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SOCIETATEA ROMÂNA A
CERCETĂTORILOR
ÎN STRATEGII JUDICIARE 1
CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU
INVESTIGATII CRIMINALE APLICATE

România / Râmnicu Sărat,
str. N.Bălcescu nr. 2 B
0723435605 e-mail:
probafavorabila_z@ yahoo.com
zamfirescu_49@yahoo.com
probafavorabila.webgarden.ro

NR. 00 / .
RAPORT DE CERCETARE
CERCETĂTOR: Conf. univ. dr. N. Zamfirescu, doctor în drept – specializarea criminalistică, atestat de
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, titular disciplinele
„Criminalistică” şi „Expertiza criminalistică” – Ordinul M.E.C.T. 4693/2008.
SOLICITANT2. Cabinete asociate de avocatură „Doina & Mihai Baco” Baroul Alba
OBIECTUL CERCETĂRII3: Interpretarea fenomenologică a urmelor accidentalităţii în vederea determinării
poziţiei ocupanţilor autoturismului.
DOCUMENTE PUSE LA DISPOZIŢIE
Proces verbal de cercetare la fata locului; schiţa locului faptei; raport de expertiză tehnică; raport de expertiză
criminalistică; raport de expertiză medico legală
CONSTATĂRI PRIVITOARE LA DOCUMENTELE SUPUSE EXAMINĂRILOR:
Timpul orar şi poziţionarea martorilor faţă de eveniment nu a permis stabilirea pe cale testimonială a poziţiei
ocupanţilor autoturismului în momentele imediat precedente accidentalităţii.
Experţii Institutului Naţional de Criminalistică nu au avut la dispoziţie date care să permită programului Virtual
Crash o concluzie matematică privind poziţia ocupanţilor autoturismului, acest fapt justifică caracterul teoretic
al raportului de expertiză criminalistică.
Conţinutul şi concluziile raportului de expertiză tehnică sunt irelevante întrucât evaluează ipotetic datele
generale ale cauzei şi mărturiile ieşind astfel din sfera obiectului unei expertize tehnice, respectiv examinări şi
concluzii relative la starea tehnică a autovehicolului.
Procesul verbal de cercetare la faţa locului nu precizează sursa notificării „pasagera Deac Mariana Norica a
fost transportată la spital”.

Societate cu personalitate de drept natural, funcţionând ca instituţie ştiintifică de formare, specializare, perfecţionare şi
recomandare a cercetătorilor în strategii judiciare.
1

Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Art. 6 / Orice avocat, indiferent de forma de
exercitare a profesiei, poate să încheie convenţii de colaborare cu experţi sau cu alţi specialişti, în condiţiile
legii.Ordonanţa nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică. Art. 6 / Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de drept public şi de drept privat care au în obiectul de activitate
cercetarea-dezvoltarea. Art. 10 (1) / Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul public sau privat poate fi
desfăşurată şi în cadrul unor forme asociative, în dondiţiile prevăzute de lege.

2

Prezentul raport este integrat proiectului de cercetare ştiinţifică „Expertiza anchetei judiciare” derulat în colaborare cu
Facultatea de Drept a Universităţii Babeş Bolyai Cluj Napoca.
3
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URME SUPUSE PROCESULUI DE INTERPRETARE FENOMENOLOGICĂ
Leziunile ocupanţilor reflectate de raportul de expertiză medico legal; avariile autoturismului; imaginea
aspectului parbrizului; poziţionarea după ejectare a corpurilor victimelor.
PERSPECTIVA EXAMINĂRII ŞI DEMONSTRAŢIILOR:
Amploarea sporită a gravităţii traumatismelor suferite de Julescu Călin în raport cu traumatismele limitate
suferite de Deac Mariana Norica indică o împrejurare generată de însăşi dinamica accidentalităţii, împrejurare
care a protejat ocupanta Deac Mariana Norica.
Extras din cuprinsul raportului de expertiza medico legala
1. Julescu Călin

RAŢIONAMENT:
Viteza de deplasare a autoturismului cca 76 Km/h, viteza stabilită prin programul Virtual Crash (pag. 5 din
raportul de expertiză criminalistică) nu producea la frânare o deceleraţia care să poată genera proiectarea de
pe scaune a ocupanţilor. Această proiectare s-a produs pe parcursul dinamicii ulterioare a autoturismului,
respectiv începând cu primele momente dinaintea primei răsturnări, amplificată şi de căderea autoturismului
pe terenul situat în acea parte a drumului public.
Avariile autoturismului:
Avariile privind: bara protecţie faţă, masca faţă, aripa faţă şi capota motor indică poziţia autoturismului înainte
de prima rotaţie, respectiv sprijin pe colţul drept al barei de protecţie faţă cu consecinţa suspendării roţii faţa
stânga şi a roţilor spatele. Spatele autoturismului era ridicat în acel moment într-un unghi de circa 45°.
Această poziţie presupune proiecţia ocupanţilor autoturismului în habitat spre dreapta, corpul conducătorului
auto lipsit de sprijn dreapta se poziţionează prin proiectare, lovire de parbriz şi cădere între ocupanta locului
din dreapta şi bordul, parbrizul autoturismului.
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Imaginea aspectului parbrizului
Parbrizul autoturismului în partea dreapta sus văzută din interior şi reflectată în exterior nu indică o lovire
perpendiculară de către capul ocupantului scaunului din dreapta, lovire care ar fi fost poziţionată chiar pe
jumătatea părţii drepte şi ar fi avut ca rezultat o propagare concentrică a fisurilor.( fig 1.) În cazul de faţă
lovirea s-a produs din lateral, acest aspect fiind reflectat de propagarea fisurilor numai spre stânga vazute din
interior şi reflectate spre dreapta în exterior. ( fig 2.)
fig.1.
Ipoteza propagării concentrice în cazul unei loviri
perpendiculare

fig 2.
Lovirea prin proiecţie laterală (45°),
situaţie în care propagarea fisurilor nu
este concentrică
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Ejectarea şi poziţionarea corpurilor victimelor

