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Secţiunea 1 -Titlul prezentului act normativ 

 
Ordonanță a Guvernului pentru completarea articolului 8 din Ordonanța 

Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor 
de medicină legală 

 

 
Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situaţiei actuale   
      
         Conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi 
funcţionarea instituţiilor de medicină legală republicată, Serviciile prestate, de către 
instituţiile de medicină legală, din dispoziţia organelor de urmărire penală sau a instanţelor 
judecătoreşti ori la cererea persoanelor interesate se efectuează contra cost, veniturile 
realizate urmând să fie utilizate de instituţiile de medicină legală conform prevederilor 
legale. 
         Art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000, privind organizarea activităţii şi 
funcţionarea instituţiilor de medicină legală republicată, prevede că: 
    (1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea constatărilor, expertizelor, precum şi a altor 
lucrări medico-legale dispuse de organele de urmărire penală sau de instanţele 
judecătoreşti constituie cheltuieli judiciare care se avansează de stat şi se suportă, în 
condiţiile legii, după cum urmează: 
    a) dacă lucrările au fost dispuse de instanţele judecătoreşti, din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Ministerului Justiţiei; 
    b) dacă lucrările au fost dispuse de procurori, din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Ministerului Public; 
    c) dacă lucrările au fost dispuse de organele de cercetare penală, din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
    (2) Sumele recuperate de la părţi sau de la alţi participanţi la proces, în condiţiile 
prevăzute în Codul de procedură penală, reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (1), se 
varsă la bugetul de stat. 
          În fapt, tot mai multe instanțe de judecată care au dispus efectuarea expertizelor 
medico-legale motiveaza refuzul lor la plată, in baza mentiunilor din încheierile de sedinta, 
potrivit carora partea suportă costul expertizei medico-legale, precizand totodata ca 
facturarea contravalorii acesteia în numele instanţei judecătoreşti este nelegală. 
         În aceste condiții, Institutul Național de Medicină Legală ,,Mina Minovici” are de 
primit din partea Ministerului Justiției o datorie în sumă de 196.173,66 lei. 

Mai mult decât atât, organele de cercetare penală (în speţă inspectoratele de 
poliţie) trimit institutelor de medicina legala, ordonanţe de efectuare a lucrărilor medico- 
legale cu menţiunea că partea în cauză va achita contravaloarea acestora. Aceste solicitări 
sunt întemeiate pe dispoziţiile art. 272 alin. 1, respectiv dispoziţiilor art. 286 alin. (4) din 
Codul de Procedură Penală: 

„Art. 272. (1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedură, 
administrarea probelor, conservarea mijloacelor materiale de probă, onorariile avocaţilor, 



  

precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea procesului penal se acoperă din 
sumele avansate de stat sau plătite de părţi.” 
         Art. 286 (4) Organele de cercetare penală dispun, prin ordonanţă, asupra actelor şi 
măsurilor procesuale şi formulează propuneri prin referat. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în 
mod corespunzător.” 
          
          În urma controlului întocmit de Curtea de Conturi a Romaniei la I.N.M.L. Mina 
Minovici, s-a constatat încălcarea dispoziţiilor art. 7 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 
1/2000, privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, în 
ceea ce priveşte facturarea şi încasarea contravalorii lucrărilor medico-legale dispuse de 
organele de cercetare/ urmărire penală și de instanţele judecătoreşti. 
         

2. Schimbări preconizate  
Prin acest proiect se propune modificarea art. 8, alin. (1), în sensul creeri temeiului 

legal pentru efectuarea plății de către una din partile din dosar, in cazul in care organele 
de urmarire penala sau instantele judecatoresti care dispun efectuarea lucrarilor medico-
legale mentioneaza aceste aspect. 

Această modificare se impune având în vedere situatia actuală si dificultatile cu care 
se confruntă Institutul Național de Medicină Legală ,,Mina Minovici”, în ceea ce priveşte 
incasarea contravalorii prestatiilor medico legale efectuate, precum si necesitatea 
îndeplinirii măsurilor stabilite prin Raportul de control al Curtii de conturi.  

Mai mult decât atât, reprezentanţii organelor de cercetare penală au pus în vedere 
Institutului Național de Medicină Legală ,,Mina Minovici”, că vor dispune amendarea, în 
conformitate cu dispoziţiile Codului de Procedură Penală, în cazul în care nu se va încasa 
contravaloarea expertizei/ constatării medico- legale de la partea nominalizată in 
ordonanţă. 
      Alte informaţii  

 
Nu au fost identificate 

 
Conform prevederilor art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 

nr. 186/2014, în cazuri temeinic justificate, pot fi majorate sumele aprobate la titlul 
„Cheltuieli de personal” în bugetul ordonatorilor principali de credite, finanţaţi integral de 
la bugetul de stat sau din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru 
acoperirea necesarului de credite bugetare pentru plata titlurilor executorii, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice – „Acţiuni generale”. 

