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NR. 001 /30.01.2014

RAPORT DE  CERCETARE 

CERCETĂTOR  -  Conf.univ.dr.  Neculai  Spirera  Zamfirescu,  atestat  de  Consiliul  Naţional  de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prin  Ordinul M.E.C.T. 4693 / 2008 
Capacitatea de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare a fost evaluată de Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiintifică  şi atestată prin Decizia 9757 / 2009

SOLICITANT – Cabinet individual de avocatura  Maria Vasii

OBIECTUL CERCETĂRII  -  notificarea unor puncte de vedere în masură să limpezească şi să 
redimensioneze aprecierea probatoriului expertal în cauza privind pe Cristian Ciocă 1

CONSTATARI :
1. Urmele de culoarea brun-roşcată identificate pe uşă, tocul uşii, baia aferentă dormitorului, alături 
de microurmele identificate pe zidul gletuit şi urmele de pe grinda de susţinere a podelei, mai precis 
urmele   supuse  genotiparii  au  conţinut  cantităţi  foarte  mici  de  material  biologic,  unitatea  de 
măsură definitoare fiind microlitrul, respectiv a milioana parte dintr-un litru. Cantitatea totala nu 
a depasit 4 (patru) microlitrii, respectiv, circa patru picături dispersate prin fenomenul stropirii.

1

 C.pr.pen. Cap. VII -  art.170. 
........................................................................................................
(7)  În  domeniile  strict  specializate,  dacă  pentru  înţelegerea  probelor  sunt  necesare  anumite  cunoştinţe  

specifice sau alte asemenea cunoştinţe, instanţa poate solicita opinia unei personalităţi sau a mai multor personalităţi  
ori  specialişti  din  domeniul  respectiv.  Dispoziţiile  relative  la  audierea  martorului  sunt  aplicabile  în  mod  
corespunzător.

Potrivit  art.  9(2)  C.pr.pen.  avocatul  are  dreptul  să  beneficieze  de  înlesnirile  necesare  pregătirii  apărării,  
solicitand opinia unei personalităţi sau a mai multor personalităţi ori specialişti din domeniul respectiv.

Comentariu

Alineatul (7)  al art.  170 C.p.p. derogă de la procedura instituţiei expertizei, prin aceea că  instituie reguli 
speciale de procedură care facilitează cunoaşterea  în domeniile strict  specializate,  mai precis domeniile  ce tind să 
impună completarea genurilor de expertize şi obiectivele expertale enumerate de  institutele  nationale de specialitate. 

Literatura  de  specialitate  face  vorbire  de  noile  operaţiuni  ale  ştiinţelor  descoperirii  (forensic  science)  iar 
reprezentanţi ai spatiului academic, admit faptul că şcoala română de poliţie ştiinţifică a dezvoltat episteme, fereştri ale  
cunoaşterii deschise către cercetarea ştiinţifică aplicativă independentă. 
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Acest fapt a condus la situatia în care analizele genetice au fost făcute printr-o abordare diferită faţă 
de situaţiile uzuale, abordare ce a avut ca scop generarea prin reacţia de amplificare a unei cantităţi 
suficiente de copii ale fragmentelor de ADN pentru a se obţine un profil genetic valorificabil.

2. Raportul  de  expertiză medico  legală nr.  A1/237/2013,  alături  de  raportul  de  constatare 
tehnico ştiinţifică nr. 137166/ 19.11.2012 exclude prezumţia potrivit căreia „ pe şapa de beton de 
sub podea s-a aflat o cantitate mare de sânge provenită prin scurgere de pe perete”. Sub podea nu au 
fost identificate urme de sânge.

3. Amestecul  de  profiluri  genetice  din  baia  principală şi  baia  aferentă dormitorului,  având  ca 
posibili  contributori  pe  Cristian  Cioaca  şi  Elodia  Ghinescu,  indică evoluţia  unor  procese 
biologice ( pierderi de sânge şi descuamare cutanară fiziologică ).

