MARIO GABRIEL BĂLULESCU

NEC PLURIBUS IMPAR

ATTORNEY AT LAW

Către,
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Domnule Președinte,
Subscrisa, Asociația Ad Astra, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și
Fundațiilor sub nr. 3089/A/2002, cu sediul social în str. Mihai Bravu, nr. 136, ap. 7,
sector 2, București, reprezentată convențional de Cabinetul de avocat Bălulescu Mario
Gabriel, prin avocat titular Mario Gabriel Bălulescu, cu sediul social în municipiul
București, Sector 6, bd. Iuliu Maniu, nr. 52-72, bl. 4, sc. C, ap. 82,
formulăm următoarea:

PETIȚIE
Prin care vă solicităm:
-

Să emiteți adrese prin care să înștiințați toate institutele naționale de cercetare
dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept public, inclusiv institutele
de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică ale instituțiilor de învățământ
superior de stat acreditate, prin care să le învederați că au obligația declarării
averii și a intereselor pe întreaga perioadă în care dețin sau au deținut funcții,
următoarele persoane:
Ø Persoanele cu funcții de conducere și de control, inclusiv cei care își
desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă (personal
contractual
cu
funcții
de
conducere),
conform
organigramei/regulamentului de organizare;
Ø Funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special, dacă există,
atât cei care dețin funcții de conducere și/sau de control, cât și cei care
dețin funcții de execuție;
Ø Personalul care administrează sau implementează programe ori proiecte
finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare, dacă există
(inclusive personalul angajat cu contract individual de muncă) atât cei cu
funcții de conducere și/sau control, cât și cei cu funcții de execuție.

-

Să ne comunicați toate declarațiile de avere și de interese depuse, pe întreaga
perioadă în care au deținut funcții, de către persoanele din institutele naționale
de cercetare-dezvoltare care fac sau au făcut parte din categoria celor de mai sus.

-

Să aplicați sancțiunea prevăzută de art. 29 din Legea nr. 176/2010 pentru
persoanele care se încadrează în categoria celor de mai sus și care nu au depus
declarații de avere și de interese și să declanșați din oficiu procedura de evaluare
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a conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averii acestor persoane din
cadrul institutelor naționale de cercetare – dezvoltare care aveau obligația
depunerii declarațiilor de avere și de interese și nu au făcut-o.

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 176/2010, scopul Agenției
Naționale de Integritate este asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi
funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin exercitarea de
responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind
averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi
a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1
din Legea nr. 176/2010, pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice.
Potrivit art. 1 alin. 1 pct. 31 și pct. 36 din Legea nr. 176/2010:
” Art. 1
(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au
obligaţia declarării averii şi a intereselor:
(…)31. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii
publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul
tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor
instituţiilor publice;
(…)36. personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract
individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum
şi personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu
contract individual de muncă, care administrează sau implementează
programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;”
Potrivit art. 1, art. 3 și art. 14 din HG nr. 24/2020:
” Art. 1
(1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării este organ de specialitate al administraţiei
publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în
subordinea Guvernului.
(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării are rol de sinteză şi de coordonare în domeniul
educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi
inovării.
(3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în calitate de autoritate de stat: proiectează,
fundamentează şi aplică strategiile naţionale în domeniul educaţiei, formării
profesionale şi cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, în
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.
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57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 3
(1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează şi conduce sistemul naţional
al educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi
inovării şi exercită atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera
sa de activitate.
(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ca organ de specialitate al administraţiei
publice centrale, elaborează şi implementează politica naţională în domeniul
educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi
inovării. Ministerul Educaţiei şi Cercetării are drept de iniţiativă şi de execuţie în
domeniul politicii financiare şi al politicii în domeniul resurselor umane din sfera
educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi
inovării.
Art. 14
(1) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi
inovare care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
sunt prevăzute în anexa nr. 3.
(2) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 4.
(3) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi
inovare care funcţionează sub autoritatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
sunt prevăzute în anexa nr. 5.”

