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În 1898 profesorul ger-
man de medicină legală Fritz 
Strassmann a vizitat Bu cu-
reştiul la invitaţia fra ţilor 
Mina şi Nicolae Mino vici.

El avea să publice la 
Berlin impresiile ştinţifi ce 
ale călătoriei sale în arti colul 
intitulat: «Bukarest und sein 
gerichtlich-me dici nisches 
In sti tut», care a fost publicat 
în «Berliner Klinischer 

Wochen zeitschrift, 1898, no. 27». Profesorul german 
Fritz Strassmann (1858-1940, Berlin) a fost una 
dintre personalităţile cele mai marcante ale 
medicinei legale din Germania. Strassmann a iniţiat 
în 1903 crearea unei societăţi de medicină legală 
berlineză şi a fost unul dintre fondatorii Societăţii 
Germane de Medicină, în 1904, al cărei prim-
preşedinte a fost între 1905-1906. Strassmann, de 
origine evreiască, a studiat medicina la Berlin, 
Heidelberg şi Leipzig. A fost asistent la Jena şi apoi 
la Leipzig la Insti tutul de patologie condus de 
renumitul Carl Weigert. Din 1884, cariera sa este 
legată de me dicina legală, el făcându-şi specializarea 
la Berlin, sub îndrumarea directorului de atunci, 
Carl Liman.   

După studii doctorale sub conducerea lui Rudolf 
Virchow, fondatorul patologiei moder-ne, şi Ernst 
Leyden, în 1891, Strassmann îi va succeda lui 
Liman la conducerea Institutului din Berlin. În 
1895 a publicat un tratat de me dicină legală de 
referinţă, Lehrbuch der gericht lichen Medicin, ce 
va fi  reeditat în 1931.

Gazdele lui Strassmann: Mina şi Nicolae Minovici
Familia Minovici era de origine aromână, din 

orăşelul Tetovo (fost Kalcandeli). Mina Mi no vici a 
terminat clasele primare în oraşul natal, Brăila, 
după care a absolvit patru clase gimnaziale la Liceul 
Matei Basarab din Bucureşti. 

S-a înscris apoi la Şcoala 
Superioară de Farmacie din 
capitală, ca bursier intern, în 
1874. Practica a făcut-o în 
Farmacia centrală de la Spi-
talul Colţea, între 1874-
1877, sub conducerea lui 
Friedrich Bruss şi Adolf 
Trausch. În 1877, se înscrie 
ca student la Facultatea de 
Medicină din Bucureşti.

Minovici şi-a susţinut ex-
a  menul de asistent în Far-

macie în 1878, după care a efectuat, timp de doi 
ani, stagiul de asistent, practicând în Farmacia cen-
trală a Eforiei Spitalelor Civile Bucureşti. În martie 
1879, Carol Davila l-a numit preparator la cursul de 
chimie, iar în iunie acelaşi an, în urma unui concurs, 
a devenit farmacist extern al Eforiei Spitalelor 
Civile. Minovici obţine licenţa în farmacie în 1881, 
iar în 1885 promovează şi ca li cenţiat în medicină. 
La recomandarea lui Carol Davila, Mina Minovici 
a fost numit în 1883 diurnist auxiliar pentru lucrări 
chimico-juridice, în labo ratorul Institutului de Chi-
mie, condus de Alfred Bernath Lendway. Devine, 
în 1884, ajutor al şefului Laboratorului de chimie al 
Facultăţii de Medicină din Bucureşti. 

Fritz Strassmann 
(1858-1940)

Mina Minovici 
(1858-1933)
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În 1885, Mina Minovici a plecat la Paris, pentru 
a-şi lua doctoratul în medicină şi a se specializa în 
toxicologie, unde urmează şi cursuri de medicină 
legală, intrând în contact cu profesori precum Paul 
Brouardel, Albert Dastre, André Lacassagne, Jules 
Ogier. În 1886, Minovici trece primul examen de 
doctorat în medicină, obţinând un «Certifi cat de 
Scholarité», fapt care îl introduce în lumea ştiinţifi că 
pariziană. Apoi îşi va susţine teza de doctorat în 
medicină în iunie 1888 cu lucrarea „Etude médico-
légale sur la mort subite, à la suite de coups sur 
l’abdomen et le larynx“. În anul 1888 avea să fi e 
ales membru al Societăţii de Medicină Legală din 
Franţa. Din această perioadă datează un important 
studiu asupra alcaloizilor cadaverici şi iniţiază un 
memoriu privind reformarea învăţământului şi a 
practicii medico-legale din România.

