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Nr. 4c-9/428 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind organizarea activităţii şi funcţionarea 
instituţiilor de medicină legală 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată 
cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea activităţii şi 

funcţionarea instituţiilor de medicină legală, trimis cu adresa nr. PLx 333/2020 

din 03.06.2020. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în 
şedinţa online din 23.06.2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 
amendamentele redate în anexa la prezentul aviz. 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Éva Andrea Csép  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 

1.  
Art.11. - (1) Angajarea, 
transferul, detaşarea şi 
încetarea contractului 
individual de muncă ale 
personalului cu pregătire 
superioară din instituţiile 
de medicină legală publice, 
se fac de către organele 
competente, potrivit legii, 
cu acordul Consiliului 
Naţional de Medicină 
Legală. 
 
(2) Angajarea, 
transferul, detaşarea şi 
încetarea contractului 
individual de muncă ale 
celorlalte categorii de 
personal din instituţiile de 
medicină legală publice, se 
fac de către organele 
competente, potrivit legii, 
cu acordul institutelor de 
medicină legală, din aria 
lor de competenţă, în baza 
normativelor de personal 
stabilite de Ministerul 
Sănătăţii. 
 
 

 
Art.11. - (1) Încheierea, 
modificarea, executarea, 
suspendarea şi încetarea 
contractului individual de 
muncă al personalului cu 
pregătire superioară din 
instituţiile de medicină legală 
publice, se fac de către 
organele competente, potrivit 
legii, cu acordul Consiliului 
Naţional de Medicină Legală. 
 
 
(2) Încheierea, modificarea, 
executarea, suspendarea şi 
încetarea contractului 
individual de muncă al 
celorlalte categorii de personal 
din instituţiile de medicină 
legală publice, se fac de către 
organele competente, potrivit 
legii, cu acordul institutelor de 
medicină legală, din aria lor de 
competenţă, în baza 
normativelor de personal 
stabilite de Ministerul 
Sănătăţii. 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Pentru corectitudinea 
normei şi utilizarea 
unor noţiuni consacrate 
în legislaţia muncii. 
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