REFERAT
despre acuzația de plagiat susținută de Cătălin Parfene, autorul lucrării de master intitulate
”Domnii Țărilor Române și sud-estul Europei. Aspecte ale politicii lor matrimoniale (sec.
XIV-XVI)” susținută în 2005, împotriva lui Gheorghe Copos, care semnează ca autor cartea
”Alianțe matrimoniale în politica principilor români din Țara Românească și Moldova în
secolele XIV-XVI”, editată la Editura Niculescu în 2014.

Subsemnatul, dr. Marius Diaconescu, conferențiar universitar la Facultatea de Istorie a
Universității din București, în urma solicitării Comisiei de Etică a Universității din București,
după lectura celor două lucrări și consultarea bibliografiei secundare, declar și susțin
următoarele:
1. Cartea semnată de Gheorghe Copos nu este un plagiat după lucrarea de masterat a lui Cătălin
Parfene. Ambele lucrări tratează același subiect și planurile lor sunt în mare parte similare,
deoarece au utilizat ambii autori aceeași bibliografie secundară. Ambele lucrări au la bază
studiile lui Ștefan Andreescu, ”Alianțe dinastice ale domnilor Țării Românești (sec. XIV-XVI)”,
în Românii în istoria universală, vol II, 1, coordonatori: I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian,
Universitatea Al. I. Cuza, Iași, 1987, p. 675-684, respectiv Ștefan S. Gorovei, ”Alianțe dinastice
ale domnilor Moldovei (secolele XIVXVI)”, în Românii în istoria universală, II, 1, coordonatori:
I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian, Universitatea Al. I. Cuza, Iași, 1987, p. 685-697.
2. Lucrarea lui Cătălin Parfene este mult mai elaborată, cu referințe bibliografice mult mai
bogate și detalii, inclusiv de genealogie, care nu se regăsesc sub nicio formă în cartea semnată de
Gheorghe Copos.
3. Există paragrafe asemănătoare între cele două cărți prin natura subiectului, despre alianțe
matrimoniale, dar această situație nu confirmă acuzația de plagiat. Asemănarea este determinată
de metoda cronologică și factuală de expunere în ambele lucrări, precum și de sursele secundare
identice utilizate.
4. Lucrarea semnată de Gheorghe Copos este, în mare parte, o compilație după bibliografia
secundară: cele două studii amintite mai sus, împreună cu Constantin Rezachevici, Cronologia
domnilor din Țara Românească și Moldova, a. 1324-1881, vol. I, sec. XIV-XVI, Editura
Enciclopedică, București, 2001, respectiv Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. I-II,
ediție îngrijită de Dinu C. Giurescu, Editura All, Educational, București, 2000.

București, 11.01.2016
Conf. univ. dr. Marius Diaconescu

