
COMUNICAT DE PRESĂ

REPLICĂ

la știrea ”Moarte învăluită în mister” difuzată de Jurnal TV
în cadrul buletinului de știri de la ora 19.00 din 30.04.2018

Prin prezenta ne exprimăm dezacordul cu informațiile date publicității în
știrea difuzată de Jurnal TV în cadrul buletinului de știri de la ora 19.00 din
30.04.2018 ”Moarte învăluită în mister”. Considerăm că informațiile prezentate nu
reflectă pe deplin situația reală, iar reportajul a fost realizat prin tehnici
manipulatorii și ruperea din contextul evenimentelor a unor secvențe ce conțin
comportamentul agresiv al rudelor defunctului, cât și cel lipsit de etică al
reporterului Jurnal TV, care prin acțiunile sale au condus la tensionarea situației.

La data de 15.04.2018 la Centrul de Medicină Legală a fost transportat
cadavrul unei persoane de sex masculin neidentificate, care pe 17.04.2018 a fost
supus examinării medico-legale, a fost stabilită cauza decesului, care urmează să
fie confirmată prin cercetările de laborator, informații ce se vor regăsi în raportul
de expertiză medico-legală. Prin cercetarea la locului descoperirii cadavrului s-a
constatat că corpul acestuia era culcat pe scările blocului pe suprafața sa anterioară
(cu fața în jos). Drept rezultat al acestei poziții, lividitățile cadaverice s-au format
pe suprafața anterioară a corpului, inclusiv pe față. În context trebuie să precizăm
că lividitățile cadaverice sunt niște fenomene postume (postmortem) ce apar la
puțin timp de la deces ca rezultat al stopării circulației sangvine, se formează pe
porțiunile orientate inferior ale corpului cadavrului prin scurgerea pasivă a sângelui
prin vase și, de regulă, au o culoare intens violacee. În atare condiții, un
necunoscător al domeniului medicinei legale poate interpreta lividitățile cadaverice
drept leziuni sub formă de echimoze, exact cum au și fost apreciate de către rude.
Însă, diferențierea dintre lividități cadaverice și echimoze o poate face doar un
medic legist și nicidecum de către orice persoană ce nu are instruiri specializate în
domeniu. La fel din cauza poziției în care a fost descoperit cadavrul, pe suprafața
nasului a rămas amprenta marginii treptei scării, care la fel, a fost eronat
interpretată de către rude drept o leziune. Subliniem că corpul cadavrului a fost
examinat detaliat pentru constatarea cauzei morții și eventualelor leziuni. Toate
constatările făcute la autopsie au fost documentate și fotografiate, iar imaginile
foto ce le confirmă, inclusiv cauza decesului, vor fi anexate la raportul de expertiză
medico-legală, care va fi prezentat ordonatorului. Ulterior, pe 19.04.2018 persoana
decedată a fost identificată, iar cadavrul împreună cu certificatul medical
constatator al decesului a fost eliberat mamei defunctului.



La data de 24.04.2018, în jurul orelor 16:00 (peste programul de activitate al
subdiviziunii CML în care a fost examinat cadavrul), mama defunctului s-a
prezentat la sediul CML, fiind însoțită de 2 persoane și o echipă a Jurnal TV
(reporter, cameraman și șofer) și au tăbărât asupra asistentei medicale principale a
secției Tanatologie mun. Chișinău, care le-a eliberat certificatul de deces,
solicitând modificarea cauzei decesului și pretinzând că defunctul a fost asasinat.
Precizăm că, asistenta medicală nu are competențele medicului legist și, din
această cauză, nici nu putea veni cu comentarii, moment explicat în repetate
rânduri. Drept rezultat al bruscării verbale a asistentei medicale de către rude și
echipa Jurnal TV, asistenta medicală a refuzat firesc să mai discute în continuare în
atare condiții. Deși, pentru explicarea situației s-a prezentat și șeful de secție,
rudele defunctului au continuat să manifeste un comportament nejustificat agresiv,
ofensator și cu utilizarea cuvintelor necenzurate. Menționăm că expertiza medico-
legală poate doar stabili cauza morții și nu are competența de a încadra juridic
circumstanțele morții în omucidere, fapt care a fost explicat rudelor defunctului în
detalii. În tot acest răstimp, fără a anunța și primi acordul conducerii CML, contrar
indicatoarelor de interdicție (care inter alia sunt surprinse în filmări) echipa Jurnal
TV a realizat filmări pe teritoriul și în încăperile Centrului, chiar dacă a fost
sesizată de către șeful de secție că orice filmare poate avea loc doar cu acordul
conducerii pentru a se asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal,
medical și de anchetă. Menționăm că și membrii echipei de filmare (reporterul și
cameramanul) au manifestat un comportament totalmente lipsit de etică
profesională și, pe alocuri, agresiv. Însă, toate aceste momente nu au fost incluse în
reportaj din considerente lesne de explicat. Cu toate că șeful de secție a explicat
rudelor defunctului timp de cca.1 oră cele constatate la autopsie, competențele,
procedurile și termenii de efectuare a expertizei medico-legale, nici acest moment
nu a fost reflectat în reportaj, deoarece în caz contrar s-ar fi pierdut momentul
senzației necesar pentru captarea atenției auditoriului. Din contra, în reportaj s-a
regăsit doar afirmația corectă a șefului de secție despre realizarea discuției numai
cu rudele defunctului și în lipsa unor persoane terțe, în cazul de față echipa Jurnal
TV. Această poziție este una corectă și dictată de obligativitatea expertului judiciar
de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal, medical și de anchetă, în
caz contrar riscând să răspundă juridic, inclusiv în conformitate cu art.315 din
Codul penal.

