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Evoluţia medicinei legale româneşti: între oportunităţi locale şi egalitatea de
şanse în plan ştiinţific european
Se pare că primul medic care a folosit denumirea de „medicină legală” a fost italianul Paolo
Zacchia, medic al papei Inocenţiu al X-lea, consultant al tribunalului ecleziastic (Rota Romana) şi savant
multilateral de vocaţie renascentistă. Enciclopedismul acestuia i-a conferit numele de „Omniscius”. În cele
10 volume ale tratatului Questiones medico-legales, şi apărute în jurul anului 1666, el abordează capitolele
clasice ale medicinei legale la care anexează şi 85 de păreri şi decizii ale curţii ecleziastice Rota Sacra.
Cristalizarea medicinei legale ca specialitate medicală de sine stătătoare începe odată cu
permanentizarea obiceiului justiţiei de a solicita ajutorul unor persoane cu experienţă (medici, chirurgi,
moaşe) pentru judecarea proceselor privind viaţa, integritatea corporală şi sănătatea omului, explicarea
infracţiunilor. Apelul la aceşti specialişti, sporadic până în secolul al XV-lea, începe să fie reglementat
juridic în secolul al XVI-lea (1532, Constitutio Criminalis Carolinae) şi secolul al XVII-lea (1603, Edictul
din Nantes; 1656, Praxis Criminalis) pentru ca apoi să fie fundamentat pe baze ştiinţifice în secolele al
XVIII-lea şi al XIX-lea, o dată cu integrarea medicinei legale în învăţământul medical. Din această epocă
datează lucrarea lui Fortunato Fidelis „De Relationibus Medicorum Libri Quator” care poate fi considerată
drept primul tratat de medicină legală.
Până la Revoluţia franceză din 1789, cadrul procedural penal nu era favorabil dezvoltării expertizelor
medicale (dezbaterile erau adesea secrete, acuzatul fiind lipsit de apărare, iar mărturia inculpatului,
considerată „regina probelor” era adesea smulsă prin tortură etc.). În secolul al XIX-lea procedura judiciară
încetează să mai fie secretă şi devine publică, şi de aceea opiniilor experţilor li se solicită o cât mai mare
rigoare, imparţialitate, cinste şi probitate ştiinţifică. Dezvoltarea unei categorii de specialişti medicali
specializaţi (medicină legală) a exercitat la rîndul ei o influenţă reciprocă asupra dezvoltării concepţiilor de
drept şi procedură juridică (spre exemplu, alienatul mintal, nebunul - scapă de rigorile justiţiei,
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pruncuciderea ajunge să beneficieze de o pedeapsă mai blândă decât omorul, anomaliile sexuale beneficiază
de o interpretarea mai justă) şi asupra îmbogăţirii şi diversificării probelor ştiinţifice utilizate în cauze
judiciare (de exemplu în stabilirea cauzei morţii, a identităţii persoanei, a filiaţiei, a elucidării mecanismelor
diverselor vătămări şi crime).
În învăţămîntul medical, medicina legală apare mai întâi ca o disciplină secundară, predată în cadrul
altor catedre (precum anatomie patologică, igienă, toxicologie, psihiatrie) şi numeroşi medici, cu alt profil de
bază au adus contribuţii esenţiale în dezvoltarea medicinei legale. Iată câteva exemple: la Paris, Mateo
Joseph Orfila (1787-1853), apoi Alphonse Devergie (1798-1879) au fost concomitent profesori de chimie,
respectiv de dermatologie şi de medicină legală. Auguste Ambroise Tardieu (1818-1879) a fost patolog,
igienist şi medic legist cu preocupări de psihiatrie judiciară. Alexandre Lacassagne (1843-1924) şi Paul
Camille Brouardel (1837-1906) - acesta din urmă fiind mentorul lui Mina Minovici - s-au ocupat de
asemenea şi de probleme de igienă şi de medicină legală. Astfel, medicul legist ajunge să aibă o vocaţie
complexă, îmbrăţişând un fel de enciclopedism medical, o gândire holistică - unică printre ramurile
medicinei.