Revenit în ţară, în 1889, a ocupat, prin concurs, 
postul de medic secundar al spitalului din Brăila, 
iar din septembrie 1890, în urma demisiei doctorului 
George Alexianu, este numit medic legist al tri-
bunalului Ilfov aprobat de Ministerul de justiţie. 

În noua sa calitate a elaborat planurile unei 
morgi, utilată cu tot necesarul, atât pentru operaţiile 
pe care le efectua medicul legist, cât şi pentru în-
văţământul practic al medicinei legale, morgă pe 
care a inaugurat-o la 20 decembrie 1892, în prezenţa 
ministrului Justiţiei de atunci, Alexandru Mar-
ghiloman, şi a primarului Pache Protopopescu. Aşa 
cum a fost conceput de Minovici, respectivul ins-
titut a fost, la acel moment, unul din cele mai mo-
derne din lume. 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 au fost întrerupte de 
primul război mondial, dar reluate şi fi nalizate în 
1924, institutul cuprinzând săli de expunere şi 
conservare frigorifi că a cadavrelor aduse la exper-
tiză, săli de autopsie, laborator fotografi c, la borator 
de microscopie, toxicologie, anatomie patologică, 
o instalaţie de experienţe fi ziologice, o instalaţie de 
radiotelegrafi e, un amfi teatru, muzeul de patologie 
medico-legală şi criminalistică, precum şi o amplă 
bibliotecă. Clădirea de pe strada Căuzaşi a fost de-
molată în ultimii ani ai puterii comuniste, în 1985. 

Începând cu 1896, Mina Minovici este autorizat 
să ţină un curs liber de medicină legală la Facultatea 
de Drept din Bucureşti. Apoi, în anul 1898, a fost 
numit profesor suplinitor al disciplinei de medicină 
legală de la Facultatea de Medicină, prin scindarea 
catedrei de psihiatrie şi medicină legală deţinută de 

Alexandru Şutzu, iar în anul 1899 este defi nitivat 
ca şef de catedră. 

Devine membru fondator al Societăţii de Ştiinţe 
Fizice, iniţiată de Constantin Istrati în 1890, iar în 
anul 1909 este numit membru în Consiliul Sanitar 
Superior. Între 1912-1914 îndeplineşte funcţia de 
director general al Serviciului Sanitar. În iunie 1919 
a fost ales decan al Facultăţii de Medicină din 
Bucureşti, alegere repetată în 1923, 1926 şi 1930, 
precum şi delegat în Senatul universitar (1926-
1928).

A publicat numeroase lucrări originale din do-
meniul medicinei legale, toxicologiei, antropologiei 
şi psihiatriei judiciare, criminologiei, atât în ţară, 
cât şi în revistele importante din străinătate. Între 
1928-1930 a publicat masivul Tratat complet de 
Medicină legală cu legislaţia şi jurisprudenţa ro-
mână şi străină (două volume însumând peste 2.000 
de pagini), după cum se exprima autorul, „rodul 
meditaţiilor ob servaţiilor şi experimentării per-
sonale în de cursul unei vieţi de om“, tratat premiat 
de Academia Română.

În februarie 1932, Mina Minovici devine mem-
bru corespondent al Academiei de Medicină a 
Franţei. Cu această ocazie, guvernul francez i-a 
decernat «Legiunea de onoare» în grad de cavaler. 
A rămas director pe viaţă al Institutului Medico-
Legal, în baza unei legi speciale pentru el, adoptată 
de corpurile legiuitoare în anul 1930.

Nicolae Minovici s-a 
năs cut la 23 octombrie 1868, 
la Râmnicu Sărat, şi după ce 
a urmat cursurile liceului Sf.
Sava, s-a dedicat ştiinţelor 
na turii, în a căror cercetare 
vocaţia sa a urmat idealurilor 
celor doi fraţi mai mari: pro-
fesor Mina Minovici, ilustru 
întemeitor al Institutului de 
Medicină Legală din Bucu-
reşti, şi profesorul Ştefan 

Minovici, savant de renume mondial în domeniul 
chimiei şi farmacologiei.

