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Cazul Caracal. A treia zi de cercetari la locuinta
lui Gheorghe Dinca
Anchetatorii au revenit, duminica, pentru a trei zi la rand, la casa lui
Gheorghe Dinca, de unde sambata au fost ridicate noi fragmente osoase si
probe biologice. De asemenea, cu o zi in urma procurorii si politistii au cautat
fara rezultat telefonul mobil al Luizei, pe care Dinca a sustinut ca l-a aruncat
intr-un lan de floarea-soarelui, scrie Hotnews.ro.
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Anchetatorii au incercat, la perchezitiile de sambata facute in casa lui Gheorghe Dinca, sa
gaseasca probe care sa arate prezenta fetei de 18 ani, Luiza, la locuinta lui Dinca, a declarat
purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime. Ea a spus ca au fost gasite 3 urme biologice,
fara a preciza despre ce este vorba, iar la ultima audiere Dinca ar fi dat noi indicii.
Reprezentantul DIICOT a precizat, de asemenea, ca la dosar au fost atasate cele doua rapoarte
ale experizei antropologice si genetice realizate de Institutul de Medicina Legala. Raportul
antropologic realizat pe fragmente de oase si dinti gasite in locuinta lui Dinca arata ca acestea
apartin unei fete cu varta intre 15 si 17 ani, in timp ce constatarile preliminare pentru profilul
genetic sunt ca, in proportie de peste 99,9%, acesta apartine unei singure persoane, respectiv
Alexandrei.

"Din raportul de expertiza medico-legala antropologic, efectuat asupra fragmentelor oaselor si
dintilor, fragmentelor gasite la domiciliul inculpatului cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate
la data de 27 iulie 2019, s-a concluzionat ca aceste fragmente provin de la scheletul unei singure
persoane de sex feminin, cu varsta cuprinsa intre 15 si 17 ani, la data decesului. De asemenea,
au sosit si constatarile preliminare ale expertizei genetice judiciare avand ca obiect stabilirea
profilului genetic al probelor ridicate cu ocazia cercetarilor la fata locului de la domiciliul
inculpatului. Analiza genetica a elementelor dentare a condus la evidentierea unui profil ADN
unic, apartinand unei singure persoane de sex feminin. Profilul ADN feminin apartine victimei cu
probabilitate de peste 99,9%”, a precizat Mihaela Porime.
intrebata despre cele trei telefoane ale lui Gheorghe Dinca, reprezentantul DIICOT a spus ca
acestea au fost ridicate si urmeaza sa fie expertizate informatic la Bucuresti. De pe unul dintre
telefoanele lui Gheorghe Dinca ar fi sunat si Alexandra, de trei ori, la 112, joi, 25 iulie, pentru a
anunta ca a fost rapita, sechestrata si violata.
Surse judicare au declarat pentru Mediafax ca anchetatorii au gasit, sambata, la domiciliul lui
Gheorghe Dinca, urme biologice pe un calendar si pe o pereche de pantaloni.
Perchezitiile in casa in care Gheorghe Dinca sustine ca le-a ucis pe Alexandra si Luiza au fost
reluate vineri de procurorii DIICOT, impreuna cu expertii criminalisti. Dupa prima zi de cautari,
anchetatorii au ridicat noi fragmente osoase si probe biologice, care urmeaza sa fie analizate
genetic si antropologic. Vineri, anchetatorii au gasit in parcul din Caracal cartela SIM si telefonul
Alexandrei, dupa ce Gheorghe Dinca a indicat locul in care le-a aruncat.
DIICOT a anuntat oficial, sambata, ca in urma analizelor facute de Institutul National de Medicina
Legala pe fragmentele osoase ridicate din casa lui Gheorghe Dinca a rezultat profilul genetic al
unei singure persoane, respectiv al Alexandrei Macesanu.
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