
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

ORDIN

privind raportarea deceselor de cauză violentă de către 
Instituţiile de Medicină Legală

Ministerul Sănătăţii,

Având în vedere prevederile art. 17 si art. 23 din Legea nr. 95/ 2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare;

Văzând Referatul de aprobare al Centrului Naţional pentru Organizarea şi 
Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti 
nr....................... /2009;

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 1718/2008 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare;
  

Emite următorul

ORDIN 

Art.  1  Se aprobă metodologia  de raportare  a  cauzelor  de  deces  în  cazul 
deceselor  de  cauză  violentă  (inclusiv  a  deceselor  determinate  de  consumul  de 
droguri  =  DRD  =  Drug  Related  Deaths)  în  cazurile  autopsiate  în  Instituţiile 
Medico-Legale.

Art.2 Se înfiinţează Registrul Special de Mortalitate la nivelul direcţiilor 
de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti în care se vor centraliza 
cauzele  de  deces  în  cazul  deceselor  de  cauză  violentă  (inclusiv  a  deceselor 
determinate de consumul de droguri).

Art. 3 (1) Ori de câte ori se manifestă diferenţe între diagnosticul iniţial al 
cauzelor decesului înscrise în certificatul medical constatator al decesului şi 
diagnosticul  final  al  cauzelor  decesului  înscrise  în  raportul  de  autopsie 
medico-legală, instituţiile  medico-legale  au  obligaţia  să  raporteze  diagnosticul 
final către directiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti pentru 
a fi înregistrate în Registrul Special de Mortalitate. 

                  (2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti 
vor transmite datele medicale raportate în Registrul Special de Mortalitate către 
Centrul  Naţional  pentru  Organizarea  şi  Asigurarea  Sistemului  Informaţional  şi 
Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti, lunar, la data de 15 ale lunii în curs, 
pentru luna anterioară.
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               (3) Centrul Naţional pentru Organizarea şi  Asigurarea Sistemului 
Informaţional  şi  Informatic  în  Domeniul  Sănătăţii  Bucureşti  va  verifica 
corectitudinea codificărilor şi va înainta datele Institutului Naţional de Statistică 
pentru prelucrare până la data de 20 a lunii în curs.

Art. 4 Se aprobă metodologia de raportare a datelor conform Anexei nr. 1.

Art. 5 Instituţiile de medicină legală, direcţiile de sănătate publică judeţene 
şi a municipiului Bucureşti  si Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea 
Sistemului  Informaţional  şi  Informatic  în  Domeniul  Sănătăţii,  vor  aduce  la 
îndeplinire prezentul ordin.

Art. 6 Ordinul va fi multiplicat si difuzat institutiilor responsabile prin grija 
Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi 
Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti.

Art. 7 Anexa 1 face parte integrantă din prezentul ordin .

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII 

ION BAZAC
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Anexa 1

Nume, prenume/
neidentificat

Varsta
Domiciliul 

stabil/
Domiciliul 
necunoscut

Locul 
decesului

 

Data 
deces CNP

Diagnostic 
cauzelor de 

deces inscrise in 
certificatul 

medical 
constatator al 

decesului
iniţial

Diagnosticul final 
al cauzelor de 

deces  confirmate 
dupa autopsia 
medico-legala 

Cauza 
initiala a 

decesului, 
Ic

Ia Ib Ic Id II Ia Ib Ic Id II
Ic: 

Exemplul 1*
Accident rutier
Ia (cauza directa) Hemoragie externa
Ib (cauze antecedente) Fracturi craniene
Ic (cauza initiala) Traumatism cranio-cerebral
Id (cauza initiala) Accident rutier
II Alte conditii -

Exemplul 2*
Supradoza droguri
Ia (cauza directa) Insuficienta cardio-respiratorie acuta 
Ib (cauze antecedente) -
Ic (cauza initiala) Intoxicatie cu cocaina
Id (cauza initiala) -
II Alte conditii -

* conform ICD-10, revizia 10

Notă: Organizaţiile internaţionale, EUROSTAT şi OMS cer ca diagnosticul 

cauzelor de deces în cazurile de moarte violentă sau intoxicaţiilor cu droguri, să fie 

conform  Manualului  pentru  Certificarea  Cauzelor  de  Deces  în  Europa,  in 

conformitate cu ICD-10, revizia a 10 din 2007, care stabileşte cauza iniţiala ca 

diagnostic principal de moarte. Decesul corelaţionat cu abuzul de droguri, (Drug 

related death, DRD), se investighează medico-legal obligatoriu conform procedurii 

penale ca moarte violentă; cauzele decesului în aceste cazuri nu se vor înscrie în 

afara sistemului şi a procedurii medico-legale care în aceste cazuri este armonizată 

cu cerintele forului  european European Monitoring Centre  for  Drugs and Drug 

Adiction,  EMCDDA, către care de altfel se efectuează toate raportările de date ale 

Romaniei în acest domeniu.
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Conform  ICD-10  OMS,  revizia  10,  este  obligatoriu  de  înscris  în 

certificatul  medical  constatator al  decesului  cauza iniţială a decesului  Ic în 

vederea  codificarii  conform  nomenclatorului  codurilor  de  deces  al  OMS 

(codificarea se face la nivelul  Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene şi  a 

Municipiului Bucureşti).

Problema  raportării  nu  împiedică  reformularea  diagnosticului  medical  de 

moarte conform celor stabilite de către institutele şi  centrele medico-legale care 

rămâne valabilă pentru toate celelalte cauze producătoare de moarte, în afară de 

cele menţionate mai sus.
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