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NR. 001 / 30.08.2016 
 

RAPORT DE  CERCETARE  
 
 

CERCETĂTOR - Conf.univ.dr. Neculai Spirea Zamfirescu, atestat de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prin  Ordinul M.E.C.T. 4693 / 2008.  Capacitatea de a desfăşura 
activităţi de cercetare-dezvoltare a fost evaluată de Autoritatea Naţională  pentru Cercetare Ştiintifică  şi 
atestată prin Decizia 9757 / 2009 
 

SOLICITANT – Avocat Maria Vasi 
 
OBIECTUL CERCETĂRII – Analiza elementelor acţiunii criminale şi profilul autorilor omorului 
 
MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIE –process verbal de cercetare la  fata locului, planşa foto, raport medico 
legal de necropsie, rechizitoriu. 
 
CONSTATĂRI  
La finele urmăririi penale, organul judiciar, precizează în conţinutul rechizitoriului ( pagina 17 şi 21 ) faptul că 
inculpaţii,  Vârlan Dragoş Constantin şi Ionescu Florin Octavian se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunii de 
omor prevăzută de art. 188 alin. 1 c.p. Cu privire la elementele de calificare a infracţiunii de omor se afirmă că, 
“ premeditarea este posibilă, raportând aceast aspect la ştergerea  înregistrărilor ambientale, procurarea unor 
arme şi obiecte necesare agresiunii şi aşteptarea victimei “ În acelaşi context se precizează “ îndeplinirea 
cumulativă a condiţiilor cerute de lege nu a fost însă suficient dovedită, dubiul profitând inculpaţilor conform 
principiului in dubio pro reo “.  
 

 
 
DECI, se constată faptul evitării analizării modului de săvârşire, a scopului şi mobilului acţiunii criminale, 
motivat de faptul că o astfel de analiză presupunea identificarea şi argumentarea atitudinilor psihice interioare 
care să indice, care să justifice  modul în care a fost comis omorul asupra victimei  Avram Valeriu Cosmin. 
Însă nici faptele şi împrejurările cauzei, nici faptele şi împrejurările exterioare nu reflectă, relativ la cei doi 
inculpaţi, acţiuni psihice interioare care să formuleze în termeni argumentativi probabilitatea acţiunii acestora. 
 
În consecinţă, urmează să procedăm la analiza modului de săvârşire, a scopului şi mobilului acţiunii 
criminale,ASTFEL, 
                                                           
1 Societate cu personalitate de drept natural, funcţionând ca instituţie ştiintifică de formare, specializare, perfecţionare şi 
recomandare a cercetătorilor în strategii judiciare.  
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O CLASIFICARE A OMORURILOR CONFORM GRUPEI MOBIL – SCOP 2 
 

 
GRUPE 

 
CARACTERIZARE 

 
Omor din interes material 
 

 
Suprimarea vieţii victimei în scopul de a primi o moştenire 

 
Omor pentru a facilita un anumit 
interes  
 

 
Omor pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la 
răspundere penală sau de la executarea unei pedepse 

 
Omor în scop de jaf 
 

 
Suprimarea vieţii victimei în scopul de a o deposeda de bunuri, valori 

 
 
Omor din răzbunare 

 
Suprimarea vieţii victimei în scopul reparării unei ofense (a da cuiva 
dreptate ) Execuţia NU transmite alt mesaj decât cel al răzbunării fatise. 

 
 
Omor la comandă  

 
Executanţi profesionişti, aşa zişi killeri – primesc date strict pentru. 
identificarea şi localizarea victimei. NU au legături personale cu cei care 
comandă. NU primesc indicaţii privind modul de execuţie şi mesajul 
acesteia. 

 
 
 
Omor pentru legenda si 
supremaţia clanului 

 
Sensul momentelor comiterii faptelor aduce în lumină o caracteristică 
fundamentală a acţiunii  clanurilor, şi anume că prin natura lor, omuciderile  
sunt precedate de acte mediate, mai precis de un iter criminis al  
acţiunilor psihice interioare,3 legat de credinţa  unor valori statuate ca 
fiind  morale, instituite tradiţional sau conjuctural în conştiinţa membrilor 
clanului,  un iter criminis ideal, a cărei existenţă este percepută de subiect în 
chiar momentul trecerii la act. Executia se caracterizeaza prin transmiterea 
unui /unor anumite mesaje opozantilor. 