Având în vedere prevederile art. 53 alin. (2) din Legea nr.186/2014, – ce 
reglementează posibilitatea majorării prin hotărâre a Guvernului a sumelor aprobate la 
titlul „Cheltuieli de personal” în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţaţi 
integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de 
stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru plata titlurilor executorii, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul proiect priveşte suplimentarea bugetului 
Ministerului Finanţelor Publice, în calitatea sa de ordonator principal de credite.   

Cuantumul total al obligaţiilor de plată ale Ministerului Finanţelor Publice în  anul 2015 
pentru anul 2016,  conform prevederilor art. 35 alin. (2), (3), (4)  din OUG nr. 83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice este de 74.367 mii lei,  reprezentând procentele 
stabilite pentru sumele devenite executorii până la 31.12.2014, care se va repartiza în 
tranşe egale conform  art. 35 alin. (5), actualizate conform  art. 35 alin. (6). 

Tranşa aferentă anului 2016 privind titlurile executorii, actualizată cu indicele preţurilor 
de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală este în sumă totală de 69.235 mii lei, iar pentru Aparatul propriu al  
Ministerului Finanţelor Publice este de 5.132 mii lei. 

În bugetul aprobat pentru Ministerul Finanţelor Publice pe anul 2015, la titlul 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 
 

1. Impactul macroeconomic 
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 
Nu este cazul. 
 
2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Nu este cazul. 
 
3. Impactul social 
Nu este cazul. 
 
4. Impactul asupra mediului 
Nu este cazul. 
 
5. Alte informaţii 
Nu este cazul. 



  

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

   - milioane  lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 
 4 ani 

Media  
pe 5 ani 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

 
- 

  

a) buget de stat, din acesta: 
    (i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit  

-   

b) bugete locale: 
    (i) impozit pe profit 

-   

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
    (i) contribuţii de asigurări 
 

-   

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

-   

a) buget de stat, din acesta: 
    (i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

-   

b) bugete locale: 
    (i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

-   

c)bugetul asigurărilor sociale de stat: 
    (i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 
 

-   

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care: 
 

-   

a) buget de stat 
 
 

-   

b) bugete locale 
 

 

-   

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 
 

 
- 

  

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 
 

 
- 

  

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

 
- 

  



  

 

7. Alte informaţii 
 
 
 

-   

 
 

Secţiunea a 5-a 
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 
vigoare a prezentului act normativ; 

Nu este cazul. 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 
Nu este cazul. 
 
2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare  

    Nu este cazul. 
 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative 
comunitare  
Nu este cazul. 
 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
Nu este cazul. 
 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 
angajamente 

Nu este cazul. 
 

6. Alte informaţii 
     Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 
 

1.  1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate 

Nu este cazul. 
 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, 
precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de 
obiectul prezentului act normativ 

 Nu este cazul.  
 

3.  Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 
situaţia în care prezentul act normativ are ca obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/09.06.2005 privind 



  

procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 

Nu este cazul. 
 

4.  Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/14.07.2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente. 

Nu este cazul. 
 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

 

6. Alte informaţii 
Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea  
prezentului act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului 
act  normativ 

 Prezentul act normativ respectă dispoziţiile Legii nr. 52/2003, republicată. 
 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Nu este cazul. 
 
3. Alte informaţii 
Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 

   1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 

Nu este cazul. 
 

     2.Alte informaţii  
Nu este cazul. 

 

  
 
 
 
 
 
 



  

 
Având în vedere cele menţionate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de 

Ordonanță a Guvernului pentru completarea articolului 8 din Ordonanța 
Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor 
de medicină legală,  pe care îl supunem spre aprobare. 
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Ordonanță a Guvernului 
pentru completarea articolului  8 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind 

organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală 
     
 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII 

Sănătate din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
 
 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. 
 
 
     Articol unic:  La articolul 8 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea 
activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 996 din 10 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, alineatul (1) 
se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ,, ART. 8 
    (1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea constatărilor, expertizelor, precum şi a altor 
lucrări medico-legale dispuse de organele de urmărire penală sau de instanţele 
judecătoreşti constituie cheltuieli judiciare care se avansează de stat sau de părți şi se 
suportă, în condiţiile legii, după cum urmează: 
    a) dacă lucrările au fost dispuse de instanţele judecătoreşti, din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Ministerului Justiţiei; 
    b) dacă lucrările au fost dispuse de procurori, din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Ministerului Public; 
    c) dacă lucrările au fost dispuse de organele de cercetare penală, din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Ministerului Afacerilor Internelor. 
     d) de către părți atunci când organele de urmarire penala sau instantele judecatoresti 
dispun ca plata pentru efectuarea lucrarilor medico-legale să fie efectuată de către 
acestea, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările 
și completările ulterioare.” 
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