VESTE TRAGICĂ. Cenuşa descoperită în butoiul din gospodăria
monstrului din Caracal este a Alexandrei!
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Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a declarat, vineri seară, că ADN-ul din oasele
găsite de la domiciliul lui Gheorghe Dincă și analizate de INML este al fetei. Ministrul
Justiției a anunțat familia.
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„De-abia acum începe răzbunarea pe care cred că nimeni dintre cei care mi-au omorât
nepoata și-o dorește. Ministrul Justiției l-a anunțat pe vărul meu de rezultat: se confirmă
din păcate aceste date: ADN-ul Alexandrei din acea cenușă sau ce dracu era… oase,
(coincide - n.r.) cu ADN-ul părinților”, a declarat unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpănașu,
la Antena3.
Institutul Național de Medicină Legală (INML) a transmis către DIICOT raportul de expertiză
medico-legală antropologică privind examinarea materialului osos și dentar identificat în urma
percheziției domiciliare efectuate la locuința lui Gheorghe Dincă, informează Mediafax.
„În cursul acestei zile, Institutul Național de Medicină Legală a transmis DIICOT –
Structura Centrală raportul de expertiză medico-legală antropologică privind examinarea
materialului osos și dentar identificat în urma percheziției domiciliare efectuate la data de
27.07.2019 la locuința inculpatului Dincă Gheorghe. Având în vedere faptul că, până la
acest moment, raportul asupra materialului genetic nu a fost transmis, iar rezultatele
necesită a fi coroborate, opinia publică va fi informată ulterior asupra concluziilor
acestora”, arată un comunicat emis de DIICOT.
Anchetatorii au identificat, în urma perchezițiilor de vineri de la casa lui Gheorghe Dincă, alte
fragmente osoase, urmând a fi analizate genetic şi antropologic. Percheziția va fi reluată
sâmbătă.
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