Susţinându-şi teza de doctorat în anul 1898, 
Nicolae Minovici a îmbrăţişat aceeaşi specialitate, 
medicina legală, căreia se dedicase şi fratele său 
Mina, şi a urmat, între anii 1897 şi 1901, temeinice 
studii de specializare, atât în acest domeniu, cât şi 
în domeniile înrudite ale psihiatriei şi anatomiei 
patologice. El studiază la Berlin, cu celebrul profesor 
Rudolf Virchow, anatomia patologică, cu profesorul 
Lipmann, psihiatria şi cu profesorul Fritz Stras-
sman – medicina legală. Trece apoi la Paris, unde 

Nicolae Minovici 
(1868-1941)
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este colaboratorul profesorilor Paul Ganier şi 
Magnan, ce ilustrau pe atunci psihiatria franceză şi 
urmează în acelaşi timp cursuri de antropologie cu 
profesorul Manouvrier.

Reîntors în ţară cu această solidă pregătire 
ştiinţifi că, Nicolae Minovici este numit medic legist 
la Tribunalul Ilfov. Specialitatea sa medicală îl 
făcea mai mult ca pe oricare medic să considere 
mai de aproape dramaticele realităţi, născute din 
organizarea societăţii acelei vremi, cu care funcţia 
sa îl punea în contact. Iar concepţia sa umanistă 
despre misiunea medicului îl îndemna să ia o 
atitudine activă în faţa acestor realităţi, să încerce, 
cu mijloacele sale, o cât de mică îndreptare. Fiindcă 
Nicolae Minovici înţelegea să dea medicinei nu 
numai o semnifi caţie ştiinţifi că, ci şi una socială şi 
morală: „Îngrijind bolnavii, spunea el, medicul 
face o operă socială şi morală, el activează în do-
meniul eticei, care înseamnă adevăr şi virtute, nu 
minciună şi viciu...“

Această concepţie de largă umanitate se baza, în 
acţiunile ei, pe un spirit profund realist, aplecat atât 
prin temperament, cât şi prin realizările practice. 
Această aplecare spre realism şi concret s-a vădit 
chiar de la primele sale cercetări ştiinţifi ce, a căror 
tematică atacă probleme concrete şi practice, în 
cele mai delicate domenii. Dintr-o asemenea ten-
dinţă s-a născut desigur şi celebrul său studiu asupra 
simptomatologiei asfi xiei prin spânzurare. Pentru a 
stabili cu o precizie ştiinţifi că, riguroasă, fenomenele 
concrete ce întovărăşesc moartea prin spânzurare, 
Nicolae Minovici nu a ezitat să realizeze o auto- 
observaţiune rămasă celebră în analele medicinii, 
asupra sa însăşi, la o operaţie de spânzurare şi des-
criind în cele mai precise amănunte succesiunea 
fenomenelor dureroase şi asfi xiante care preced 
momentul morţii prin constricţia laringelui. Publi-
cate sub titlul Studiu asupra spânzurării într-un 
volum de peste 200 de pagini, apărut în româneşte 
în 1904 şi în limba franceză în 1905, rezultatele 
acestei experienţe au intrat în patrimoniul ştiinţei 
medicale, fi ind citate în toate marile tratate de 
medicină legală.

Cea mai importantă operă socială este fără în-
doială crearea Societăţii de Salvare, în anul 1906. 
El a condus-o până la decesul său, adică timp de 35 
de ani, fără să aibă din partea autorităţilor de atunci 
decât sprijin moral şi încurajări, toată latura fi nan-
ciară fi ind rezolvată prin contribuţia unor oameni 
generoşi. Una dintre primele sale realizări a fost 
lichidarea în mod ştiinţifi c a unei groaznice plăgi 
sociale de la începutul veacului XX, cerşetoria şi 
vagabondajul. Numai în capitală existau în acel 
moment 15.000 de cerşetori. Profesorul Nicolae 

Minovici, în cinci ani de muncă asiduă, a examinat 
şi făcut fi şă la 13.000 indivizi, depistaţi că se ocupau 
cu cerşetoria, tratând pe bolnavi, inter nând în azile 
pe cei invalizi, punând la muncă pe cei valizi şi 
demascând un mare număr de simulanţi invalizi. A 
organizat şi un birou de asistenţă socială prin muncă 
a cerşetorilor din Bucureşti la sediul Societăţii 
Salvarea. Tot el a înfi inţat primele cămine pentru 
adăpostirea femeilor-mame necăsătorite, în preajma 
naşterii şi după naştere, până la găsirea unei 
ocupaţii. El a iniţiat construţia de vespasiene sub-
terane, a fundat Azile de noapte, a instalat pri mele 
fântâni publice pe străzi.

