ. dr. Marian NICOLAE -Facultatea de Drept 

 

Membri 

Prof. univ. dr. Carmen Mariana CHIFIRIUC – Facultatea de Biologie 

Prof. univ. dr. Mihaela POP – Facultatea de Filosofie 

Prof. univ. dr. Claudia TIMOFTE – Facultatea de Fizică 

Prof. univ. dr. Daniela DUMBRĂVEANU – Facultatea de Geografie 

Prof. univ. dr. Ovidiu BOZGAN – Facultatea de Istorie 

Prof. univ. dr. Marian APRODU – Facultatea de Matematică şi Informatică 

Prof. univ. dr. Diana CSORBA – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

Prof. univ. dr. Andrei CORNEA – Facultatea de Litere 

Prof. univ. dr. Florin LAZĂR- Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Prof. univ. dr. Ioan STANOMIR – Facultatea de Ştiințe Politice 

Prof. univ. dr. Violeta BARBU – Facultatea de Teologie Romano-Catolică 

Student Alin GRIGORE – Facultatea de Geografie 

 

 Comisia de Etică a Universităţii din Bucureşti a analizat şase sesizări care s-au referit 

la aspecte privind conduita academică. Comisia de Etică a respins cinci dintre sesizările privind 

conduita academică (Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Facultatea de Fizică). 

Într-un caz (Facultatea de Ştiinţe Politice), Comisia de Etică a emis un punct de vedere, 

incluzând şi o recomandare referitoare la conduita academică pe viitor a cadrului didactic care 

a făcut obiectul sesizării.  

 

Comisia de Etică a Universităţii din Bucureşti a analizat de asemenea trei sesizări 

privind cazuri de plagiat. În urma analizelor întreprinse, cele trei cazuri de plagiat au fost 

confirmate de Comisia de Etică: o teză de doctorat susţinută în anul 1999 (Facultatea de Drept); 



 
o teză de doctorat susţinută în anul 2011 (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei); un 

doctorand străin al Şcolii Doctorale a Facultăţii de Istorie. Punctul de vedere al Comisiei de 

Etică privind plagiatul în teza de doctorat susţinută în 2011 la Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei a fost confirmat prin OMEN nr. 5529/22.11.2017, prin care autorului tezei 

i s-a retras titlul de doctor. 

 

 Comisia de Etică a Universităţii din Bucureşti a transmis un comunicat privind 

afirmaţiile referitoare la Holocaust făcute de prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, de la Facultatea 

de Drept, în cadrul emisiunii „Recurs la morală”, difuzată la TVR1 în 3 iunie 2017. În acest 

comunicat, Comisia de Etică s-a delimitat în unanimitate de aceste afirmaţii şi a solicitat ca 

prof. univ. dr. Gheorghe Iancu să şi le asume în mod public şi să explice punctul de vedere 

exprimat. 

 

 În perioada iunie-decembrie 2017, preşedintele Comisiei de Etică a Universităţii din 

Bucureşti, prof. univ. dr. Andrei Avram, a participat în calitate de responsabil ştiinţific la 

proiectul CNFIS-FDI-2017-0245, „Promovarea eticii şi deontologiei academice în 

Universitatea din Bucureşti” (Domeniul 7, „Îmbunătăţirea calităţii didactice, inclusiv a 

respectării deontologiei şi eticii academice”). În această calitate, prof. univ. dr. Andrei Avram 

a contribuit la elaborarea volumului Deontologie academică. Curriculum cadru, coordonat de 

directorul de proiect, prof. univ. dr. Liviu Papadima, prorector al Universităţii din Bucureşti. 

Volumul a fost publicat la Editura Universităţii din Bucureşti. 

 

 

 Prof. univ. dr. Andrei Avram 

 

 Preşedintele Comisiei de Etică 

 Universitatea din Bucureşti 

 

  

  

 