În ţările germane, pe lângă legăturile medicinei legale cu igiena, se consolidează orientarea
anatomică şi morfopatologică; se editează cărţi de diagnostic pe cadavru - în 1858 de către berlinezul Johann
Ludwig Casper (1796-1864) şi cunoscutul atlas de medicină legală publicat la Viena în 1878 de Eduard von
Hofmann (1837-1897). Această orientare a fost continuată de Albin Haberda (1868-1933) la Viena, de Fritz
Strassmann (1858-1940) la Berlin şi alţii.
***
Primele elemente de medicină legală de la noi se regăsesc în codexurile de legiuiri ale lui
domnitorilor Matei Basarab şi Vasile Lupu şi anume: „Cartea Românească de Învăţătură de la Pravilele
Împărăteşti” tipărită la Iaşi în 1646 şi „Îndreptarea Legii” tiparită la Târgovişte în 1652. În acestea se fac
referiri la expertiza în cazuri de otrăvire, rănire, nebunie, deflorare, sodomie. Sunt astfel indicaţi medicii care
puteau să facă expertize, precum si modul cum acestea trebuiau executate. Sunt enumerate o serie de
infracţiuni cum ar fi pruncuciderea, atentatele împotriva moravurilor, incestul, sodomia, violul, sugrumarea,
rănirile şi otrăvirile probleme ce fac parte din preocupările medicinei legale. Astfel, Cartea Românească de
Învăţătură, publicată sub oblăduirea lui Vasile Lupu, cuprinde mai ales texte de jurisdicţie penală, traduse de
Eustratie Logofătul şi inspirate după codice şi tratate bizantine şi postbizantine. Iată, de pildă, în glava a
noua a Pravilelor Împărăteşti se scrie: „pentru cela ce-şi va ucide pre tată-său sau pe mumă-sa, ce certare
va avea”, astfel se arată că trimiterea la spital a fiului bolnav atrage după sine decăderea lui totală - din punct
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de vedere legal, a tatălui din calitatea sa de părinte, un efect juridic similar, şi anume pierderea statutului
filial decurgea din internarea în spital de către copii a părintelui ajuns în neputinţă - este ceea ce astăzi este
privită ca o punere sub interdicţie din punct de vedere juridic. Legiuirea lui Matei Basarab, publicată în 1652
sub titlul Îndireptarea Legii, a rezultat din preluarea ca atare şi din prelucrarea atât a unor scrieri juridice
bizantine, cât şi a materialelor incluse în Cartea românească de învăţătură, apărută dincolo de Milcov cu
şase ani mai înainte. Marea Pravilă de la Târgovişte cuprinde şi o amplă secţie de texte filozofico-teologice,
dintre care unele vădesc o bine conturată preocupare pentru tematica medico-biologică. Aflăm aici clare
luări de poziţie în problemele de genetică, embriologie, fiziologie şi fiziopatologie, întemeiate pe o concepţie
mai mult sau mai puţin spiritualistă şi teistă despre substratul şi mecanismele fenomenelor vitale, concepţie
care pe alocuri se prezintă ca o variantă simplificatoare a umoralismului hipocratic şi mai cu seamă cel
galenic.
Sfârşitul epocii feudale este marcat pe plan juridic de cele două mari momente legislative: Legiuirea
Caragea (aplicată în Ţara Românească începând cu 1 septembrie 1818) şi Codul Calimach (intrat în vigoare
din 1817 în Moldova), în care se consacră răspunderea civilă întemeiată pe vinovăţie, indiferent că este
intenţionată sau nu.
Spre exemplu, în Legiuirea Caragea se stipulează că va interveni răspundere civilă doar în cazul în
care există un prejudiciu, o greşeală şi un raport de cauzalitate între acestea. Legiuirea nu omite nici
răspunderea proprietarilor de animale pentru daunele provocate de ele.
Codul Calimach aduce în domeniul răspunderii unele noutăţi, şi anume, reglementează două cazuri
de exonerare de răspundere: este situaţia nebunului şi a pruncului, pentru care, însă, vor fi răspunzători cei
care îi au în îngrijire. Izolarea la mănăstire se făcea la începutul secolului al XIX-lea la cererea familiei şi
după dispoziţia Divanului, a Departamentului Trebilor Dinlăuntru sau a domnitorului pentru fapte ca:
„necuviinţă” până la agresiune faţă de mamă, pentru un soţ beţiv şi alienat sau pentru un tânăr „zurbagiu”
(poate un bolnav schizofren sau oligofren) şi nu se elibera decât după porunca aceloraşi autorităţi. Totuşi,
aceste prevederi au mai mult un caracter laic şi nu medical. Ele de fapt sunt traduceri după scrieri în limba
greacă, la care au fost adăugate câteva elemente autohtone. De asemenea, Codul lui Caragea (1818)
considera nevinovat „copilul mic” şi „nebunul sau smintitul la minte”.
