GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 873/2017 privind
organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Medico-Militară „Cantacuzino”
În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 11 decembrie 2017, se modifică şi
completează după cum urmează:
1. Alineatele (2)-(4) şi (6) ale articolului 3 se abrogă.
2. După articolul 3 se introduce un nou articol, art. 31, cu următorul cuprins:
„Art. 31. – (1) Consiliul de administraţie prevăzut la art. 3 are în principal
următoarele atribuţii:
a) aprobă strategia şi programele de dezvoltare ale Institutului Cantacuzino, de
introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu
strategia generală a domeniului propriu de activitate, propuse de către consiliul ştiinţific;
b) aprobă regulamentul consiliului ştiinţific prevăzut la art. 5;
c) prezintă ministrului apărării naţionale, trimestrial, precum şi la solicitarea
acestuia, rapoarte privind activitatea desfăşurată;
d) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a Institutului
Cantacuzino, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;
e) analizează şi avizează propunerile pentru proiectul de buget al Institutului
Cantacuzino, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
f) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind
activitatea realizată de Institutul Cantacuzino şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia
în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
g) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
h) analizează şi propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care
urmează a fi realizate de către Institutul Cantacuzino;
i) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi
închirierea unor bunuri din patrimoniul Institutului Cantacuzino, în condiţiile legii;
j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;
k) exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.

(2) Consiliul de administraţie se întruneşte, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte
ori interesele Institutului Cantacuzino o cer, la convocarea preşedintelui.
(3) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două
treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa
consiliului de administraţie se reprogramează într-un interval de cel mult 15 zile.
(4) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor
prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.
Art. II. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – Atribuţiile structurilor din cadrul Institutului Cantacuzino se stabilesc prin
regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului apărării
naţionale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”
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