
Ministerul Justitiei 

Ordin nr. 1163 din 28/05/2007 

MONITORUL OFICIAL, Partea I nr. 421 din 25/06/2007  

privind infiintarea, componenta si atributiile Comisiei comune a Ministerului Justitiei 

si a Ministerului Sanatatii Publice de analiza a deceselor persoanelor private de 

libertate, survenite in sistemul penitenciar 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1.163/C / 995  

 

 

Ministerul Justitiei  

Ministerul Sanatatii Publice  

 

 

Avand in vedere prevederile art. 80 din Legea nr. 275/2006 privind executarea 

pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal,  

in temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si 

functionarea Minsterului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale 

Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului 

Sanatatii Publice, cu modificarile ulterioare,  

vazand referatul de aprobare intocmit de Administratia Nationala a Penitenciarelor,  

 

 

ministrul justitiei si ministrul sanatatii publice emit urmatorul ordin:  

 

 

Art. 1. - 

(1) Se infiinteaza Comisia comuna a Ministerului Justitiei si a Ministerului Sanatatii 

Publice de analiza a deceselor survenite in sistemul penitenciar, denumita in 



continuare Comisie, fara personalitate juridica, avand ca scop analiza deceselor 

persoanelor private de libertate.  

(2) Comisia functioneaza pe langa Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a 

Penitenciarelor si Ministerul Sanatatii Publice.  

(3) Comisia va analiza modalitatea de acordare a serviciilor si ingrijirilor medicale 

persoanelor private de libertate decedate, precum si circumstantele producerii 

decesului.  

Art. 2. - 

(1) Comisia este formata din 5 membri, numiti anual, dupa cum urmeaza:  

a) 2 membri din cadrul retelei medicale a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, 

numiti de directorul general al acesteia, la propunerea Directiei medicale;  

b) 3 membri numiti de ministrul sanatatii publice, la propunerea directiei de 

specialitate;  

c) un secretar numit de directorul general al Administratiei Nationale a 

Penitenciarelor, la propunerea Directiei medicale.  

(2) Fiecare membru va avea un supleant, care il va inlocui in cazul in care, din motive 

legale, nu va putea lua parte la lucrarile Comisiei.  

(3) Presedintele Comisiei si inlocuitorul acestuia vor fi alesi cu majoritate simpla de 

voturi in cadrul primei intruniri a Comisiei.  

(4) Comisia se intruneste lunar, de regula in ultima saptamana a lunii.  

Art. 3. - In vederea pregatirii lucrarilor Comisiei, secretarul acesteia se ocupa de 

completarea dosarului persoanei decedate, care trebuie sa contina urmatoarele 

documente:  

a) un referat medical intocmit de medicul locului de detentie privind modul in care s-

a produs decesul si ingrijirile medicale acordate pana la deces;  

b) copia certificatului medical constatator al decesului;  

c) copia dosarului medical al persoanei decedate;  

d) copia foii de observatie clinica si un referat medical intocmit de medicul curant, in 

cazul in care decesul a survenit intr-o unitate spitaliceasca;  

e) copia raportului de necropsie, care va fi pusa la dispozitia unitatii penitenciare de 

catre serviciul teritorial de medicina legala unde s-a efectuat autopsia.  

Art. 4. - Comisia are urmatoarele atributii principale:  

a) analizeaza modul de acordare a ingrijirilor medicale pana la deces si imprejurarile 

in care s-a produs decesul persoanei private de libertate;  



b) intocmeste pentru fiecare deces analizat un proces-verbal care va cuprinde 

concluzii privind modul in care s-au acordat ingrijirile medicale pana la deces si 

imprejurarile in care s-a produs decesul; o copie a procesului-verbal se transmite 

familiei celui decedat;  

c) inainteaza un exemplar al procesului-verbal, insotit de toate documentele din 

dosar, Parchetului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala se afla 

penitenciarul unde a fost constatat decesul, precum si directorului general al 

Administratiei Nationale a Penitenciarelor;  

d) intocmeste anual rapoarte privind activitatea desfasurata, pe care le prezinta 

directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorului 

general al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice.  

Art. 5. - In situatiile in care, in baza documentelor medicale existente, Comisia 

constata ca este necesara opinia unui medic de alta specialitate decat cea a 

membrilor acesteia, va solicita punctul de vedere al comisiei de specialitate a 

Ministerului Sanatatii Publice.  

Art. 6. - 

(1) Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in functie de 

constatarile Comisiei, poate dispune urmatoarele masuri:  

a) daca s-au constatat abateri disciplinare ale personalului angajat in sistemul 

penitenciar, va efectua demersuri in vederea sesizarii comisiei de disciplina 

competente;  

b) daca s-au constatat abateri ale personalului medical de la normele de etica si 

deontologie profesionala, va fi sesizat colegiul judetean al medicilor, respectiv al 

municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, filiala judeteana a Ordinului Asistentilor 

Medicali si al Moaselor, respectiv a municipiului Bucuresti.  

(2) Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea contraventionala, patrimoniala 

sau penala, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.  

(3) Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor va informa familia 

celui decedat asupra rezultatului cercetarii disciplinare in cazurile prevazute la alin. 

(1) lit. a) si b).  

Art. 7. - 

(1) Componenta Comisiei se va stabili in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a 

prezentului ordin.  

(2) Membrii Comisiei, numiti in conformitate cu art. 2, vor duce la indeplinire 



prevederile prezentului ordin.  

Art. 8. - 

(1) Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in MONITORUL OFICIAL al 

Romaniei, Partea I.  

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului 

justitiei si al ministrului sanatatii nr. 1.883/737/2003 privind infiintarea Comisiei 

comune a Ministerului Justitiei si Ministerului Sanatatii de analiza a deceselor 

survenite in sistemul penitenciar, publicat in MONITORUL OFICIAL al Romaniei, 

Partea I, nr. 614 din 29 august 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

Ministrul justitiei, Ministrul sanatatii publice, 

Tudor-Alexandru Chiuariu Gheorghe Eugen Nicolaescu 