În anul 1915 a susţinut şi obţinut Docenţa în 
Me dicina Legală şi a devenit conferenţiar. În 1916, 
în timpul primului război mondial a fost numit 
director general al Serviciului Transporturilor Ră-
niţilor; apoi a fost Medicul-şef al spitalului nr. 423, 
de tifos exantematic, din Iaşi. În anul 1919 a fost 
numit profesor la Universitatea din Cluj, de unde în 
1932 a fost chemat la catedra de Medicină Legală 
din Bucureşti, fi ind numit totodată director al 
Institutului Medico-Legal. În anul 1934, după nu-
meroase intervenţii, a reuşit să determine autori-
tăţile să înfi inţeze un spital de urgenţă, corolar ne-
cesar al Salvării. În 1936 apare prima Revistă de 
Medicină Legală din ţara noastră, sub îndrumarea 
lui Nicolae Minovici. Ca secretar general a organizat 
în condiţii memorabile, al XVII-lea Congres In-
trena ţional de Antropologie, ţinut la Bucureşti, în 
1937, sub preşedinţia antropologului Pitard. 

Ca primar al comunei Băneasa a activat energic 
pentru dezvoltarea modernă a acestei comune; a 
donat suma de 500.000 lei, pentru ca venitul să fi e 
alocat comunei Băneasa în vederea ajutorării ele-
vilor săraci şi merituoşi. Între anii 1931-1936 a 
donat întreaga sa avere: Ateneului Român (tablouri) 
elevilor săraci (bani numerar), Comunei Bucureşti 
(frumoasa vilă de la Şosea, cel dintâi muzeu de 
entografi e din Bucureşti). Se stinge din viaţă în anul 
1941, ca urmare a unei afecţiuni incurabile la coar-
dele vocale.

Un oaspete german şi un moment de istorie 
medico-legală 

Articolul profesorului Strassmann prezintă in-
teres pentru istoria medicinei româneşti, înainte de 
toate prin succintele descrieri ale Institutului de 
patologie al lui Victor Babeş şi, evident, ale Insti-
tutului Medico-Legal condus de Mina Minovici, 
dar şi ale Spitalului Militar. La descrierea pito res-
cului Bucureşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
se adaugă, fără amabilităţi gratuite, favorabila 
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impresie şi admiraţie faţă de aşezămintele medicale 
vizitate şi, mai ales, organizarea acestora. 

Strassmann reţine cu precizie activităţile Insti-
tutului Medico-legal şi apartenenţa formală a 
acestora la Ministerul Justiţiei, după cum scoate în 
evidenţă independenţa activităţii şi deciziei me-
dicului legist din Regatul României, precum şi 
relaţiile acestuia cu procuratura şi poliţia:

O excursie de primăvară m-a condus anul acesta 
la Constantinopol. Am ales ca traseu, drumul ce 
trece prin Budapesta – Predeal – Bucureşti – 
Constanţa, mai ales pentru că ajunsesem la 
Constantinopol cu vaporul, venind dinspre Marea 
Neagră şi Bosfor şi pentru că pe acolo am căpătat 
impresia, incontestabil cea mai frumoasă, a minu-
natului oraş. Parcurgerea Carpaţilor între Braşov 
şi Sinaia, noile poduri gigantice peste Dunăre la 
Cernavodă, constitue tot atâtea ispite captivante 
pentru calea ce alesesem. Pe lângă toate acestea, 
m-am mai decis [să vin] şi dintr-un un alt motiv. 
Cunoscusem la Moscova pe profesorul Minovici, 
reprezentantul specialităţii noastre la Universitatea 
din Bucureşti, [pe] cei doi fraţi ai săi [Nicolae şi 
Ştefan] şi colaboratorul şi asistentul său doctorul 
[Nicolae] Stoenescu, [care] mă vizitaseră la Berlin 
şi frecventaseră un timp îndelungat institutul 
nostru, [şi] am dorit mult sa revăd pe aceşti oameni 
simpatici şi colegi desăvârşiţi şi să cunosc oraşele 
unde lucrează, care, după fotografi ile ce ne-au fost 
dăruite, ne reprezentau cu un adevărat institut 
model.