Fiind sesizat de comportamentul agresiv al rudelor defunctului și echipei
Jurnal TV, la fața locului s-a prezentat carabinierul de gardă, ce asigură paza
edificiilor CML, care a fost la fel bruscat și chiar lovit de către mama defunctului.
Drept rezultat, carabinierul a solicitat întăriri, la fața locului prezentându-se 3
automobile cu echipe de intervenție ale Departamentului Trupelor de Carabinieri al



MAI. Chir și în asemenea situație, rudele defunctului au continuat bruscarea și
agresarea verbală a angajaților CML și a carabinierilor. Intervenția carabinierilor
pentru calmarea spiritelor rudelor defunctului și a echipei Jurnal TV, bruscarea
acestora, inclusiv fizică, nici nu a fost pomenită în reportaj din considerente
explicabile.

Totodată, atât unul dintre însoțitorii rudelor, cât și cameramanul și șoferul
echipei Jurnal TV și-au permis să fumeze periodic pe teritoriul instituției, contrar
prevederilor legale, deși în locurile vizibile sunt amplasate mai multe indicatoare
privind interdicția fumatului. Întregul incident, inclusiv bruscarea angajaților CML
și a carabinierilor de către rudele tânărului decedat, cât și comportamentul
inadecvat, lipsit de orice etică și critică a reporterului Jurnal TV, a fost filmat de
camerele de supraveghere instalate pe teritoriul și în încăperile Centrului de
Medicină Legală.

A doua zi după incident, rudele defunctului s-au apropiat repetat la sediul
CML fără echipa Jurnal TV și au discutat atât cu șeful de secție, cât și cu medicul
legist ce a realizat autopsia, primind repetat informații vis-a-vis de rezultatele
autopsiei, cauza morții și explicații privind culoarea tegumentelor feței. Totodată,
rudelor li s-a explicat că lenjeria intimă (slipul și maioul) a defunctului era intens
murdară de mase fecale și din considerente sanitaro-epidemice a fost nimicită. Este
evident că angajații CML nu puteau să o utilizeze în alte scopuri, inclusiv
personale, dacă acestea au fost suspiciunile rudelor sau sugestia din reportaj.
Intervenția telefonică a avocatului pentru a i se oferi anumite informații nu putea fi
nicidecum satisfăcută, or, fiecare avocat competent cunoaște că în conformitate cu
Legea cu privire la avocatură poate obține o informație doar prin prezentarea
mandatului ce atestă reprezentarea intereselor unei persoane și nicidecum la
telefon. Din aceste considerente, suntem convinși că intervenția telefonică a
avocatului a avut menirea doar de a susține în continuare show-ul.

Considerăm că intervenția agresivă și presiunile rudelor asupra angajaților
CML reprezintă o imixtiune în procesul de efectuare a expertizei medico-legale,
fapt ce contravine prevederilor art.7 din Legea nr.68 din 14.04.2018 cu privire la
expertiza judiciară și statutul expertului judiciar ce prevede independența
expertului judiciar în procesul efectuării activităților sale profesionale.

În concluzie, ne exprimăm profundul regret că meseria de reporter s-a
transformat în goana după audiență dintr-un mesager obiectiv, echidistant și
imparțial al unei informații într-o activitate bădărănească.


