
 

România educată să fure. Sorin Câmpeanu face școala de rușine 

 

Stimate doamne deputat, stimați domni deputați, 

 

Au trecut doar trei luni de la ultima moțiune simplă împotriva ministrului Educației, timp în 

care Sorin Cîmpeanu a reușit să aducă la disperare pe toată lumea care vrea un sistem normal 

de educație în țara asta.  

Aroganța lui arată nu doar că nu dorește binele sistemului de educație, neținând cont de nicio 

opinie a celor direct vizați de schimbări, ci și că acționează la comandă. 

Ne pregăteam pentru dezbaterile pe legile Educației, dar între timp am aflat cu toții, din ultima 

anchetă a jurnalistei Emilia Șercan, că domnul Sorin Cîmpeanu este un plagiator. 

Da, ministrul Educației din România este un plagiator.  

Ministrul care trebuie să implementeze România Educată, proiectul de țară al președintelui 

Klaus Iohannis, este un plagiator. Un hoț. Un om care a furat idei.  

Ministrul Educației a plagiat, într-o lucrare de specialitate, 92 de pagini din munca a doi 

colegi profesori universitari. Nu are curajul să arate public lucrarea. Nu ne miră.  

Lucrarea sa de doctorat a fost analizată de trei profesori din propria universitate (o comisie 

creată special pentru el) ale căror nume le ține la secret. Viața academică a lui Sorin 

Cîmpeanu pare o minciună, o impostură amestecată cu tupeu, cap-coadă.   

Într-o Românie Educată, ministrul și-ar fi prezentat imediat demisia. În România lui Klaus 

Iohannis, încă un ministru plagiator este ceva normal. 

Guvernul în care Sorin Cîmpeanu este ministru al Educației este condus de un alt plagiator – 

premierul Nicolae Ciucă.  

Doamnelor și domnilor din PSD și PNL, apărați de ani buni politicienii plagiatori. Fără să vă 

pese de consecințe, mai ales asupra formării tinerilor români. 

De ani în șir, studenții de la Agronomie și probabil și de alte facultăți învață după niște 

manuale plagiate, cu date învechite, la care se schimbă doar autorul de pe copertă. 

Acesta este învățământul în timpul guvernării PSD-PNL. Aceasta este România Educată a 

președintelui Klaus Iohannis. 

În această Românie Educată, Sorin Cîmpeanu a tăiat banii pentru transportul elevilor, a tăiat 

bursele sociale ale elevilor din mediul rural care fac naveta la liceu în alte localități. 

Aceste decizii arată perfect cine este omul pe care Klaus Iohannis l-a însărcinat să 

construiască România Educată - un plagiator fără scrupule, a cărui singură misiune este să-l 

apere pe celălalt plagiator din Guvern, premierul Ciucă. 



Legile Educației pe care le propune Sorin Cîmpeanu, fundamentul pe care ar trebui construită 

România Educată, înrăutățesc tot ceea ce este deja rău în învățământul românesc - politizarea 

școlilor, defavorizarea copiilor care vin din familii cu puțini bani, sărăcirea părinților prin 

meditații, descurajarea copiilor fără posibilități de a crede în șansa lor și promovarea 

impostorilor: 

Se desființează inspectoratele, pentru a face loc unor structuri similare, câte două pe județ 

(una la PSD și alta la PNL, ca să încapă tot partidul pe funcții), să ajungă tuturor posturile de 

director. Inspectoratele se transformă în deconcentrate şi se mărește numărul de sinecuri 

pentru PSD și PNL. 

Programele „Masă sănătoasă”, „Şcoală după şcoală” şi „Învăţare remedială” apar în noile legi 

în secțiuni alibi, fără nimic clar, în limita fondurilor disponibile şi cu sprijinul voluntarilor, 

acolo unde aceștia există. Profesorii sunt descurajați să se implice în aceste activități prin 

simplul fapt că li se cere o declarație de recunoaștere că nu au parcurs materia în orele de curs 

pentru a participa la programul după școală. 

Ministrul Educației a propus ca în colegiile naționale să nu se mai poată intra pe baza notelor 

de la evaluarea națională, ci pe baza examenelor organizate de fiecare colegiu. Adică părinții 

trebuie să scoată și mai mulți bani din buzunar ca să mediteze copiii în funcție de pretențiile 

de la fiecare colegiu. Ceilalți, care nu au bani de meditații, să se descurce sau, eventual, să 

renunțe.  