Nu am regretat oprirea ce am făcut în înfl o-
ritoarea capitală a tânărului regat în plin progres, 
[afl at] pe cursul inferior al Dunării. Dat fi ind că 
am avut, acolo, o primire, care, chiar pentru cei 
obişnuiţi cu prietenia ospitalieră rusească, a fost 
surprinzătoare şi a întrecut aşteptările; având în 
vedere pitorescul oraşului, oprirea la Bucureşti 
preţuieşte în special pentru medicii doritori de 
lucruri interesante, enorm de mult. Bucureştii au, 
mai ales reputaţia de a fi  oraşul în care se petrece 
cel mai bine, şi am credinţa, deoarece cunosc 
aproape toate capitalele Europei, că această re-
putaţie este într-adevăr meritată. Pentru un medic 
legist berlinez, obişnuit cu deplasările zilnice, cu 
birja prin oraş şi cu nenumărate şi nedorite balan-
sări şi hopuri datorate aderenţei pietrişului sau a 
introducerii ţărânei între şinele tramvaiului cu cai 
şi a cărui foarte numeros material de autopsie dă o 
idee despre cadavrele [ce trebue studiate].

Curios cu câtă dibăcie, birjarii bucureşteni con-
duc doi armăsari într-un ritm foarte rapid, prin 
străzile cele mai intortocheate şi fără a auzi de 

vreun accident. Birjarii bucureşteni mai prezintă, şi 
din alte puncte de vedere, un interes medico-legal. 
Clasa cea mai proeminentă a acestora o formează 
«scopiţii», care sunt o sectă rusească emigrantă, şi 
ale căror practici religioase constau în castrare. 
Aceasta este însă efectuată după ce bărbaţii se 
căsătoresc şi capătă un fi u, astfel ca continuitatea 
familiei să fi e posibilă. Fizionomia feminină a 
acestor castraţi stând pe capra [trăsurii] este într-
adevăr surprinzătoare. Accidente operatorii nu par 
să se fi  născut, drept [pentru] care guvernul român 
nu găsit nici o ocazie, până în prezent, ca să inter-
zică aceste moravuri de automutilare, chiar dacă 
aici este vorba de un „secret“ cunoscut de toţi.

Morga Bucureştilor pe la sfârşitul secolului al 
XIX-lea

Bucureştiul medical este îndeobşte mândru de 
minunatul ca construcţie şi întreţinere Spital Militar 
[precum] şi de Institutul patologic-bacteriologic al 
Universităţii sale şi care este condus de profesorul 
Babeş. În ambele [ocazii] am fost primit cu cea mai 
mare amabilitate. Profesorul Babeş, înconjurat de 
mulţimea colaboratorilor săi, printre care o cola-
boratoare, m-a condus prin toate încăperile sălilor 
sale de lucrări, în speţă un aşezământ de muncă 
dârză. Am văzut, la microscop [preparate] inte-
resante bacteriologic, în special de lepră şi le-am 
privit, graţie perfectului skioptikon1 mărite pe tabla 
amfi teatrului. Am vizitat şi secţia pentru vaccinare 
antirabică şi am asistat la vaccinarea noilor veniţi. 
Zilnic, la ora prânzului, aceştia vin în număr din ce 
în ce mai mare; Institutul din Bucureşti oferă 
asistenţă, sub acest raport, unor întinse regiuni ale 
Orientului. Succesele repurtate cu vac cinul anti-
rabic, cu administrarea serului anti difi eric, sunt 
mai mult decât mulţumitoare.

Pe când Institutul Babeş funcţionează încă în 
în căperi vechi, care dintr-un început nu au fost 

1Lanterna magică, precursorul proiectorului de imagini, al retro-
proiectorului actual.
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destinate acestui scop, pe malul Dâmboviţei se gă-
seşte o construcţie frumoasă şi nouă, în care se afl ă 
Morga, şi în directă corelaţie cu aceasta, Institutul 
Medico-Legal al Universităţii. [Crearea unei] 
anexe s-a simţit şi aici necesară: este vorba ca în 
curând să se realizeze construirea unui amfi teatru 
pentru cursuri. Clădirea actuală se compune, la 
parter, dintr-un vestibul, la stânga - cabinetul direc-
torului şi birourile, în dreapta sala de autopsie, 
drept înainte, între ambele, este sala de expunere a 
cadavrelor necunoscute, în fund [este] primirea 
propriu-zisă a cadavrelor cu mulţumitoarele frigi-
dere, în spaţiul acela un hol comunicând cu curtea, 
prin care se transportă cadavrele şi unde sunt cân-
tărite şi fotografi ate. Sub raportul acestor dispoziţii 
ale Morgii, într-un spirit mai [re]strâns, instituţia 
din Bucureşti prezintă unele similitudini cu cea din 
Berlin, împreună cu care formează cele mai bine 
dotate morgi ale Europei.