Potrivit art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 și art. 81 din OG nr. 57/2002:
” Art. 4
(1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare autoritatea de stat
pentru cercetare-dezvoltare, este organul administraţiei publice centrale de
specialitate, care exercită atribuţiile autorităţii de stat pentru domeniul
cercetării-dezvoltării.
(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare are, în principal, următoarele
atribuţii în domeniu:
a) elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale;
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b) asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale;
c) coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale;
d) stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetaredezvoltare.
e) conducerea, în cazuri deosebite, a unor programe de cercetare-dezvoltare şi
inovare sau părţi din acestea.
Art. 6
Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul
unităţilor şi instituţiilor de drept public şi de drept privat care au în obiectul
de activitate cercetarea-dezvoltarea.”
Art. 7
În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse următoarele
categorii de unităţi şi instituţii de drept public:
a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;
b) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei
Române, Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România sau a academiilor de ramură;
c) alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii
publice ori de drept public, inclusiv institutele de cercetare-dezvoltare cu
personalitate juridică ale instituţiilor de învăţământ superior de stat acreditate;
d) instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, institute sau structuri de
cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform
Cartei universitare;
e) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare, cu sau fără personalitate juridică,
înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;
f) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome, cu sau fără personalitate
juridică;
g) alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi
cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite, cu sau fără
personalitate juridică.
Art. 8
În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, de asemenea, următoarele
categorii de unităţi şi instituţii de drept privat:
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a) institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de
utilitate publică;
b) instituţii de învăţământ superior particulare acreditate, institute sau structuri de
cercetare-dezvoltare ale acestora, cu sau fără personalitate juridică;
c) alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane
juridice de drept privat, fără scop patrimonial;
d) alte organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial, care au ca obiect de
activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite;
e) societăţi comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetareadezvoltarea;
f) societăţi comerciale care au în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau
structuri ale acestora legal constituite.
Art. 81
În sensul prezentei ordonanţe, unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi
8 sunt fie o unitate cu personalitate juridică, fie o structură de cercetare-dezvoltare
fără personalitate juridică care este constituită în cadrul unei persoane juridice.
Unitatea de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică îndeplineşte simultan
următoarele condiţii:
a) este înfiinţată printr-o decizie a conducerii persoanei juridice, conform legii;
b) are o misiune şi un regulament propriu de funcţionare în cadrul persoanei juridice
şi o titulatură proprie;
c) are personal şi conducere proprii;
d) activitatea unităţii este înregistrată distinct în cadrul contabilităţii persoanei
juridice, conform legii.”
Potrivit art. 1 din REGULAMENTUL-CADRU din 29 mai 2003 de organizare şi
funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare – Anexă la HG nr.
637/2003:
” Art. 1
(1) Institutul naţional de cercetare-dezvoltare, denumit în continuare institut
naţional, este persoană juridică română în coordonarea organului administraţiei
publice centrale coordonator în domeniul de activitate al institutului naţional,
denumit în continuare minister coordonator.
(2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie
financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim
economic şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei
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Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,
precum şi ale prezentului regulament-cadru.”
Având în vedere toate prevederile normative mai sus expuse, ținând cont și de adresa
dumneavoastră nr. 10872/02.08.2019, pe care o anexăm în fotocopie, rezultă că au
obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese următoarele persoane din cadrul
institutelor naționale de cercetare dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept
public, inclusiv institutele de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică ale
instituțiilor de învățământ superior de stat acreditate:
Ø Persoanele cu funcții de conducere și de control, inclusive cei care își
desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă (personal
contractual
cu
funcții
de
conducere),
conform
organigramei/regulamentului de organizare;
Ø Funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special, dacă există,
atât cei care dețin funcții de conducere și/sau de control, cât și cei care
dețin funcții de execuție;
Ø Personalul care administrează sau implementează programe ori proiecte
finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare, dacă există
(inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă) atât cei cu
funcții de conducere și/sau control, cât și cei cu funcții de execuție.

Pentru toate considerentele expuse anterior vă solicităm:
1. Să emiteți adrese prin care să înștiințați toate institutele naționale de cercetare
dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept public, inclusiv institutele
de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică ale instituțiilor de învățământ
superior de stat acreditate, prin care să le învederați că au și aveau obligația
depunerii declarațiilor de avere și de interese pe întreaga perioadă în care dețin
sau au deținut funcții, următoarele persoane:
Ø Persoanele cu funcții de conducere și de control, inclusiv cei care își
desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă (personal
contractual
cu
funcții
de
conducere),
conform
organigramei/regulamentului de organizare;
Ø Funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special, dacă există,
atât cei care dețin funcții de conducere și/sau de control, cât și cei care
dețin funcții de execuție;
Ø Personalul care administrează sau implementează programe ori proiecte
finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare, dacă există
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(inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă) atât cei cu
funcții de conducere și/sau control, cât și cei cu funcții de execuție.
2. Să ne comunicați toate declarațiile de avere și de interese depuse, pe întreaga
perioadă în care au deținut funcții, de către persoanele din institutele naționale
de cercetare-dezvoltare care fac parte din categoria celor de mai sus.
3. Să aplicați sancțiunea prevăzută de art. 29 din Legea nr. 176/2010 pentru
persoanele care se încadrează în categoria celor de mai sus și care nu au depus
declarații de avere și de interese și să declanșați din oficiu procedura de evaluare
a conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averii acestor persoane din
cadrul institutelor naționale de cercetare – dezvoltare care aveau obligația
depunerii declarațiilor de avere și de interese și nu au făcut-o.

Cu deosebită considerație,
Asociația Ad Astra,
prin Cabinet de avocat ”Bălulescu Mario Gabriel”,
Avocat titular Mario Bălulescu
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