
Flavia s-a inecat cu apa din Olimpia
Concluzia raportului medico-legal arata ca Flavia Mocanu s-a inecat cu apa din bazin, si nu cu bol
alimentar.

 Flavia Mocanu a murit inecata cu apa din bazin. Aceasta este concluzia raportului medico-legal care a
venit saptamana trecuta la Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu. Procurorii care ancheteaza cazul nu se
asteptau la concluzia legistilor, ei preconizand initial un cu totul alt verdict. „Din declaratiile martorilor
reiese ca a regurgitat, dar raportul medico-legal spune ca a murit inecata cu apa din bazin. Noi nu suntem
convinsi de cauza exacta a mortii ", declara unul din procurorii care se ocupa de dosarul Flavia Mocanu –
bazinul Olimpia. Acum, cu atat mai mult cu cat verdictul dat de legisti confirma decesul fetitei prin inec
cu apa din bazin, supraveghetoarea bazinului pare tot mai vinovata. Din cauza neglijentei aduse in
serviciu de aceasta femeie, care trebuia sa se asigure ca totul se desfasoara in ordine in bazinul de inot,
fetita de 10 ani care a lesinat in apa nu a fost observata in timp util pentru a nu intra in moarte cerebrala.
Desi subcomisarul de politie care a desfasurat ancheta, Bogdan Drasoveanu, declara ca si directorul
CSM, Viorel Cintean, va fi audiat pentru ca ar purta o parte din vina prin impunerea unei fise prea lungi
de indatoriri pentru un singur post, acesta din urma afirma ca nu a fost chemat la Politie pentru declaratii.

 ACUM dosarul este incheiat din punctul de vedere al Politiei Judiciare, ancheta fiind preluata de
Parchet. Directia spre care se indreapta este oarecum incerta, punerea sub acuzare a celor care poarta vina
mortii micutei Flavia intarziind sa se faca.

 Pe 31 mai, Flavia Mocanu s-a inecat in bazinul Olimpia unde a stat aproape 10 minute pana a fi
observata. Lipsa de oxigen din acele minute si-a spus cuvantul, dupa patru zile de coma fetita murind de
stop cardio-respirator.
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