La etajul întâi se afl ă laboratorul şi sala de 
colecţii [N.B. muzeul]. Colecţia este [axată] în spe-
cial asupra rănirilor prin arme de foc, pentru care 
profesorul Minovici se interesează în mod special; 
aceasta în afară de alte colecţii ale Institutului, mai 
posedă şi o numeroasă colecţie din domeniul foto-
grafi ei criminologice, care, chiar la Bucureşti, se 
găseşte la îndemna medicului legist. În sala de 
autopsie, mi-a plăcut în primul rând, modul în care 
toţi pereţii sunt folosiţi pentru învăţământ. Peste tot 
atârnă tablouri care reprezintă cele mai importante 
cifre şi dimensiuni ce trebuie luate în consideraţie 
la autopsie, fazele principale ale acesteia, tehnica 
autopsiei creierului, etc, indicate în cuvinte sau în 
imagini. Spaţiul neocupat de acestea, pereţii co-
rido rului şi ai sălii de colecţii sunt acoperiţi cu 
scheme cu conţinut medico-legal, provenind toate, 
din observaţii proprii, [în] parte de la fi gurile noas-
tre deja cunoscute. Aşezate pe perete, sub sticlă şi 
în cadre, acestea nu sunt numai [cu caracter] 
efectiv mai didactic decât dacă ar rămâne în cărţi 
şi ar fi  prezentate numai ocazional dar, după cum 
m-am convins, ele sunt din punct de vedere artistic 
mult mai impresionante. Aceasta, ca şi întregul 
învăţământ al Institutului, face o aşa de bine cum-
pănită impresie, încât vezi că descoperi într-însa, 
produsul unei munci de mai mulţi ani; pe de altă 
parte, şi totul apare atât de împodobit şi de proaspăt, 
încât păstrezi impresia unui Institut tânăr. Într-adevăr 
profesorul Minovici este medic legist şi director al 
Morgii de cinci ani şi de doi ani profesor la Univer-
sitate; până la acea dată învăţământul fusese 
exclusiv teoretic. În mod recent, a trebuit o energie 
excepţională şi un talent de organizare special, 
spre a crea atât de mult, într-un timp atât de scurt; 

într-adevăr guvernul român nu a precupeţit [cu] 
mijloacele [materiale]. Fondul real al morgii se 
ridică la 12.000 franci, la care se mai adaugă un 
ajutor bănesc de aproape 2.000 de franci din fon-
durile Universităţii.

Sala de autopsie a morgii, cu planşele didactice 
(fotografi e cca. 1900)

După cum am relatat, ca medic legist şi director 
al morgii, care este subordonată justiţiei iar nu 
poliţiei, poliţia aduce, din ordinul procurorului, 
cazurile mortale suspecte la morgă iar cadavrele 
depuse acolo cu ordinul de admitere al procurorului 
ramân la dispoziţia directorului până la înmor-
mântare. Acesta dispune să se facă măsurătorile 
necesare, [precum] şi fotografi erea cadavrelor 
necunoscute, care sunt efectuate de către medicul 
respectiv, tot el decide data autopsiei (toate cada-
vrele aduse la morgă sunt sistematic autopsiate) 
care are loc cât de curând, înainte ca vreo dispariţie 
a urmelor sa se producă prin vreo întârziere a exa-
menului cadavrului, datorită întârzierii sau datorită 
unei manopere prea complicate. El mai poate chiar 
reţine cadavrul după autopsie, atunci când alte 
cercetări mai sunt necesare; evident că aceste cer-
cetări, fi e ele anatomice, histologice, chimice sau 
bacteriologice, au loc în institut. În ceea ce priveşte 
protocolul autopsiei s-au compus formulare a căror 
utilizare este uşurată prin întinderea adusă textului 
tipărit. Textul acestor protocoale sunt trimise la 
parchet; în cazurile urgente, acesta este în cu-
noşţintat telefonic. În cazurile grave, de asasinat, 
la autopsie asistă şi judecătorul instructor sau pro-
curorul, cu toate că aceasta este în ultimă ana liză, 
un act medico-legal. Autopsia propriu-zisă este 
efectuată de profesorul Minovici sau de doctorul 
Stoenescu; auditorii cursului de medicina legală, 
asistă şi ei pe cât posibil, fără ca prin aceasta, 
vreunul sa fi  suferit vreun inconvenient din această 
cauză. Atribuţiile medicului legist de la Bucureşti, 
sunt, după cum se vede, altele decât la noi. El nu 
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este numai interpretul medical ales de la caz la caz 
de către judecător, ci însăşi expresia medicală a 
Curţii, şi formează astfel, o parte integrantă a Tri-
bunalului.

