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Tudorei Toader, 
dom' proie~or 

de la Bălti 
~ 

0 • INQUAM PHOTOS / GEORCiE CALIN 

li T U OOR• :1, TOA l)l!.R tS T f. 

ministrul Justi\ici care ar trebui 
să alinieze leb~sla1ia rom;ineascâ la cea 

european;). s;i cunoască standardele 
internaţional e privind organizarea 
justi\iei şi să aib:i cun<)Şti n\e soliJc de 
drept compar.n. 

CV-ul său arată d fom1arca sa pro
fesională şi educ.1µa s:, juridicii s-au 
rea lizat exclusiv in România. El nu 
rncn\ioncază in cc proiecte imcma 
\ionalc ar fi fost implicat şi nici unde şi 
ccanicolcjuridicccu impact curop<.-an 
a publicat. Toader nu arc acces nemij
locit la jurisprudenţa europeană. d ne
~-u11<.1scând nicio limbă Slrăină. 

in schimb, 111inistn1I Justi\ici a ;ales 
să focă o strălucită carieră ştiinţific:\ 

şi academică în Republica l\loldova. 
o iară ncmcmbră a Uniunii Europene 
şi unde colegul său de refom1c juridi
ce Florin Iordache s-a refugiat pentru 
a obţine un doctor at plagiai grosolan. 

in ultimii an i, Tudorei Toader a 

fost referent pcnrru teze de doc:to
ra1 care vizm1 rnu1eria pena l ă din 
Republica Moldova. 

Un studiu prezentai de Ncwsn•eek 
f(omâ11ia arnr,l că şcoala de drept de 
peste Prut. unde Toader a cunoscu i 
o indclungarâ carieră, este la un nivel 
scăzui. Mulţi studenţi suni nevoi\i să 
invcţc, exclusiv, din manuale tipărite 
în limba ms:i. Asupra 111inis1rului Jus
riţiei pianea1.ă acuza\ ii de c:omplicila
te la fols. O teză de doc1orat pe care a 
coordonat-oes1esuspc<.'tă de plagiai. 
Tudorei Toader est~ .. corijent" şi la ~-a
pitolul moralitate, după ce şi-a „epurai· 
mentorul de pe copena unui manual 
de drept. Cu :1ccas1:i istorie în spalc, 
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PETRE 8AoltA 
pttr~ bti11c,t!ntw1wHi to 

Tudo rei Toader 
va :1lege de unul 
singur noul pro• 
curor şef ,1! Di
rcc\iei Na1ionale 
Amicorup1ie. CI 


