
La data de 20 decembrie 1982, dr. Mina Minovici inaugureaza “Morga Orașului  

Bucureșci”.    

La data de 1 aprilie 1898 Morga Orașului București a fost numită “Institutul Medico 

Legal”. Aceasta schimbare a fost propusă chiar de catre cel care a inființat-o, prof. 

Mina Minovici, care punea astfel în urmă cu 125 de ani bazele sistemului public 

instituțional de medicină legală în țara noastră, clădind primul institut de medicină 

legală din țară și din lume, Institutul Medico-Legal din București.   

   

Prof. Mina Minovici a intenționat să dăinuiască o instituție publică în slujba 

cetățeanului care să preia solicitările justiției și nevoia de justiție a justițiabilului 

român și care venind în întimpanarea adresabilității acestuia să contribuie la 

constituirea materialului probatoriu necesar justiției fără a îndatora cetățeanul spre 

plata unor costuri pe care să nu și le 

poate permite și astfel să susțină 

accesul liber și nediscriminator la 

actul de justiție.   

   

După acest model, în anii ce vor urma, 

toate țările lumii vor constitui dincolo 

de un sistem expertal medico-legal și 

un sistem medicolegal public dar 

Institutul de Medicină Legală din 

București se va afla încă mult timp 

inaintea celorlalte institute similare 

fiind pe drept cuvant considerat în 

perioada anilor 1900-1920 drept cel 

mai modern institut de medicină 

legală din Europa.    

   

O instituție publică medico-legală 

înseamnă:   

1) Preluarea oficială, a solicitărilor 

justiției pentru împlinirea 

actului de justiție, repartizarea 

solicitărilor adresate  instituției  

către experții medico-legali 

care activeaza in interes public.    

2) Întocmirea documentelor si 

actelor medico-legale la nivel 

institutional si remiterea lor 



oficial  cître  emitentul solicitării oficiale, completată după  caz  cu  audierea 

experților ce au contribuit la intocmirea acestora   

3) Contradictorialitate avînd șa bază verificarea actelor medico-legale încă din 

interiorul institutiei înainte de a fi remise emitentului solicitării printr-un 

sistem de comisii cu rol de verificare (comisii de avizare, Comisie superioara 

medico-legala) ce ți-au dovedit eficiența de peste 70 de ani    

4) Respectarea managementul calității în instituții si a unei metodologii unitare 

la nivel național sub coordonarea Consiliului Superior de Medicină Legală și 

a Ministerului Sănătății   

5) Formarea profesională continuă a personalului medical superior (medici 

legiști, biologi, toxicologi, serologi, geneticieni, etc.) pentru a asigura noi 

generații de specialiști cu înaltă pregătire profesională, activitate didactică 

pentru formarea studenților la medicină și la drept.   

6) Cercetare științifică la nivelul interesului comunității științifice și a nevoilor 

actului medical si de justiție   

7) Un rol activ institutional la prevenirea bolilor cu transmitere infecțioasă și a 

diagnosticului cauzelor medicale ale decesului esențiale pentru a 

fundamenta la nivel național și internațional indicatori de sănătate publică 

(de exemplul decese datorate consumului de droguri, etc.) cât și corelația  

clinico-necroptică un mijloc de verificare foarte important pentru practica 

medical.   

8) O instituție în care interesul public al ocrotirii sănătății, al justiției și al 

societății sunt prioritare.  

   

Toate cele de mai sus au fost 

puse în operă  

încă de la înființarea Institutului 

MedicoLegal precum și în anii 

ce au urmat prin efortul 

înaintașilor noștri, o moștenire 

pe care toți ce activăm în acest 

domeniu am preluat-o și o 

conducem înainte o data cu 

dezvoltarea sistemului medico-

legal public.   

   

Instituția de medicină legală 

este reprezentată la nivel național prin institutele de medicină legală (București, 

Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Tg. Mureș), serviciile județene de medicină legală 



în centrele de județe în cadrul spitalelor județene  precum și prin cabinetele de 

medicină legală în unele județe ale țării.   

   

În anul 1930 Institutul Medico-legal a fost redenumit “Institutul Medico-legal 

prof. dr. Mina Minovici” prin decret de stat, denumire prin care imaginea sa a 

sporit în țară și în lume.     

   

Institutul a fost demolat în anul 1985. În anul 1989 a fost ridicat actualul sediu al 

noului institut medico-legal care în anul 2000 a fost redenumit “Institutul 

Național de Medicină Legală Mina Minovici”, aspect prevîzut in legea specifică 

de activitate a medicinii legale, lege organică, denumire pe care o poartă și în 

prezent.   

   

Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, experții medico-legali, toți 

salariații lucrează și activează cu dăruire într-o  activitate amplă, diversificată de 

lucrări, prin care chiar și în perioade dificile ca  de exemplu  perioada pandemică 

COVID-19 sau în cazurile dificile sși complexe să ofere măsura valorii 

profesionale și să ofere cu echilibru dovezi solide necesare justiției.   

   

Instituția medico-legală are nevoie să comunice și să informeze corect cetățenii 

respectând libertatea presei precum și normele impuse de către cercetarea 

judiciară. 

   

Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici este mândru de tradiția pe 

care a moștenit-o și pe care o apără continuându-și cu onoare menirea pentru 

care a fost creat de institutuție publică în slujba cetățeanului, a interesului 

medicinii și al justiției aducându-și contribuția la întărirea sistemului 

instituțional public al medicinii legale în țara noastră.   

   

 

Directorul general al INML MM    

Prof. GC Curcă   


