
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

  

 

O  R  D  I  N  NR. 
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.1512/2013 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi 
transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea 

alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante 
ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în 

evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier 

 

 

Ministrul Sănătăţii, 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de strategii şi politici în sănătate 
nr…………./…………….., 
Având în vedere prevederile art.88 alin.(1) şi (2) şi ale art.125 lit.c) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art.336 şi 337 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.190 alin.(7) şi (8) din 
Legea nr.135/2010 privind codul de procedură penală, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
În temeiul prevederilor art.7 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, emite următorul 
 

O  R  D  I  N  
 
Art.I. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1512/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea 
probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a 
substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare 
acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu 
traficul rutier, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.812 din 20 decembrie 2013, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

1. În tot cuprinsul actului normativ sintagma „produse stupefiante ori medicamente cu 
efecte similare   acestora” şi denumirea „ droguri “  se înlocuiesc   cu  sintagma 
”substanţe psihoactive “. 

 
2.În tot cuprinsul actului normativ sintagma „probe biologice“ se înlocuieşte cu sintagma 
„ mostre biologice “ . 

 
3.În tot cuprinsul Anexei la Ordin după fiecare menţionare a sintagmei “anexa nr…” se 
introduce sintagma „ la prezentele Norme “. 
 



4. Articolul 2 din Anexa la ordin se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„ Art.2 – (1) Recoltarea mostrelor biologice în condiţiile art.1 se face de către personalul 
medical, în prezenţa poliţistului rutier.  
(2) Poliţistul rutier completează şi semnează procesul verbal al cărui model este 
prevăzut în anexa nr.2 la prezentele Norme, documentul fiind semnat şi de personalul 
medical care a efectuat recoltarea, precum şi de către persoana supusă recoltării “. 
 
5. Articolul 10 din Anexa la ordin se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„ Art.10 – (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează o singură mostră de sânge 
în cantitate de 10 ml. 
(2) Imediat după recoltare, mostra de sânge se distribuie în mod egal, în cantităţi de câte 
5 ml, în două tuburi speciale de recoltare vidate, care conţin o substanţă anticoagulantă. 
(3) Imediat după introducerea cantităţii de sânge în tubul special de recoltare vidat, 
personalul medical care a efectuat recoltarea agită conţinutul tubului respectiv în 
vederea omogenizării. 
(4) Mostra biologică recoltată conform alin. (1) şi (2) se introduce în containerul trusei 
standard adecvate, care ulterior se va securiza “. 
 
 6. Articolele 11 şi 12 din Anexa la ordin se abrogă.  
 
 7. Articolul 13 din Anexa la ordin se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“ Art.13 – (1) Dezinfecţia tegumentului în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge 
se realizează cu tamponul de unică folosinţă, impregnate cu dezinfectant nonalcoolic 
existent în trusa standard. 
(2) În cazul în care tamponul impregnat cu dezinfectant nonalcoolic aflat în trusa 
standard nu poate fi utilizat, se va folosi un tampon impregnat cu clorură de benzalconiu 
sau cu soluţie apoasă de clorură de mercur ”. 
 
8. La articolul 14 din Anexa la ordin, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“(4) Analiza contraprobei se poate realize la orice institut de medicină legală, cu 
respectarea prevederilor art.20 şi 21”. 
 
9. Articolul 16 din Anexa la ordin se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“ Art.16 – (1) Examenul medical în vederea interpretării stării clinice induse de consumul 
recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive a persoanei supuse recoltării 
mostrelor biologice se efectuează numai la solicitarea poliţistului rutier, dacă persoana în 
cauză a fost implicată într-un accident de circulaţie rutieră în urma căruia a survenit 
decesul sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor 
persoane. 
(2) În situaţia prevăzută la alin.(1) medicul care a efectuat examinarea clinică va 
completa formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr.6 la prezentele norme “. 
 
10. La articolul 20 din Anexa la ordin, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, 
alineatul (4) şi alineatul (5) cu următorul cuprins: 
„(4) Primirea trusei standard la instituţia medico-legală în care urmează să se efectueze 
analiza toxicologică a mostrelor biologice este confirmată prin semnarea formularului 
prevăzut în anexa nr.1 la prezentele norme, numai pe exemplarul care va fi preluat de 
poliţistul rutier, de către persoana care primeşte şi înregistrează trusa standard. 



 (5) Celelalte rubrici inscripţionate pe capacul cutiei trusei standard, referitoare la 
succesiunea custodiei trusei, sunt completate în mod corespunzător de către poliţistul 
rutier care preia trusa“. 
 
11. Anexele nr.1-6 la  Normele metodologice se modifică şi se înlocuiesc cu anexele la 
prezentul ordin. 
 
Art.II. Înlocuirea truselor standard destinate recoltării, depozitării şi transportării în 
condiţii de securitate a mostrelor biologice, care au fost achiziţionate de către instituţiile 
medico-legale în condiţiile prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr.1512/2013 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.812 din 20 decembrie 2013, cu cele 
prevăzute în prezentele reglementări, se face în termen de 6 luni calendaristice de la 
data intrării în vigoare a prezentului ordin.  
 
Art.III. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
 
Art.IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

M I N I S T R U, 
 

Nicolae Bănicioiu 
 
 