Regulamentele Organice din 1831 se constituie într-o reorganizare internă a Principatelor. Sfatul
orăşenesc a preconizat o serie de alte măsuri vizând modernizarea oraşelor. Astfel, se prevede înfiinţarea
unor servicii publice de strictă necesitate (serviciul de pompieri, de alimentare cu apă, medical şi
farmaceutic, oficiul de stare civilă s.a.). Se prevăd, de asemenea, o serie de măsuri de igienă publică, cu
caracter medico-legal, cimitirele şi industriile insalubre fiind scoase în afara oraşelor s.a.
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Medicina legală ajunge să devină specialitate universitară de sine stătătoare odată cu înfiinţarea în
anul 1856 de către Carol Davila a Şcolii de Chirurgie devenită ulterior Şcoala Naţională de Medicină şi
Farmacie. În 1861, Gheorghe Atanasovici devine primul profesor de medicină legală la Şcoala Naţională de
Medicină şi Farmacie, pentru ca apoi, acelaşi medic, să devină în anul următor - 1862, Medic Legist al
Capitalei şi membru al Consiliului Sanitar Superior, funcţie pe care o deţine până în 1867, iar între 18691877 va preda - în continuare - medicina legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti, el părăsind ulterior
ţara şi stabilindu-se în Bulgaria vecină.
În 1862 se înfiinţează pe lângă Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei un laborator de chimie
destinat să servească lucrărilor practice ale învăţământului medical şi care să fie în acelaşi timp la dispoziţia
instanţelor juridiciare pentru cercetări chimico-legale. În anul 1865, prin apariţia Codului Penal şi de
Instrucţie Criminală a fost stabilit rolul medicului într-o serie de cauze judiciare.
În 1879 a fost numit profesor de psihiatrie şi medicină legală Alexandru Şutzu (1837-1919), acestuia
revenindu-i meritul de a fi iniţiat atât învăţământul universitar de psihiatrie clinică la Ospiciul Mărcuţa cât şi
lucrările practice de medicină legală - el mergea consecvent cu studenţii din spital în spital, acolo unde se
efectau autopsii medico-legale. Medicină legală şi toxicologie au mai predat la Facultatea de Medicină din
Bucureşti Dr. N. Negură şi Dr. D. Sergiu. În 1897, catedra de psihiatrie şi medicină legală se scindează,
medicina legală fiind preluată de Mina Minovici.
În 1899 Mina Minovici este confirmat apoi profesor definitiv la catedra Facultăţii din Bucureşti.
***
Morga din Bucureşti avea să fie înfiinţată în 1892 de Mina Minovici (1958-1933). Mina Minovici a
studiat farmacia şi apoi medicina, fiind deosebit de apreciat de Carol Davila. În 1885, el va pleca pentru
specializare în medicină legală la Paris sub îndrumarea profesorului Paul Brouardel, una din personalităţile
marcante ale medicinei legale europene de la sfârşitul secolului trecut, orientându-se încă de la început către
probleme de medicină legală şi toxicologie. Printre marile personalităţi pe care le-a cunoscut s-a numărat şi
Louis Pasteur în laboratorul căruia a şi lucrat o perioadă de timp.
