Fost polițist judiciar,despre cazul de la Caracal: Putem avea de-a
face cu un „Ted Bundy de România”
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Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciară, a precizat că în cazul în care suspectul de la
Caracal - în curtea căruia s-au găsit rămășițe umane - se dovedește a fi criminal în serie,
acesta poate fi comparat cu celebrul ucigaș în serie american Ted Bundy.

„Este cam devreme să putem trage concluzii, dar în mod evident este vorba de un caz tragic, se
pare că este vorba de două, sau trei victime. Într-o astfel de fază, informațiile sunt contradictorii.
De acum încolo începe munca polițienească, de acum încolo vor începe niște investigații de
tehnică criminalistică pentru identificarea cadavrelor”, a declarat pentru MEDIAFAX, Valeriu
Șuhan, fost ofițer de poliție judiciară.
Potrivit lui Șuhan, dacă în acest caz este vorba de un criminal în serie, suspectul de la Caracal
poate fi comparat cu celebrul ucigaș american Ted Bundy, care își alegea unele victime după ce
făceau autostopul.
„Este prea devreme să facem profilul criminalului și să tragem concluzii despre criminal.
Este posibil să fie un tip cu un comportament deviant, pe fond sexual. Putem avea de-a
face cu un Ted Bundy de România. Nu putem exclude niciun fel de varinată în acest
moment”, mai spune fostul polițist.
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Șuhan spune că cel mai dificil moment pentru polițiști este să anunțe familiile, după
indentificarea victimelor. „Cel mai dificil lucru acum pentru un polițist este să anunțe familiile
victimelor, este un moment teribil. Chiar dacă informațiile ajung foarte repede la familie, doar
după ce vor fi indentificate victimele vor fi anunțați și cei din familie”, conchide Valeriu Șuhan.

STS a identificat mult prea greu locația
În curtea mecanicului din Caracal, principalul suspect în cazul dispariției a două adolescente,
polițiștii au găsit, la percheziții, un dezastru de nedescris. Întregul spațiu este ticsit de gunoaie,
vechituri, bucăți de mobilă și haine vechi.
Totodată, a fost găsit și un butoi în care au fost identificate rămășițe umane, aspect confirmat și
de polițiști. Suspectul de 57 de ani din Caracal a fost dus la audieri, după ce într-un butoi în
imobilul în care stătea au fost găsite rămășițe umane și bijuterii. Fata dispărută cu o zi în urmă
apucase să sune la 112, dar STS a furnizat o arie în Munții Apuseni și trei locații greșite.
Din primele date, bijuteriile ar coincide cu cele pe care le purta fata dispărută ieri. Bărbatul
locuia într-o hală dezafectată și este mecanic auto.
Perchezițiile la locuința mecanicului au început după ce o adolescentă de 15 ani din
Dobrosloveni a dispărut, ultima oară fiind văzută în Caracal în timp ce urca într-o mașină.
De asemenea, oamenii legii verifică dacă acest caz are legătură și cu o altă dispariție
înregistrată în Olt, în aceeași zonă. Potrivit presei locale, în aprilie, o fată din Craiova a
mers la Caracal pentru a lua bani de la mama ei, iar de atunci nu a mai fost găsită.
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