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Nr. 127 / 15 mai 2019
Către: INML
În atenția: Domnului Director Prof. Dr. Cristian George Curcă

Domnule Director Prof. Dr. Cristian George Curcă,
Vă mulțumesc pentru “răspunsul” dvs. din data de 24 aprilie 2019 referitor la adresa SECUNDA din
data de 17 aprilie 2019.
Din păcate am constatat cu mâhnire că dvs. NU ați răspuns la cele 5 întrebări DE INTERES PUBLIC
formulate de SECUNDA conform ARTICOLELOR. 6 și 7 din LEGEA 544/2001.
De aceea, REVENIM cu cele 5 întrebări nu înainte de a vă reaminti că vă putem acționa personal în
judecată conform ARTICOLELOR 48 și 49 din LEGEA 544/2001 în cazul în care refuzați să ne răspundeți
STRICT la cele 5 întrebări DE INTERES PUBLIC în termenul legal de 10 zile. (În E-mail v-am atașat în
format PDF LEGEA 544/2001 – pentru studiu personal în cazul în care departamentul juridic al INML
nu va informat CORECT asupra sarcinilor dvs. obligatorii conforme cu LEGEA 544/2001.

Domnule Director Prof. Dr. George Curcă vă rugăm să LUAȚI ACT.

REVENIRE întrebări SECUNDA – 15 mai 2019
În baza Legii 544/2001, pentru buna informare a cetățenilor României și pentru clarificarea unor
date înainte de publicarea unui articol în cotidianul online www.secundatv.ro și dezbaterea temei de
fond în emisiunea SECUNDA POZITIVĂ ce se difuzează în zilele de luni și miercuri, de la ora 21:00, pe
televiziunea internațională Nașul TV, vă solicităm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

Institutului Național de Medicină Legală “Mina Minovici” (INML) prelevează probe
biologice (sânge) în vederea stabilirii alcoolemiei. În acest context:
1. Ce obligații au angajații INML în vederea stabilirii alcoolemiei?
2. Ce date anatomice trebuie colectate de către angjații INML de la persoana supusă
procedurii de prelevare a probelor biologice (sânge) în vederea stabilirii
alcoolemiei?
3. Care este procedura de prelevare a probelor biologice (sânge) în vederea stabilirii
alcoolemiei la solicitarea unei persoane care a fost adusă la INML de Poliție?
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4. Ce obligații au angajații INML pentru a RESPECTA procedura de RECOLTARE în cazul
în care persoana adusă de Poliție NU refuză prelevarea dar după ce i se recoltează
prima probă are nevoie de intervenția unei unități spitalicești și este transportată
de urgență cu Salvarea de la INML la Spital unde i se acordă primul ajutor într-o
perioadă de timp mai mare de o oră de la prelevarea primei probe de sânge?
5. Ce obligații are INML față de persoana care a achitat contravaloarea prelevării de
probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei?
Vă solicităm să ne precizați articolele de Lege precum și cele din Normele
Metodologice care definesc răspunsurile pentru fiecare întrebare în parte.
În speranța că vom primi răspuns la întrebările noastre într-un timp rezonabil,
câteva zile,
Vă mulțumesc,
Mihai PÂLŞU
Director SECUNDA
mihaip@secundatv.ro