Promovarea impostorilor poate nu este problema cea mai arzătoare acum pentru elevi și 

părinți, dar este pentru viitorul acestei țări. În viziunea lui Klaus Iohannis, a PSD și PNL, 

plagiatorii ajung în fruntea țării și își modifică legile după bunul plac, ca să scape de orice 

sancțiune. Nu minimizați această strategie grotescă a actualei coaliții de a face din plagiatori 

niște eroi, niște modele pentru viitoarele generații! Ne va costa enorm complicitatea cu acești 

oameni care, în furtul lor, se acoperă unii pe alții. 

Prin noile legi ale Educației, dispare Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare (CNATDCU), singura instituție care, de bine, de rău, în ciuda 

imenselor presiuni politice, a sancționat până acum plagiatele, deși universitățile au avut și 

instrumentul sesizării sau al autosesizării.  

Mai mult, bomboana de pe coliva eticii academice este că fapte precum plagiatul, falsificarea 

datelor științifice, obstrucționarea activității comisiilor de etică sau de analiză, introducerea de 

informații false în solicitările de granturi sau de finanţare, fraudarea evaluării se prescriu, 

administrativ și disciplinar, după trei ani. Între timp, ei se bucură bine-mersi de avantaje. 

Aceasta este, practic, toată legea învățământului superior: ministrul Cîmpeanu îi dă puteri 

sporite rectorului Cîmpeanu și îl absolvă de orice vină pe plagiatorul Cîmpeanu. 

Am asistat la un simulacru de dezbateri pe aceste legi.  

Domnul Cîmpeanu încearcă să vândă aceste proiecte sub o mare minciună. Cere societății și 

partenerilor din educație să înghită tot felul de aberații, de la politizare până la plagiat, sub 

marea minciună a creșterilor spectaculoase de buget pentru educație. 

Domnul Cîmpeanu încearcă să cumpere sprijinul profesorilor cu 100 de lei creștere salarială, 

dar nu va reuși!  



Proiectele de legi ale Educației scrise de Sorin Cîmpeanu înseamnă confiscarea definitivă a 

educației de către partidele politice, adică cei care au prosperat din plagiat în funcții bine 

remunerate, din controlul politic al directorilor, din transformarea multor universități în 

afaceri de familie. Astăzi, nu mai au nicio jenă. S-au format rețele de plagiatori și de 

susținători ai plagiatorilor care știu bine când să îi șantajeze. 

Stimați colegi, în caz că le-ați uitat, vă reamintim câteva cifre care ar trebui să vă dea de 

gândit și care vă obligă să votați în favoarea moțiunii. La momentul acesta: 

- 1 din 3 copii e nevoit să aleagă între rechizite, haine și mâncare; 

- 1 din 5 copii merge flămând la culcare; 

- 6 din 10 copii din mediul rural merg pe jos la școală; 

- 4 din 10 copii adună absențe pentru că trebuie să lucreze în gospodărie; 

- 40.000 de elevi s-au pierdut pe drum și nu s-au înscris la BAC anul acesta;  

- 17.000 de copii nu s-au înscris la Evaluarea Națională anul acesta; 

- 2,28% din PIB = bugetul Educației. Minim istoric. 

Sorin Cîmpeanu nu a făcut nimic pentru îndreptarea acestora. Din contră! 

Chiar domnul Cîmpeanu a afirmat: „Am ajuns cu calitatea educației într-un punct de minim”.  

Așa este, după trei mandate, în ultimii 10 ani, Sorin Cîmpeanu a adus Educația în acest punct.  

Fiecare secundă petrecută cu el în fruntea Ministerului este o condamnare a României să 

trăiască din furt, din minciună și din impostură. România chiar merită mai mult, iar în 

educație chiar avem potențial. Sorin Cîmpeanu o ține în genunchi. 

Iar pentru domnul Ciucă și pentru domnii din PNL și PSD, un avertisment: pierdem banii din 

PNRR pentru că ministrul Educației nu este în stare să semneze contractele cu școlile care vor 

face proiecte pentru reducerea abandonului școlar.  

Doamnelor și domnilor din PSD și PNL, cu un astfel de ministru la cârma Ministerului 

Educației riscăm să distrugem viitorul copiilor din România. Dacă nu veți vota această 

moțiune, veți fi cu toții complicii unui plagiator care va distruge definitiv sistemul de Educație 

din România. 

 

 