Dispoziţii precise sunt în vigoare în ceea ce 
priveşte cercetarea persoanelor în viaţă. În noul şi 
măreţul Palat de Justiţie din Bucureşti, medicul 
legist ocupă un apartament cu mai multe camere a 
căror dispoziţie, în raport cu [cel din cartierul 
berlinez] Moabit, seamănă cu aceea a încăperilor 
de lucru ale unui ministru, faţă de odăiţa unui func-
ţionar de cancelarie. 

Dacă este adevărat că între ţara binecuvântată 
prin bogăţia pământului său, domneşte un lux mult 
mai mare ca la noi, atunci aceasta trebuie, cel puţin 
în parte, să se răsfrângă şi asupra înaltului post de 
medic legist. În aceste încăperi se întreprinde cer-
ce tarea antropometrică a criminalilor recidivişti 
după metoda Bertillon care şi acolo stă, cum este 
fi resc, în sarcina medicului legist; acolo, în orele 
de audienţă, medicului legist i se prezintă acele 
per soane care trebuie cercetate în urma unor răniri, 
atentate la moravuri, stări mintale îndoielnice. 
Chiar şi pentru aceste cercetări, profesorul Minovici 
a emis formulare execepţional de practice şi com-
plete, care, pe de o parte, uşurează înregistrarea 
constatării, iar pe de alta, fac ca vreun punct im-
portant, chiar în cursul anchetei, să nu scape 
neobservat.

Această organizare medico-legală se limitează 
[numai] la oraşul Bucureşti; în restul ţării, lucrurile 
stau altfel. După cum se poate vedea, o instituţie 
similară este aplicabilă numai unui oraş mare şi, 
sub forma aceasta, numai unuia care sa depăşească 

mărimea Bucureştiului, [iar] pentru un oraş cu o 
populaţie mai mare şi cu infi nit mai numeroase 
atri buţii administrative sunt necesare anumite 
modi fi cări. Funcţionarea unui serviciu medico-
legal atât de suveran este datorită, mai mult ca 
sigur, unei încrederi perfecte în capacitatea sa 
ştiinţifi că si de îndeplinire a sarcinii ce-i incumbă. 
Acolo, însă, unde toate acestea sunt depăşite, o 
orga nizare ca cea descrisa mai sus trebuie sa apară 
ca o himeră, în care toate cercetările medicale sunt 
lăsate sub conducerea arbitrară a medicului res-
pectiv. Desigur, în acest caz, Justiţia poate lăsa de 
dorit în ceea ce priveşte hotărârile sale sub raportul 
câştigării siguranţei orânduirilor medico-legale; 
bineînţeles că şi astfel, ştiinţa şi învăţământul me-
dicinei legale pot spera într-o continuitate de foarte 
lungă durată.

Timpul de care am dispus la Bucureşti, a fost, 
din păcate, foarte limitat: nu am putut vedea tot 
ceea ce am decis decât în treacăt; nu am avut timp 
să iau note, astfel că m-am pronunţat numai din 
amin tire. Dacă în întregul ei, imaginea pe care am 
trasat-o, apare exagerată, admit că m-am înşelat în 
unele detalii. Poate că acest foileton de călătorie, 
făcut în treacăt, va decide pe vreunul dintre colegii 
noştrii români, ca în locul acestuia să publice o 
dare de seamă amplă şi temeinică asupra medicinei 
legale din ţara sa.

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului 
„Valorifi carea identităţilor culturale în procesele glo-
bale“, cofi nanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul 
României din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, contractul de fi nanţare nr. POSDRU/89/1.5/
S/59758
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