Anexa 1
RAPORT FINAL nr. 1494 din data de 21.02.2014
privind soluționarea sesizării înregistrate la CNECSDTI
cu nr.1288/09.04.2013
1. SINTEZA CONȚINUTULUI SESIZĂRII
CNECSDTI a primit și înregistrat sesizarea cu nr.1288/09.04.2013 care se referă la
presupuse ilegalități săvârșite de d-nul prof.dr. Irineu Popa, decanul Facultății de Teologie a
Universității din Craiova, membru de onoare al Academiei Române, Mitropolitul Olteniei.
În concret, în sesizare se arată urrnătoarele:
 D-nul. prof.dr. Irineu Popa deține o diplomă de doctorat în teologie, obținută la Institutul
"Saint Serge" din Paris, în urma cursurilor de doctorat, specialitatea Dogmatics, perioada
1996 - 1990.
Semnatarul sesizării consideră că această diplomă de doctorat nu este recunoscută în
România și în consecință d-nul prof.dr. Irineu Popa își atribuie în mod ilegal calitatea de
doctor în Telologie.
 D-nul prof.dr. Irineu Popa a obținut în anul 2005 titlul de doctor în drept civil al
Universității din Craiova, în sesizare insinuându-se că teza conține un plagiat "grosolan",
fără a se prezenta nici o dovadă în acest sens;
 În sesizare se menționează că pe baza tezei de doctorat în drept, d-nul prof.dr. Irineu
Popa a publicat cartea "Substanța morală a dreptului", care ar fi copiată după mai mulți
autori, fără a se indica însă nici unul dintre aceștia;
 D-nul prof.dr. Irineu Popa a fost admis în 1995 la concursul pentru ocuparea unui post de
profesor universitar la Universitatea din Craiova, concurs validat de CNATDCU și
finalizat prin numirea în această funcție prin Ordinul Ministrului Educației
nr. 3478/20.03.1996. Autorul sesizării consideră că d-nul prof.dr. Irineu Popa nu ar fi
avut dreptul să se înscrie la acest concurs deoarece nu ar fi avut o diplomă de doctor
recunoscută în România;
 Întreaga opera a d-lui prof.dr. Irineu Popa (în special traducerile) este suspectată de către
autorul sesizării că nu ar fi creație personală, fără a fi adusă nici o dovadă în acest sens;
 În anul 2009, d-nul prof.dr. Irineu Popa a obținut calitatea de conducător de doctorat,
autorul sesizării considerând, fără dovezi, că această calitate a fost obținută ilegal;
 D-nul prof.dr. lrineu Popa ar fi obținut, în 2010, prin impostură, titlul de membru de
onoare al Academiei Române, fără ca în sesizare să fie aduse dovezi în acest sens;
 D-nul prof.dr. Irineu Popa ar fi ocupat ilegal, în timp, funcțiile de șef de catedră (2004) și
decan (2008) al Facultății de Teologie a Universității din Craiova;
 În anul 2008, se afirmă în sesizare, d-nul prof.dr. Irineu Popa a fost ales Mitropolit al
Craiovei prin înșelarea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române; nici această afirmație nu
este sprijinită prin dovezi;
 Diversele funcții dobândite de d-nul prof.dr. Irineu Popa s-au datorat falsurilor conținute
în CV-ul său.

2. ANALIZA INFORMAȚIILOR, DOCUMENTELOR ȘI PROBELOR MATERIALE
DIN CONȚINUTUL SESIZĂRII
În data de 10.02.2012, la CNECSDTI a fost înregistrată sesizarea cu nr.167/10.02.2012,
sesizare cu un conținut practic identic cu cel al sesizării cu nr.1288/09.04.2013.
În raportul final nr. 529/04.05.2012, aprobat de CNECSDTI, sunt analizate toate
informațiile, documentele și probele materiale din conținutul sesizării 167/10.02.2012,
concluzionându-se că "nici una din sesizările de competența CNATDCU nu se verifică și nici
nu poate fi susținută cu probe".
Deoarece în sesizarea 1288/09.04.2013 sunt formulate aceleași acuzații ca și în sesizarea
167/10.02.2012, fără a fi aduse elemente suplimentare în susținerea acestora, considerăm pe
deplin validă constatarea argumentativă conținută în Raportul Final nr. 529/04.05.2012, aprobat
prin Hotărârea CNECSDTI nr. 528/04.05.2012.
3. CONCLUZII
Deoarece sesizarea 1288/09.04.2013 are un conținut practic identic cu cel al sesizării
167/10.02.2012, CNECSDTI menține concluziile formulate în Raportul Final 529/09.05.2012,
aprobat prin Hotărârea nr. 528/04.05.2012.
În concluzie, CNECSDTI stabilește că niciunul din elementele sesizării nu se verifică și nu
se susține cu probe.
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