Teza sa de doctorat în medicină şi chirurgie, susţinută la Paris in 1888, trata o problemă importantă
în cadrul medicinei legale şi anume moartea subită în urma traumatismelor abdominale şi laringeale: Étude
medico-legale sur la mort subite à la suite de coups sur l’abdomen et le larynx. După susţinerea tezei, Mina
Minovici se specializează în medicină legală lucrând ca asistent al profesorului Paul Brouardel şi studiind
totodată recentele achiziţii din toxicologie cu profesorul Jules Ogier. Din această perioadă datează un
important studiu asupra alcaloizilor cadaverici şi iniţiază un memoriu privind reformarea învăţămîntului şi a
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practicii medico-legale din Romania. La întoarcerea în ţară avea să inaugureze primul institut - „Morga
oraşului” la 20 decembrie 1892, în prezenţa Ministrului Justiţiei de atunci, Alexandru Marghiloman şi a
primarului Pache Protopopescu. Mina Minovici, a înscris atunci, în 1892. pe frontispiciul holului mare din
instituţia creată de el, de pe strada Căuzaşi, şi demolată de regimul comunist în 1985, dictonul care
subliniază rolul acestei discipline în sistemul judiciar: „MEDICINA DUX AUXILIUMQUE JUSTITIAE”
(medicina este conducătoarea şi ajutorul justiţiei). Prin inaugurarea acestei instituţii în Bucureşti s-au pus
practic bazele ştiinţifice ale activităţii medico-legale moderne din România.
Cu acest prilej, Minovici, în calitatea sa de director al institutului recent înfiinţat, arăta că: „medicina,
această artă de a vindeca, pe lânga partea ei individuală, care asigură omului cel dintâi şi cel mai principal
din toate bunurile, sănătatea, fără de care nimeni nu se poate bucura pe acest pământ, are şi o parte
socială. Ea se ocupă prin igienă de sănătatea fizică şi morală a populaţiei şi prin medicină legală de
menţinerea raporturilor sociale, de faptele medicale relative la drepturile şi datoriile cetăţenilor ce
formează societatea. Medicina legală este aşadar chemată a rezolva probleme de justiţie socială. Traiul în
societate implică datorii şi drepturi cu baza cărora justiţia este însărcinată iar medicina legală aduce
justiţiei în acest scop servicii de o imensă importanţă”.
Din 1898, frontispiciul clădirii, pe care era scris „Morga oraşului” va fi schimbat cu cel de
„Institutul medico-legal”. Mina Minovici a condus institutul până în 1932. În 1913 au început o serie de
lucrări de extindere care a fost întrerupte de primul război mondial, dar reluate şi finalizate în 1924, institutul
cuprinzând săli de expunere şi conservare frigorifică a cadavrelor aduse la expertiză, săli de autopsie. De
asemenea, institutul avea un laborator foto - incluzând analize de antropologie criminală cu antropometria
de tip Bertillon, laborator de microscopie, toxicologie, anatomie patologică, o instalaţie de experienţe
fiziologice, o instalaţie de radiotelegrafie, un mare amfiteatru şi în mod special muzeul - de o rară bogăţie şi
o amplă bibliotecă de specialitate.
Modernitatea acestei instituţii avea să fie subliniată de multe personalităţi ale medicinei legale
internaţionale. Spre exemplu, profesorul Victor Balthazard de la Paris, odată cu inaugurarea unei noi clădiri
a Institutului de Medicină Legală de la Paris din 1924, recunoştea influenţa avută de vizita la Bucureşti în
privinţa construcţiei institutului francez. Prin decret publicat in „Monitorul Oficial” din 5 martie 1925,
Institutul medico-legal avea să poarte numele profesorului fondator.
În ceea ce priveşte învaţământul universitar, în 1897, prin scindarea catedrei de psihiatrie şi medicină
legală deţinută de profesorul Alexandru Şutzu se creează o nouă catedră independentă de medicină legală
condusă de acelaşi Mina Minovici.
Între anii 1928-1930 Mina Minovici avea să publice monumentalul Tratat complet de medicină
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legală în 2 volume „rodul meditaţiilor observaţiilor şi experimentării personale în decursul unei vieţi de
om”. Între 1919-1930 Mina Minovici a fost ales de patru ori decan al Facultăţii de Medicină din Bucureşti şi
a fost de asemenea primul director al Institutului de Perfecţionare Stomatologică înfiinţat în 1929 la Spitalul
Colţea din Bucureşti, instituţie ce a jucat un rol deosebit în evoluţia stomatologiei româneşti.