4. Mărimea,  geografia  şi  orientarea urmelor  de  culoarea  brun-roşcată  identificate  cu  ocazia 
cercetărilor  la  faţa  locului,  susţin  ipoteza  creării  acestora  prin  acţiuni  distincte  ale  sursei  de 
origine,  respectiv   formare prin stropire (  impact  de  viteză medie  )  ca  urmare  a  unei  duble 
mişcări a sursei, cel mai probabil:

a. -  subiectul aflat cu faţa la uşă, scutură braţul drept al cărui deget a fost rănit în fracţiunea 
de secunda precedentă, printr-o mişcare caracteristică unui pulseu de durere ( stropii de pe uşă).

b. - o noua scuturare a braţului se face după întoarcerea corpului spre dreapta, în drum spre 
baie  (  stropii  de pe perete ).  Stropii  din zona inferioara a peretelui  au creat  premisa formării 
urmelor de pe grinda de susţinere a podelei. 

5. Dacă facem trimitere la algoritmul investigativ, respectiv la necesitatea parcurgerii unor etape în 
procesul  descoperirii  (  nu  al  aprecierii  juridice ) remarcăm  faptul  că  în  ciuda  posibilităţilor 
moderne de valorificare polivalentă a urmelor de sânge, operaţiunile expertale nu au răspuns la 
două întrebări esenţiale, respectiv, timpul formării şi zona anatomică ori categoria vasului de sânge 
din care provin. 

Nu  este  mai  putin  adevarat  faptul  ca  testarea   genetică  nu  raspunde  la  aceste  întrebari,  insa 
raspunsul poate fi dat de ştiinţa serologiei. Întrebarea adresată acestei ştiinţe ar fi  limpezit confuzia 
generată de folosirea  expresiei  „  urme de culoarea brun-roşcată ” relativă la urmele de sânge 
identificate  şi analizate  la finele anului 2012, expresie ce atrage punerea în discuţie  a  excepţiei, 
vitium in procedendo 2

6. Prezenţa firelor  de păr cu bulb şi  teacă epitelială  identificate  pe duşumeaua dormitorului  cu 
ocazia primei cercetări la faţa locului (2007), pentru care s-a stabilit un profil genetic identic cu cel 
al Elodiei Ghinescu, prezumă faptul că în dormitor nu au avut loc operaţiuni de măturare, spălare, 
ştergere, mai precis de îndepărtare a urmelor, în intervalul de timp corespunzător formării acestora, 
până la data primelor cercetări3.

2 Culoarea urmelor  de sânge nu este  aceeaşi  pe toată perioada  existenţei  lor.  Imediat  după scurgerea din vasele 
sanguine, ele au culoarea roşu-deschis, iar pe măsura învechirii, devin de un                                                    roşu -  
închis ( brun  roşcata), cafenii, brune-închis, negre, cenuşii, verzi.  A se vedea : Panaitescu, V.; Popa, V., Examenul la 
locul faptei în cazul  prezenţei petelor de sânge, în Tratat de medicină legală. Vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, 1995; 
Minovici, Mina,  Tratat complet de medicină legală. Vol. I,  Atelierele grafice SOCEC şi Co., Societatea Anonimă, 
Bucureşti, 1928. 
3

 Relativ la firele de păr nu sa răspuns la următoarele întrebări esenţiale : dacă firele de par prezintă ataşate 
urme de sânge, dacă a fost detaşat de la  persoane în viaţă sau de la cadavre;  dacă un fir de păr este detaşat prin  
smulgere sau cădere liberă de la o persoană în viaţă;  care este zona de provenienţă a firului; dacă au fost în contact cu  
produse chimice ( ex. detergenţi ) ....
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7. Mărimea,  geografia  şi  orientarea  urmelor  de  culoarea  brun-roşcată identificate  cu  ocazia 
cercetărilor la faţa locului,  exclud  formarea prin proiectare, mai precis în urma lovirii repetate cu 
pumnul sau prin ţâşniri arteriale specifice depesării unui  cadavru. In apartamentul investigat NU 
a fost comisă o infracţiune de omor urmată de depesarea cadavrului.

Conf. univ.dr. Neculai Zamfirescu
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