
COMUNICAT DE PRESĂ

Cu referire la incidentul produs în după amiaza zilei de 6 iunie curent la sediul
Centrului de Medicină Legală precizăm următoarele.

Sâmbătă, 3 iunie, în secția Tanatologie Chișinău a fost transportat pentru
cercetare medico-legală cadavrul unei doamne, fiind însoțit de solicitarea emisă de IP
Râșcani. Până la data de 5 iunie nici o rudă sau apropiat al defunctei nu s-a interesat
de acest caz. Pe 5 iunie, conform procedurii, cadavrul a fost supus examinării medico-
legale în vederea stabilirii cauzei morții și emiterii unui certificat medical constatator
al decesului necesar pentru înhumare. În după amiaza aceleiași zile s-a prezentat
concubinul răposatei, având asupra sa certificatul de deces emis de OSC mun.
Chișinău încă pe 3 iunie în baza certificatului medical constatator al decesului eliberat
de medicul de familie în aceeași dată. Menționăm că informarea Centrului de
Medicină Legală despre deținerea certificatului de deces ar fi anulat lucrările medico-
legale și, respectiv, cheltuielile legate de acestea. Concubinul defunctei a solicitat
păstrarea în camera frigorifică a cadavrului și a fost informat că acest serviciu se
prestează doar contra plată, fiindu-i comunicate și costurile reglementate de tarifele la
serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară (anexa 4), aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr.194 din 24.03.2017. Pentru a evita aceste plăți, a fost depusă o cerere prin
care s-a solicitat scutirea de plata serviciilor, însă aceasta a fost refuzată din lipsa
indicării unor motive și probării acestora. În dimineața zilei de 6 iunie solicitantul a
fost informat despre refuzul scutirii de plată. În după amiaza aceleiași zile, concubinul
defunctei, care părea a fi în stare avansată de ebrietate, a intrat în holul blocului
administrativ al Centrului de Medicină Legală înarmat cu un cuțit și lichid incendiar
cu care a stropit încăperile, amenințând că va da foc instituției. Grație intervenției
prompte a carabinierului ce asigura paza, acțiunile ilegale au fost curmate, iar
persoana imobilizată. Pe marginea acestui caz au fost sesizate organele de drept, care
au inițiat o anchetă. Înregistrările video ale incidentului au fost furnizate organelor de
drept conform demersului acestora, din care rezultă că concubinul răposatei s-a
deplasat la sediul Centrului de Medicină Legală cu taxiul, deși invoca lipsa
mijloacelor financiare. În legătură cu acest caz, ne exprimăm recunoștința față de
carabinier și trupele de carabinieri, care a intervenit în vederea contracarării acțiunilor
ilicite și a prevenit provocarea unor prejudicii importante instituției, personalului
medico-legal și vizitatorilor prezenți la acel moment. Totodată, regretăm modalitatea
la care s-a recurs pentru rezolvarea situației și afirmăm că acțiunile personalului
medico-legal au fost corecte și conforme legislației.


