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Vă înaintăm Raport Comun asupra propunerii legislative privind 

activitatea de medicină legală în Romania, trimisă Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități și  Comisiei pentru sănătate şi familie și Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități spre dezbatere, în fond, cu adresa nr. PLx 488/2019  din 21 octombrie  2019. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face  parte din categoria legilor ordinare. 
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În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 

sănătate și familie  au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 488/2019 din 21 octombrie 

2019, cu dezbaterea în fond, a propunerii legislative privind activitatea de medicină 

legală în România, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină și imunități cu nr.4c-

13/878/2019 și la Comisia pentru sînătate și  familie cu nr.4c-10/23/2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 16 octombrie 2019. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

La întocmirea prezentului raport preliminar Comisia pentru sănătate și 

familie a avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.704 din 13.08.2019); 
- avizul negativ al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport (nr.4c-

11/285 din 12 noiembrie 2019); 
- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr.pl-x 488/2019 din 11 noiembrie 2019); 
- avizul negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială (nr. 4c-9/642 din 

26 noiembrie 2019); 
- avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 

(nr.28 din 4 februarie 2020); 
- punctul de vedere negativ al Consiliului Superior de Medicină Legală     

(CS /27/24.07.2019) transmis prin e-mail în data de 28 octombrie 2019. 



- avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (nr.3988 din 

30.07.2019). 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare reorganizarea activități de 

medicină legală în sensul liberalizării acesteia și creării unui corp de experți medico-

legali independenți. 
Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisiile au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. 
 
 Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat iniţiativa legislativă, 

în şedinţa din 11 februarie 2020. La lucrările Comisiei pentru sănătate și familie au 

fost prezenţi 14 deputaţi din totalul de 19 membri.  
Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de 

lege  în data de 26 martie 2020. 
La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost 

prezenți conform listei de prezență.  
În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către 

membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a hotărât cu unanimitate de  voturi, 

întocmirea unui raport comun de respingere a propunerii legislative privind 

activitatea de medicină legală în Romania din următoarele considerente  : 
-reglementarea din România a activității de medicină legală este corect fiindcă, 

conform legislației europene, statele au dreptul  de a-și alege cadrul legal de 

funcționare fie în cadrul unei instituții publice fie al unor instituții private ; 
-modificarea dispozițiilor referitoare la medicina legală este un proces de 

amploare ceea ce necesită trimiteri la numeroase actele normative printre care și la 

Codul de procedură penală; 
-lipsa prevederilor legale exprese referitoare la abrogarea actelor normative în 

vigoare pentru a se evita paralelismul legislativ.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare .   
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