
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2001 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea 
instituţiilor de medicină legală  

  
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 Articol unic.  – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 57 
din 30 august 2001 pentru  modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii 
şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, adoptată în 
temeiul art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, cu 
următoarele modificări şi completări : 
 

1. La articolul I punctul 1, alineatul (3)  al articolului 6 
va avea următorul cuprins: 

„(3) Ministerul Sănătăţii asigură controlul şi evaluarea 
activităţii de medicină legală.” 
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2. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 8 

va avea următorul cuprins: 
„(2) Sumele recuperate de la părţi sau de la alţi participanţi 

la proces, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, 
reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (1), se varsă la 
bugetul de stat.” 

 
3. La articolul I punctul 3, alineatul (3) al articolului 12 

va avea următorul cuprins: 
„(3) Directorul general al Institutului Naţional de Medicină 

Legală «Mina Minovici» Bucureşti şi directorii institutelor de 
medicină legală din centrele medicale universitare sunt numiţi, 
prin ordin al ministrului sănătăţii, pe bază de concurs.” 

 
4. La articolul I punctul 4, alineatul (4) al articolului 12 

va avea următorul cuprins: 
„(4) Concursul se organizează de Ministerul Sănătăţii, pe 

baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii .” 

 
5. La articolul I punctul 5, litera e) a articolului 13 va 

avea următorul cuprins: 
„e) propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii 

componenţa nominală şi modul de funcţionare ale Comisiei 
superioare medico-legale şi ale comisiilor de avizare şi control 
al actelor medico-legale;” 

 
6. La articolul I punctul 7, litera f) a alineatului (1) al 

articolului 20 va avea următorul cuprins: 
„f) 4 medici  primari legişti, cu experienţă în specialitate, 

desemnaţi la propunerea directorului general al Institutului 
Naţional de Medicină Legală  «Mina Minovici» Bucureşti.” 
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7. La articolul I punctul 9, litera b) a alineatului (1) al 

articolului 21 va avea următorul cuprins: 
 „b) 4 medici  primari legişti, cu experienţă în specialitate, 

desemnaţi la propunerea directorului general al Institutului 
Naţional de Medicină Legală «Mina Minovici» Bucureşti.” 

 
8. La articolul I punctul 11, articolul 22 va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 22. – Componenţa nominală şi modul de funcţionare 

ale Comisiei superioare medico-legale şi ale comisiilor de 
avizare şi control al actelor medico-legale se aprobă prin ordin 
al ministrului sănătăţii, la propunerea Consiliului superior de 
medicină legală.” 

 
9. La articolul I punctul 12,  articolul 251 va avea 

următorul cuprins: 
“Art. 251. – În vederea asigurării controlului şi activităţii 

de medicină legală, prin ordin comun  al ministrului sănătăţii şi 
al ministrului justiţiei, se constituie comisii mixte, formate din 
medici legişti din cadrul Ministerului Sănătăţii şi din personal de 
specialitate juridică din Ministerul Justiţiei, care să verifice 
modul de efectuare a lucrărilor medico-legale.” 

 
10. La articolul I punctul 12, litera a) a articolului 254 

va avea următorul cuprins: 
„a) ministrul sănătăţii, în calitatea de preşedinte;” 

 
11. La articolul I punctul 12, alineatul (1) al articolului 

256 va avea următorul cuprins: 
“Art. 256. – (1) Consiliul de analiză şi evaluare a activităţii 

de medicină legală se întruneşte anual.” 
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12. La articolul I punctul 13, articolul 26 va avea 

următorul cuprins: 
“Art.26. – (1) Finanţarea activităţii Institutului Naţional de 

Medicină Legală  «Mina Minovici» Bucureşti, a institutelor de 
medicină legală din centrele medicale universitare, a serviciilor 
de medicină legală judeţene şi a cabinetelor de medicină legală 
se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Sănătăţii , de la capitolul «Sănătate», şi din 
veniturile proprii. 

(2) Veniturile proprii prevăzute la alin.(1) se constituie din 
contravaloarea prestaţiilor medico-legale. 

(3) Finanţarea serviciilor de medicină legală judeţene şi a 
cabinetelor de medicină legală se face prin direcţiile de sănătate 
publică, prin transferuri de la bugetul de stat cu această 
destinaţie, şi din veniturile  proprii realizate. 

(4) Sumele realizate din veniturile proprii, conform legii, 
rămân exclusiv la dispoziţia instituţiilor de medicină legală, în 
raport cu competenţa teritorială, urmând să fie utilizate conform 
prevederilor legale, pe destinaţiile aprobate prin legea bugetului 
de stat, şi se reportează anual cu aceeaşi destinaţie.” 

 
13. La articolul I punctul 14, alineatul (1) al articolului 

28 va avea următorul cuprins: 
“Art.28. – (1) Lista cuprinzând experţii din rândul cărora 

părţile interesate pot solicita, cu plată, medici legişti sau 
specialişti care să asiste experţii oficiali desemnaţi, potrivit legii, 
pentru anumite activităţi medico-legale sunt întocmite pe 
niveluri de competenţă, la propunerea Consiliului Superior de 
Medicină Legală, şi aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.“ 
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 

în şedinţa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor 
articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Valer Dorneanu 

 
 
  
 
 


