GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, constatărilor şi altor lucrări
medico-legale

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată şi al art. 35 din Ordonanţa Guvernului
nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art.1 Se aprobă tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale,
prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1609/2006
privind aprobarea tarifului pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medicolegale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 946 din 23 noiembrie 2006, cu
modificările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
VIORICA-VASILICA DĂNCILĂ
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor
şi a altor lucrări medico-legale
SECŢIUNEA A 2-A MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV (*)
Reglementarea
1. Descrierea situaţiei actuale

În prezent tarifele pentru efectuarea
expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări
medico-legale sunt aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1609/2006 cu modificările
ulterioare.
Aceste tarife au fost stabilite în contextul
legislativ şi economico - financiar din perioada
anterioară elaborării şi intrării în vigoare a Legii
nr.286/2009 privind Codul penal, perioadă
caracterizată totodată printr-un nivel ridicat al
inflaţiei.
Actualizarea tarifelor prestațiilor medico-legale
este necesară din următoarele motive:
- perioada relativ îndelungată parcursă de la
stabilirea cuantumului tarifelor;
- procentul de inflaţie 44% în perioada 2006 2018
- armonizarea cu prevederile Legii nr.286/2009
privind Codul penal, aflată în vigoare începând
cu 20 mai 2014 şi ale Legii nr.135/2010 privind
Codul de procedură penală, aflată în vigoare
începând cu 1 februarie 2010, mai ales în ceea
ce priveşte reformularea denumirilor unor
prestaţii, introducerea unor prestaţii noi şi
eliminarea unor prestaţii depăşite din punct de
vedere ştiinţific sau prevăzute în alte
reglementări legale;
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-prevenirea şi rezolvarea unor neînţelegeri între
instituţii în ceea ce priveşte plata contravalorii
prestaţiilor efectuate.

2. Schimbări preconizate

În scopul realizării unei structurări
sistematizate şi actualizate a prestaţiilor
medico-legale, în concordanţă cu contextul
legislativ şi economic existent, propunem,
alături de modificarea tarifelor actuale,
reformularea
denumirilor
unor
prestaţii,
introducerea unor noi denumiri, cu referire la
următoarele aspecte principale:
- expertiza şi noua expertiză medico-legală în
concordanţă cu contextul legislativ şi economic
existent
pentru
amânarea/întreruperea
pedepsei privative de libertate pentru motive
medicale;
- setul minim de manopere şi investigaţii
standard corespunzătoare autopsiei medicolegale;
- autopsierea/reautopsierea
cadavrelor exhumate;

medico-legală a

- prelevarea probelor biologice de la cadavrele
exhumate în vederea expertizării genetice
judiciare sau a cercetării relaţiilor de înrudire
biologică;
- expertiza genetică judiciară, suplimentul de
expertiză genetică judiciară şi noua expertiză
genetică judiciară;
- stocare probe biologice umane în scop de
expertizare genetică şi a extractelor de ADN
uman;
- expertiza medico-legală pentru stabilirea
profilului ADN;
- expertiza şi noua expertiză medico-legală şi
suplimentul de expertiză medico-legală pentru
cercetarea filiaţiei biologice prin examen ADN;
- expertiza medico-legală pentru cercetarea
identităţii probelor biologice prin examen ADN;
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- screening toxicologic complex din eşantioane
biologice pentru determinarea prezenţei unui
toxic necunoscut, cu determinarea cantitativă a
substanţei toxice identificate;
- screening toxicologic complex din eşantioane
biologice pentru determinarea prezenţei
drogurilor/medicamentelor, cu determinarea
cantitativă a drogului sau medicamentului
identificat;
Această structurare se impune ca o
necesitate pentru perioada următoare,
avându-se în vedere neînțelegerile apărute
intre institutii, privind plata cheltuielilor
necesare pentru efectuarea constatărilor,
expertizelor, autopsiilor, precum si a altor
lucrări medico-legale dispuse de organele de
urmarire
penală
sau
de
instanțele
judecătoreşti, cheltuieli care se suportă în
condițiile legii de instanțele judecătoresti, de
structurile din Ministerul Public si din cele ale
Ministerului Afacerilor Interne.
În sensul celor de mai sus, s-a efectuat o
analiză detaliată asupra cererilor formulate în
decursul anilor de instanțele oficiale,
rezultatele acesteia fiind utilizate la
elaborarea noii structuri a prestaţiilor şi
tarifelor propuse prin prezentul proiect.
Tarifele aprobate au fost actualizate
acolo unde costurile erau mici si depaseau
cheltuielile suportate in cazul prestatiei
stabilite.
Avand in vedere statisticile ce relevă o
crestere a consumului de droguri la nivelul
tarii noastre, precum si cererile organelor de
justitie, s-a introdus si tariful pentru
determinarea drogurilor in sange si in urina.
Prin efectuarea acestei expertize se
urmăreşte realizarea unei evaluări reale a
consumului de stpefiante la nivel de tara.
De asemenea, anumite tipuri expertize au
devenit perimate din punct de vedere stiintific,
fiind inlocuite cu metode moderne de
investigatie.
3. Alte informaţii (**)
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SECŢIUNEA A 3-A IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
1. Impactul macroeconomic

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
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)
- mil lei Indicatori

Anul
curent

1

2

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

Media
pe 5 ani
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bugetare,

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,
din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) venituri proprii
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
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b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
- disponibilităţi din venituri proprii ale anului
precedent
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 PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI
ÎN VIGOARE
1. Proiecte de acte normative suplimentare

Ordin al ministrului sănătăţii

2. Compatibilitatea proiectului de act Nu este cazul
normativ cu legislaţia comunitară în materie
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi Nu este cazul
alte documente
4. Evaluarea conformităţii:

Nu este cazul

Denumirea actului sau documentului Gradul
comunitar, numărul, data adoptării si data conformitate
publicării
conformează/nu
conformează)

de Comentarii
(se
se

5. Alte acte normative şi/sau documente Nu este cazul
internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii
SECŢIUNEA A 6-A CONSULTĂRILE
PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

EFECTUATE

1. Informaţii privind procesul de consultare Nu este cazul
cu organizaţii neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu Nu este cazul
care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul proiectului
de act normativ
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ÎN

VEDEREA

ELABORĂRII

3. Consultările organizate cu autorităţile Nu este cazul
administraţiei publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul Nu este cazul
consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:

Nu este cazul

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 PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
1. Informarea societăţii civile cu privire la Prezentul act normativ a respectat prevederile
necesitatea elaborării proiectului de act Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică fiind afişat
normativ
pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi va fi publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I-a.
2. Informarea societăţii civile cu privire la Nu este cazul
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii
cetăţenilor
sau
diversităţii
biologice
3. Alte informaţii

Nu este cazul

SECŢIUNEA A 8-A MĂSURI DE IMPLEMENTARE
1. Măsurile de punere în aplicare a Nu este cazul
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme
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sau extinderea competenţelor instituţiilor
existente
2. Alte informaţii

Nu este cazul

Având în vedere cele menţionate s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului
privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medicolegale, pe care îl supunem Guvernului spre aprobare.
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII,
Sorina Pintea

Avizăm favorabil:
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE, VICEPRIM-MINISTRU INTERIMAR
Eugen Orlando Teodorovici

MINISTRUL JUSTIŢIEI,
Ana Birchall
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