
EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea 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  
 
 Coordonarea activităţii instituţiilor de medicină legală se poate 
realiza, potrivit dispoziţiilor în vigoare, sub două aspecte, şi anume, 
sub aspect ştiinţific şi metodologic şi, respectiv, sub aspect 
administrativ. 
 În concepţia Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind 
organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, coordonarea din 
punct de vedere ştiinţific şi metodologic este realizată de Consiliul 
superior de medicină legală împreună cu Ministerul Sănătăţii, iar din 
punct de vedere administrativ, de Ministerul Sănătăţii. 
 Activitatea de coordonare ştiinţifică, metodologică şi 
administrativă trebuie să fie dublată, însă, de o activitate de control a 
instituţiilor de medicină legală care să fie asigurată de Ministerul 
Sănătăţii împreună cu Ministerul Justiţiei, precum şi de crearea unui 
sistem eficient pentru numirea în funcţie a personalului de conducere 
din instituţiile de medicină legală şi din structurile implicate în 
activitatea de medicină legală. 

 Pentru realizarea acestor obiective, în temeiul prevederilor 
Constituţiei şi ale art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 324/2001 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,   Guvernul României a 
adoptat Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea 
instituţiilor de medicină legală. 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 
este realizată printr-un set de măsuri care au ca scop asigurarea 
controlului asupra activităţii instituţiilor de medicină legală şi 
îmbunătăţirea sistemului de numiri pentru funcţiile de conducere din 
instituţiile şi structurile care desfăşoară activităţi medico-legale, 
precum şi întărirea legalităţii în activitatea de medicină legală. 
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Prezenta lege modifică art. 6 alin. (3), în sensul că, Ministerul 
Sănătăţii asigură controlul şi evaluarea activităţii de medicină legală. 
 Totodată, Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 introduce un capitol 
nou care reglementează efectiv controlul şi evaluarea activităţii de 
medicină legală. 
 Controlul activităţii de medicină legală se asigură prin comisii 
mixte, constituite prin ordin comun al ministrului sănătăţii  şi al 
ministrului justiţiei, formate din medici şi personal de specialitate 
juridică din cadrul Ministerului Justiţiei, care să verifice modul de 
efectuare a lucrărilor medico-legale. 

Aceste comisii mixte se constituie ori de câte ori există indicii cu 
privire la săvârşirea unor abateri în efectuarea lucrărilor             
medico-legale, iar ministrul sănătăţii sau ministrul justiţiei solicită 
efectuarea unor verificări. 

Comisiile mixte verifică dacă lucrările medico-legale au fost 
efectuate cu respectarea dispoziţiilor legii, verificarea fiind finalizată 
printr-un raport scris. Pe baza acestui raport, dacă se apreciază că au 
fost încălcate unele dispoziţii legale, vor fi sesizate, după caz, 
organele judiciare sau structurile componente ale Colegiului Medicilor 
din România. 

Evaluarea activităţii de medicină legală şi a activităţii de control 
desfăşurată de comisiile mixte, precum şi dispunerea măsurilor 
corespunzătoare, se asigură prin crearea unei structuri având aceste 
atribuţii, şi anume Consiliul de analiză şi evaluare a activităţii de 
medicină legală, format din ministrul sănătăţii în calitate de 
preşedinte, ministrul justiţiei, procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ministrul de interne şi 
directorii institutelor de medicină legală. Consiliul de analiză şi 
evaluare a activităţii de medicină legală are următoarele atribuţii 
principale: evaluează activitatea de medicină legală desfăşurată la 
nivel naţional; analizează raportul cu privire la situaţia practicii 
medico-legale la nivel naţional, întocmit de Consiliul superior de 
medicină legală; analizează activitatea comisiilor mixte şi a 
rapoartelor întocmite de acestea; adoptă măsurile necesare pentru 
îmbunătăţirea activităţii de medicină legală şi, prin aceasta, pentru o 
administrare mai eficientă a actului de justiţie. 
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Consiliul de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală se 
întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar, iar lucrările 
pregătitoare ale întrunirilor se asigură de secretariatele generale ale 
Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Justiţiei. 

Atribuţiile Consiliului superior de medicină legală, reglementate 
în cuprinsul art. 13, se completează, în mod corespunzător, prin 
introducerea unei atribuţii noi, şi anume elaborarea unui raport anual 
cu privire la situaţia practicii medico-legale la nivel naţional şi 
prezentarea acestui raport Consiliului de analiză şi evaluare a 
activităţii de medicină legală. 

Prin modificarea art. 12, 20 şi 21 se urmăreşte ca sistemul de 
numiri în funcţiile de conducere din Institutul Naţional de Medicină 
Legală “Mina Minovici” Bucureşti şi institutele de medicină legală 
din centrele medicale universitare să se realizeze pe bază de concurs, 
iar desemnarea preşedinţilor Consiliului superior de medicină legală, 
Comisiei superioare medico-legale şi comisiilor de avizare şi control 
al actelor medico-legale să se asigure prin votul majorităţii membrilor 
acestor foruri. 

Concursul pentru funcţiile de conducere din Institutul Naţional 
de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucureşti şi  institutele de 
medicină legală din centrele medicale universitare urmează să fie 
organizat de către Ministerul Sănătăţii. 

De asemenea, se prevede modificarea art. 28, astfel încât lista, 
cuprinzând experţii din rândul cărora părţile interesate pot solicita 
medici legişti sau specialişti care să asiste experţii desemnaţi, potrivit 
legii, pentru anumite activităţi medico-legale, să fie întocmită pe 
niveluri de competenţă, la propunerea Consiliului Superior de 
Medicină Legală şi aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii. 

Prezenta lege prevede că sumele recuperate de la părţi sau de la 
alţi participanţi la proces, reprezentând cheltuielile prevăzute la art. 8 
alin. (1), se varsă la bugetul de stat. 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat 
Legea 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.  