În contextul celorlalte dimensionări şi a dinamicii autoturismului indică prima (Julescu Călin) şi a doua (Deac
Mariana Norica) ejectare din habitat şi locul prin care au avut loc, respectiv spaţiul geamului portierei dreapta
faţă.
Precizările raportului de expertiză criminalistică privind:
Acţiunea iniţială a forţelor de inerţie asupra corpurilor celor doi ocupanţi ai vehiculului

Secvenţe ale dinamicii corpului uman în interiorul unui autoturism
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CONCLUZIE:
Împrejurarea generată de dinamica accidentalităţii care a protejat ocupanta scaunului din dreapta Deac
Mariana Norica a constat în proiecţia spre dreapta a corpului conducătorului auto Julescu Călin, proiecţie
finalizată prin lovirea parbrizului de capul victimei şi căderea corpului peste corpul ocupantei scaunului din
dreapta Deac Mariana Norica. În acest fel corpul conducătorului auto a devenit un adevărat airbag pentru
ocupanta scaunului din dreapta. Per a contrario – dacă la volan se afla Deac Mariana Norica aceasta ar fi
fost supusă lovirii de parbriz, cupolă sau podea, cât şi impactului cu suprafeţele din interiorul habitatului
(oglinda retrovizoare, schimbător viteză, etc.), astfel că traumatismele suferite nu ar fi fost limitate.

Conf.univ.dr. N.Zamfirescu
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SUPLIMENT RAPORT DE CERCETARE

CERCETĂTOR: Conf. univ. dr. N. Zamfirescu, doctor în drept – specializarea criminalistică, atestat de
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, titular disciplinele
„Criminalistică” şi „Expertiza criminalistică” – Ordinul M.E.C.T. 4693/2008.
SOLICITANT4. Cabinete asociate de avocatură „Doina & Mihai Baco” Baroul Alba
OBIECTUL CERCETĂRII5: Lamuriri suplimentare in scris privitoare la afirmatia expertala: “Ejectarea şi
poziţionarea corpurilor victimelor în contextul celorlalte dimensionări şi a dinamicii autoturismului indică prima
(Julescu Călin) şi a doua (Deac Mariana Norica) ejectare din habitat şi locul prin care au avut loc, respectiv
spaţiul geamului portierei dreapta faţă.” ( pagina 4 din raport)
PRECIZARI PRIVIND CONTINUTUL DOCUMENTE PUSE LA DISPOZIŢIE
Proces verbal de cercetare la faţa locului nu a consemnat datele necesare deducerii
momentelor, loculi si succesiunii în care s-au produs celor două ejectări din habitatul autoturismului.
Raportul de expertiză tehnică prin obiectul sau ( examinarea si prezentarea amanuntită a avariilor
autoturismului şi a stării sale tehnice) trebuia să consemneze şi să explice aceste date. Modul în care a fost
redactat reflectă o pozitie pro domo a expertului.
Raportul de expertiză criminalistică reflectă interpretarea realizată de un program automat, program care nu a
beneficiat de datle necesare unei concluzii în ceeace priveşte momentele, locul şi succesiunea ejectărilor..
LAMURIRI SUPLIMENTARE:
Formularea din cuprinsul raportului de cercetare „ejectarea şi poziţionarea corpurilor victimelor în contextul
celorlalte dimensionări şi a dinamicii autoturismului indică prima (Julescu Călin) şi a doua (Deac Mariana
Norica) ejectare din habitat şi locul prin care au avut loc, respectiv spaţiul geamului portierei dreapta faţă”
poate fi sustinuta in cele doua momente astfel:
1. In momentul impactului pe colţul drept al barei de protecţie faţă autoturismul era pozitionat într-un unghi de
circa 45°, astfel ca spaţiul geamului portierei dreapta faţă era liber permiţând ejectarea primei victime.
(Julescu Călin)

Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Art. 6 / Orice avocat, indiferent de forma de
exercitare a profesiei, poate să încheie convenţii de colaborare cu experţi sau cu alţi specialişti, în condiţiile
legii.Ordonanţa nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică. Art. 6 / Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de drept public şi de drept privat care au în obiectul de activitate
cercetarea-dezvoltarea. Art. 10 (1) / Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul public sau privat poate fi
desfăşurată şi în cadrul unor forme asociative, în dondiţiile prevăzute de lege.
4

Prezentul raport este integrat proiectului de cercetare ştiinţifică „Expertiza anchetei judiciare” derulat în colaborare cu
Facultatea de Drept a Universităţii Babeş Bolyai Cluj Napoca.
5
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2. Urmează o a doua rostogolire de data aceasta liberă, fară puct de sprijin care justifică ejectarea (caderea)
celei de a doua victime din habitat. (Deac Mariana Norica)

Ejectarii şi respectiv căderii îi urmează momentul următor al rostogolirii autoturismului, moment coresponzator
momentului rămanerii în urma a corpului victimei.
Reperele consemnate in procesul verbal de cercetare la fata locului si de anexa sa privind pozitiea celor doua
victime corespund momentului consemnarii procesului verbal nu momentelor in care sau produs cele doua
ejecatri. In spatiu de timp ejectare / consemnare au avut loc evenimente care au lipsit de obiectibitate
consemnarile ( incercarile de pozitionare favoravila a victimelor in vederea acordarii primului ajutoar, vigoarea
a uneia din victime, dimanica punct proiectare ( neconsemnat) / puct stationare, etc.)

Conf.univ.dr. N.Zamfirescu

