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Rezultatele expertizei antropologice finalizate vineri arată că oasele ridicate de la casa lui
Gheorghe Dincă din Caracal aparțin unei fete cu vârsta între 15 și 17 ani, au declarat
pentru MEDIAFAX surse din INML.

Surse din Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" au declarat pentru MEDIAFAX
că rezultatele expertizei antropologice finalizate vineri arată că oasele ridicate de la casa lui
Gheorghe Dincă din Caracal aparțin unei fete cu vârsta între 15 și 17 ani.
Expertiza genetică, cea care ar putea determina dacă rămășițele osoase ridicate din casa de la
Caracal și trimise la Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" conțin ADN-ul celor
două tinere, este în continuare în lucru.
Procurorii DIICOT au reluat vineri cercetările în cazul crimelor de la Caracal, făcând verificări la
casa lui Gheorghe Dincă, unde au fost găsite probe de ADN aparținând Alexandrei Măceșanu.
Dincă, suspect principal în acest caz, participă la cercetări. El a fost dus sub escortă de la
Arestul Central din Capitală înapoi la casa din Caracal, unde le-ar fi ucis pe cele două tinere,
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pentru verificări.
Purtătorul de cuvânt al DIICOT, Mihaela Porime, a declarat, vineri, presei, la Caracal, că vor fi
cercetate toate zonele din curtea locuinței lui Gheorghe Dincă, de echipe complexe. Printre cele
verificate sunt și gropile de beton.
„În baza unui nou mandat de percheziție am intervenit la domiciliul inculpatului, urmare a
preluării dosarului de la DIICOT ST Craiova la Structura Centrală. Vom efectua o
cercetare criminalistică complexă și amănunțită, împreună cu polițiști din cadrul
Serviciului Omoruri din Poliția Capitalei, Direcția de Combatere a Criminalității
Organizate, Institutul Național de Criminalistică, precum și cu Serviciul Criminalistic din
Poliția Capitalei.
Când vorbesc de o acțiune complexă, de o cercetare complexă, mă refer la faptul că vor
fi sectorizate toate zonele, vor fi cercetate cu echipe diferite. De asemenea, se va avea în
vedere și vor fi verificate și gropile acelea cu beton și ciment după ce în prealabil vom
face o degajare a zonelor respective”, a spus Porime.
Potrivit acesteia, Dincă a oferit noi indicii care vor fi verificate.
Anterior, procurorul-șef DIICOT Felix Bănilă, sub ccordonarea directă a căruia se află
instrumentarea cauzei, preciza că anchetatorii l-au întrebat pe Gheorghe Dincă ce a făcut cu
cadavrele după ce le-a ucis, acesta devenind confuz și spunând că inițial a aruncat corpul fetei
de 15 ani în Olt, apoi și-a schimbat declarația, spunând că l-a aruncat de fapt în Dunăre.
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