Profesorul german Ludwig Aschoff (1866-1942) de la Facultatea de Medicină din Freiburg, profitând
de şederea în Bucureşti în timpul ocupaţiei germane 1916-1918, a luat cu el copii după toate planşele
profesorului român indicându-le apoi, cu probitate ştiinţifică, la prelegerile pe care le-a susţinut în Germania
în ceea ce priveşte provenienţa lor. De asemenea, acelaşi Victor Balthazard de la Paris se slujea şi el de
planşele furnizate de Mina Minovici, subliniind că adesea se găsesc în aceste planşe, leziuni atipice rar
întâlnite în practica medico-legală şi evident cu mare valoare didactică.
În prelungirea acestei clădiri, Nicolae Minovici (1868-1941), succesorul lui Mina, avea să
construiască o nouă sală pentru autopsii, spaţioasă, dotată cu ferestre mari, mobilată cu patru mese şi
dulapuri cu instrumente. Exista posibilitatea ca acele mese sa fie rotite aşa încât poziţia cadavrului faţă de
sursa de lumină să se schimbe. În apropiere a fost amenajată şi o mare încăpere frigorifică cu rafturi pentru
conservarea prin frig a cadavrelor. Medicina legală - conducătoare şi în acelaşi timp ajutor al justiţiei, a fost
spiritul şi crezul ştiinţific a unei cariere de excepţie a celor fraţi Minovici. După terminarea Primului Război
Mondial, în urma unirii Transilvaniei cu România, ia fiinţă Universitatea din Cluj (1919); Nicolae Minovici
pleacă din Bucureşti, numit aici profesor titular de Medicină legală, trecând la organizarea învăţământului de
Medicină legală. La Cluj, publică, împreună cu doctorul Mihail Kernbach „Tehnica autopsiei medicolegale”. Mihail Kernbach îi va succeda la catedră, după ce Nicolae Minovici pleacă la Bucureşti pentru a
prelua catedra devenită vacantă, în 1932, în urma pensionării profesorului Mina Minovici.
Facultatea de Medicină din Iaşi a fost înfiinţată oficial în anul 1879. În anul şcolar 1882-1883
programa analitică prevedea şi disciplina de medicină legală. Pentru aceasta a fost înfiinţată catedra de
medicină legală sub conducerea profesorului Ciurea. El deţine funcţia de profesor al Catedrei de medicină
legală până în anul şcolar 1851-1852, când a fost numit ca suplinitor al acestei catedre George Bogdan
(1859-1930). Bogdan este iniţiatorul şi organizatorul Şcolii româneşti de Medicină legală din cadrul
Facultăţii de medicină din Iaşi.
Titular al catedrei de medicină legală de la Universitatea din Iaşi, pe care a condus-o timp de aproape
4 decenii (1891-1930) şi medicul legist al Iaşului, George Bogdan a predat cursul de medicină legală atât la
Facultatea de medicină, cât şi la cea juridică. Prin activitatea sa ştiinţifică, didactică şi practică, el a fost
pionierul medicinei legale pe aceste meleaguri. Şi învăţământul practic cunoaşte o înflorire deosebită.
Lucrările practice constau în lucrări de tehnică microscopică, medicină legală, redactare de rapoarte medico-
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legale, lucrări microscopice de histopatologie medico-legală, autopsii medico-legale făcute de studenţi în
serii de 3-4 studenţi. Odată cu mărirea localului de prosectură şi medicină legală şi cu dotarea localului cu
noi instalaţii şi instrumente atât de necesare lucrărilor practice de medicină legală, fapt petrecut în 1934,
începe o eră nouă modernă în afirmarea şi recunoaşterea şi pe plan internaţional a şcolii de medicină legală
din cadrul Universităţii din Iaşi. Dintre elevi şi colaboratori, s-au distins N.P. Bălan (1880-1961) succesorul
său la catedră (1930-1952), autor al unor experimente inedite în medicina legală şi Maria Ropală Cickersky.
Catedra de medicină legală la Bucureşti în anii de după război a fost condusă de profesorul Teodor
Vasiliu (1897-1961), urmat de un interimat al profesorului de antomie patologică Emil Crăciun (1896-1976),
La scurt timp însă, doctorul Ioan Moraru a ocupat postul de conferenţiar la catedră, pe care a condus-o până
în anul 1970, când a devenit director la Institutul Victor Babeş; în toată această perioadă 1960-1970 el a fost
şi director al Institutului Medico-Legal.
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