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CABINET MINISTRU

ORDINprivin revizute la art, 170 din Legea ed ,1t2011,cu modificarile gicompletiril a solutionirii unor sesiziri referi rea standardelor de calitate sau
li, inciusiv cu privire la existen[a plagiatului in cadrul tezei de doctorat

Avdnd in vedere:
- acordarea titlului gtiinfific de doctor in domeniul ordine publici gi siguranld nalionalS domnului p6rvu V. Dumitru,

_ 
prin ordinul ministruluieduca{iei, cercetiriigitineretului nr.141812g.06.2007,,

dmisi si not terului Educa{iei Na{ionale qi

Na{ional d a Titlurilor, Diplomelor si

$ cu nr. 159 16;
prevederilor Anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare sr

funcfionare al CNATDCU, aprobat prin ordinul ministrului educaliei nalionale gi cerceierii gtiinlifice n .iqgZtZOlA,
cu modificdrile ulterioare:

in baza:
- nrpvodarilnr e- v,sveve,,,,, ort, 170 alin. (1) lit. b) din Legea educaliei nalionale nr. 112011, cu modificirile gi completdrile

ulterioare;
- prevederilor aft' 69 alin. (6) din Anexa la Hotdrdrea Guvernului nr. 68112011 privind aprobarea Codului studillor

universitare de doctorat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;- raportului comisiei de lucru, validat de cdtre Consiliul general al CNATDCU in sedin{a din 14.j2,201g;- deciziei CNATDCU nr.15927121.12.2018, prin care Consiliul Generalat CruniOCU a validat retragere
alt'llului gtiinfific de doctorin domeniulOrdine Publicd Ei Siguranli Na{ionald gi de admitere depuse ta
UEFISCDI nr. 1103 din 10.05.2016 9i inregistrata la IVENCg cu nr. 15927 din 11,05.20'16, domnutui
Pdrvu V, Dumitru;

- prevederilor ar1. 23 9i art. 25 din Anexa nr,2la Regulamentul de organizare Ei funcfionare al Consiliului National de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor gi Cerlificatelor Universitare, aprobit prin OMENCg nr. 3482/2016, cu modificdrile
ulterioare;

in temeiul art,' 12 alin. (3) din Hotdrdrea Guvernului nr.2612017 privind organizarea qi funcfionarea Ministerului Educatiei
Nationale, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

ministrul educaliei na(ionale emite prezentul ordin:

Aft' 1. Se retrage titlul gtiinfific de doctorin domeniul Ordine publicd gi siguranld na{ionald, conferit domnului p6rvu V,
Dumitru de cdtre Academia de Polilie "Alexandru loan Cuza'; din BucureEti, gi acordat prin ordinul ministrului
ed uca[ie i, cercetdri i gi ti neretul u i nr. 1 41 8 | 2g.06.2007 .

Art. 2' Direclia Generala invdlamdnt Universitar din cadrul Ministerului Educaliei Nafionale comunicd prezentul ordin
Academiei de Poli{ie "Alexandru loan Cuza" din Bucuregti, care il va duce la indeplinire, gi persoanei nominalizate
la art. 1.

Aft, 3. Prezentul ordin se publicd pe site-urile
Cuza" din Bucuresti.

oficiale ale CNATDCU, MEN si Academiei de politie "Alexandru loan

Bucuregti
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