
COMUNICAT DE PRESĂ  REPLICĂ

la reportajul ”Copiii bătuți sau violați, la expertiza medico-legală lângă
morgă” realizat de Centrul pentru Investigații Jurnalistice din 06.07.2016

Prin prezentul, ne exprimăm dezacordul și indignarea față de informațiile
făcute publice în reportajul ”Copiii bătuți sau violați, la expertiza medico-legală
lângă morgă” realizat de Centrul pentru Investigații Jurnalistice și plasat pe adresa
http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/copiii-batuti-sau-violati-la-
expertiza-medico-legala-langa-morga la 06.07.2016. Suntem de părere că
informațiile prezentate nu reflectă pe deplin situația reală și, pe alocuri, contravin
adevărului.

Conform legislației de procedură penală, una dintre probele obligatorii cu
suport științific în procesul investigării crimelor îndreptate împotriva sănătății,
integrității și vieții unui subiect uman este expertiza medico-legală, care se
efectuează în subdiviziunile Centrului de Medicină Legală pe lângă Ministerul
Sănătății. Secția Clinică mun. Chișinău (la care s-a făcut referire în reportaj)
asigură examinarea persoanelor vii și este amplasată în blocul administrativ al
CML. Cercetarea cadavrelor are loc în blocul morfologic, situat în aripa opusă la o
distanță de cca. 100 de metri, contrar afirmației din reportaj despre o distanță de
numai câțiva pași. Mai mult, încăperea în care are loc primirea și eliberarea
cadavrelor este ferită de toți vizitatorii CML, cu excepția rudelor răposaților. Acest
mod de organizare este propriu tuturor instituțiilor de expertiză judiciară din spațiul
european pe care am avut onoarea să le vizităm (România, Franța, Estonia,
Portugalia, Bulgaria, Turcia ș.a.), dar și instituțiilor medico-sanitare de tip staționar
din țară și de peste hotarele ei.

Considerăm drept distorsionată informația din reportaj potrivit căreia ”…cel
puțin o dată pe zi un camion încărcat cu coșciuge transportează la cimitir „cadavre
ale nimănui””, în realitate acest proces având loc în mediu o dată pe lună.

Conștientizăm că orice acțiune judiciară pentru fiecare victimă a unei
agresiuni, și mai cu seamă pentru un copil, reprezintă o procedură deloc simplă și
una stresantă. Tocmai din aceste considerente, în cadrul secției Clinice mun.
Chișinău a fost creată și dotată o încăpere separată pentru examinarea copiilor și
minorilor. Menționăm că, copiii sunt examinați în afara fluxului adulților în
prezența părinților sau organului de tutelă și curatelă, cu respectarea
particularităților de examinare a pacienților de această vârstă, fapt menționat în
cadrul reportajului și de șeful secției dr. Aurel Vicol. Recunoaștem că toate
geamurile blocului administrativ de la nivelul I sunt securizate prin intermediul
gratiilor, măsură de pază la care s-a recurs după câteva spargeri și furtul bunurilor
Centrului. În acest context atenționăm că în încăperile de lucru ale Centrului se
păstrează documente medicale, dosare corpuri delicte și alte probe. Însă, această



situație este caracteristică multor instituții publice și neguvernamentale din țară,
fapt care nu periclitează buna desfășurare a activității acestora.

În ce privește condițiile desfășurării actului medico-legal, subliniem că
personalul angajat în examinarea copiilor a beneficiat de instruiri specializate în
acest sens, fapt confirmat în cadrul reportajului și de Rodica Corețchi-Mocanu,
coordonator programe asistenţă psiho-socială la Centrul Naţional de Prevenire a
Abuzului faţă de Copii (CNPAC). Mai mult, pentru conștientizarea lacunelor de
sistem și întreprinderea măsurilor îmbunătățirii prestației medico-legale, atât
personalul medico-legal, cât și conducerea CML a participat la numeroase mese
rotunde, ateliere de lucru și alte foruri consacrate violenței în familie, împotriva
femeilor și copiilor, organizate de diverse instituții internaționale (OMS,
Ambasada SUA în Moldova ș.a.) și naționale (MS, ME), inclusiv din sectorul
neguvernamental (Centrul de Drept al Femeilor, RCTV Memoria, La Strada ș.a.).

Cu referire la cele invocate de dna Ludmila Popovici, director executiv al
CRVT „Memoria”, afirmăm că persoanele vii sunt examinate de medicii legiști
atâta timp cât este necesar pentru a elucida toate circumstanțele incidentului și
consecințele acestuia. În caz de necesitate, persoanele sunt îndreptate pentru
consultații la diferiți specialiști medicali, concluziile medico-legale fiind elaborate
doar după obținerea rezultatelor consultațiilor și în baza acestora. Totodată,
evaluarea consecințelor fizice ale violenței ține de competența expertizei medico-
legale, care nu împiedică nicidecum dispunerea altor expertize judiciare, inclusiv a
celei psihologice.

Suntem de acord cu opinia exprimată în cadrul interviului de către Daniela
Misail-Nichitin, director de programe la CI ”La strada” și suntem deschiși pentru
instruirea continuă a medicilor legiști în cele mai diverse domenii conexe, fapt
demonstrat în repetate rânduri.

Fără a neglija stresul suportat de orice persoană, inclusiv un copil, în incinta
și pe teritoriul Centrului de Medicină Legală, în cadrul reportajului am sesizat o
situație contradictorie. Astfel, reportajul a fost, în mare măsură, focusat pe stresul
pe care-l suportă copiii în procesul examinărilor medico-legale, fapt care vine în
contradicție cu imaginile video realizate ale unui copil ce se plimbă nestingherit pe
teritoriul CML (video 1 – ”Unde se face expertiza medico-legală a copiilor
abuzați” sec. 02-06; video 2 – ”Interviu cu Rodica Corețchi-Mocanu”, sec. 2.52-
3.04).

Am rămas stupefiați de faptul că s-au realizat filmări video ale încăperilor și
teritoriilor Centrului de Medicină Legală fără permisiunea conducerii instituției,
chiar dacă au fost avertizați de dl A. Vicol despre interdicția filmării. Mai grav
este, în viziunea noastră, că în imagini apar subiecți cu caracter confidențial
precum documente medicale, cauze penale, angajați ai CML și altor instituții,
automobile cu numărul de înregistrare, vizitatori. Situația dată contravine serios



valorilor protejate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter
Personal, motiv pentru care ne considerăm obligați să sesizăm această instituție în
vederea verificării legalității acțiunilor autorilor reportajului.

La fine, în lumina celor reflectate considerăm că reportajul a avut un caracter
tendențios și a deformat unele aspecte, în așa mod creând opiniei publice emoții
negative legate de expertiza medico-legală. Până și titlul acestui reportaj lasă loc de
interpretări echivoce și conține, după noi, efecte manipulatorii, ce contravin
principiilor eticii jurnalistului. Astfel, titlul poate lasă, la prima vedere, o impresie
a copiilor bătuți sau violați în expertiza medico-legală, adică într-o subdiviziune a
CML. Considerăm că și sintagma ”lângă morgă”, utilizată în titlu, orientează
negativ cititorul chiar de la începutul reportajului.

Regretăm mult că, o asemenea problemă importantă cum este cea a realizării
dreptului victimei violenței sexuale la o justiție echitabilă, inclusiv prin intermediul
expertizei medico-legale, a fost interpretată distorsionat. Nu neglijăm rolul
sectorului neguvernamental în protejarea drepturilor cetățenilor țării, însă nu este
potrivită promovarea acestuia din contul defăimării instituțiilor publice.


