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Lege 

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii 

si functionarea institutiilor de medicina legala 

  

  

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

 

   Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 57 din 30 august 2001 

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind 

organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, 

adoptata in temeiul art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, cu urmatoarele modificari si 

completari: 

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

urmatorul cuprins: 

    "(3) Ministerul Sanatatii asigura controlul si evaluarea activitatii de 

medicina legala." 

   2. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 8 va avea 

urmatorul cuprins: 

    "(2) Sumele recuperate de la parti sau de la alti participanti la proces, 

in conditiile prevazute in Codul de procedura penala, reprezentand 

cheltuielile prevazute la alin. (1), se varsa la bugetul de stat." 

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

urmatorul cuprins: 

    "(3) Directorul general al Institutului National de Medicina Legala «Mina 

Minovici» Bucuresti si directorii institutelor de medicina legala din 

centrele medicale universitare sunt numiti, prin ordin al ministrului 

sanatatii, pe baza de concurs." 

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

urmatorul cuprins: 

    "(4) Concursul se organizeaza de Ministerul Sanatatii, pe baza 

regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii." 

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

cuprins: 

    "e) propune spre aprobare Ministerului Sanatatii componenta nominala si 

modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor 

de avizare si control al actelor medico-legale;" 

   6. La articolul I punctul 7, litera f) a alineatului (1) al articolului 20 

va avea urmatorul cuprins: 

    "f) 4 medici primari legisti, cu experienta in specialitate, desemnati la 

propunerea directorului general al Institutului National de Medicina Legala 

«Mina Minovici» Bucuresti." 

   7. La articolul I punctul 9, litera b) a alineatului (1) al articolului 21 

va avea urmatorul cuprins: 

    "b) 4 medici primari legisti, cu experienta in specialitate, desemnati la 

propunerea directorului general al Institutului National de Medicina Legala 

«Mina Minovici» Bucuresti." 

   8. La articolul I punctul 11, articolul 22 va avea urmatorul cuprins: 

    "Art. 22. - Componenta nominala si modul de functionare ale Comisiei 

superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor 

medico-legale se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, la propunerea 

Consiliului superior de medicina legala." 



   9. La articolul I punctul 12, articolul 251 va avea urmatorul cuprins: 

    "Art. 251. - In vederea asigurarii controlului si activitatii de medicina 

legala, prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului 

justitiei, se constituie comisii mixte, formate din medici legisti din cadrul 

Ministerului Sanatatii si din personal de specialitate juridica din 

Ministerul Justitiei, care sa verifice modul de efectuare a lucrarilor 

medico-legale." 

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

urmatorul cuprins: 

    "a) ministrul sanatatii, in calitate de presedinte;" 

   11. La articolul I punctul 13, articolul 26 va avea urmatorul cuprins: 

    "Art. 26. - (1) Finantarea activitatii Institutului National de Medicina 

Legala «Mina Minovici» Bucuresti, a institutelor de medicina legala din 

centrele medicale universitare, a serviciilor de medicina legala judetene si 

a cabinetelor de medicina legala se asigura din subventii acordate de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, de la capitolul 

«Sanatate», si din veniturile proprii. 

    (2) Veniturile proprii prevazute la alin. (1) se constituie din 

contravaloarea prestatiilor medico-legale. 

    (3) Finantarea serviciilor de medicina legala judetene si a cabinetelor 

de medicina legala se face prin directiile de sanatate publica, prin 

transferuri de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, si din veniturile 

proprii realizate. 

    (4) Sumele realizate din veniturile proprii, conform legii, raman 

exclusiv la dispozitia institutiilor de medicina legala, in raport cu 

competenta teritoriala, urmand sa fie utilizate conform prevederilor legale, 

pe destinatiile aprobate prin legea bugetului de stat, si se reporteaza anual 

cu aceeasi destinatie." 

   12. La articolul I punctul 14, alineatul (1) al articolului 28 va avea 

urmatorul cuprins: 

    "Art. 28. - (1) Lista cuprinzand expertii din randul carora partile 

interesate pot solicita, cu plata, medici legisti sau specialisti care sa 

asiste expertii oficiali desemnati, potrivit legii, pentru anumite activitati 

medico-legale este intocmita pe niveluri de competenta, la propunerea 

Consiliului superior de medicina legala, si aprobata prin ordin al 

ministrului sanatatii." 

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea 

prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. 
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