 
SINTEZA SITUAŢIA DE FAPT  
 
Rechizitoriu pag. 3 – În seara de 07.04.2014 orele 21:30 victima împreună cu alţi consăteni pregăteşte o 
acţiune de intimidare, probabil la adresa inculpatului Vârlan Dragoş Constantin. La orele 23:30 victima se 
desparte de partenerii săi şi pleacă spre Târgovişte cu autoturismul personal. 
 
La orele 00.46.15 revine, autoturismul intră pe strada Dealului, unde ulterior, cu ocazia cercetării la faţa locului 
se constată prezenţa cioburilor de geam de tip auto, şi mai multe urme de rulare – derapare. Autoturismul 
victimei prezenta deformări, geamul portierei este spart şi căzut, iar parbrizul spart dar necăzut. Sunt constate 
cărări de urme ( a trei persoane ) şi este găsit cadavrul victimei la o distanţă de circa 50 m faţă de ultima 
locuinţă. 
 
REFLECTIVITATEA EXECUŢIEI 
 
DacĂ avem în vedere configuraţia străzii, numărul şi amplasarea locuinţelor faţă de drum, ne este permis să 
inferăm faptul că autorii au acţionat degajat, fără teamă de a fi auziţi sau văzuţi.  
 
Leziunile traumatice sugerează fără putere de tăgadă, o acţiune ce a urmărit redarea fidelă a imaginii fanteziei 
victimei, redată şi repetată obsesiv în faţa orcărei persoane care i se opunea  - „ îţi tai picioarele „ . Rezultatul 
acţiunii autorilor în raport cu locul şi timpul comiterii indică faptul că autorii pentru a transmite mesajul dorit au 
folosit de un mijloc de iluminare. 
 
                                                           
2 Scop, scopuri, s. n. Țintă, obiectiv către care tinde cineva; ceea ce își propune cineva să înfăptuiască; țel. ◊ Loc. prep. 
În scopul... = în vederea..., în interesul..., pentru... [Var.: (înv.) scópos s. n.] – Din ngr. skopós.  
 
Mobíl, -Ă, S. n. Cauză determinantă a unei acțiuni; impuls, imbold, obiectiv.  
 
3 Literatura de specialitate atribuie noţiunii de obiect al identificării criminalistice un sens larg ce include obiecte, 
fenomene ,calităţi, intervale de timp sau de spaţiu, inclusiv însuşirile fizice sau acţiunile psihice interioare ale omului.  



 
Pagina 3 din 4 

 
RĂSPUNSUL LA CELE ŞAPTE ÎNREBĂRI FUNDAMENTALE  -  potrivit situaţiei de fapt 
 

 
ÎNTREBARE 

 
RĂSPUNS 

  

Ce faptă s-a comis  
 

 
Omor 

 
Când a fost săvârşită fapta  
 

 
Noaptea  ( 7/8 aprilie 2014 ) 

 
Unde s-a comis fapta  
 

 
Mediul – rural, pe drumul de acces către locuinţa victimei 

 
Cine sunt autorii faptei  
 

 
Exponenţi grup infracţional ( gorile  NU locotenenţi 4 )  

 
 
 
Cum, în ce mod s-a săvârşit 
fapta  
 

 
Aşteaptă victima în loc obligatoriu trecere, produce avarii autoturismului şi 
urmăreşte şi îngreunează deplasarea acestuia. Determină astfel victima 
să părăsească autoturismul, o urmăreşte şi o loveşte până înlatură 
reacţia de apărare a acesteia. Acţionează cu un corp tăietor despicător în 
scopul de a realiza obiectivul propus, respectiv, imaginea vizuală a 
fanteziei redată şi repetată  anterior de victimă ( afirmaţia din vocabularul 
activ al victimei „ îţi tai picioarele „5 
 

 
Cu ajutorul cui a fost 
săvârşită fapta 

 
Coautorat în execuţie 

 
În ce scop a fost săvârşită 
fapta  
 

Transmiterea unui mesaj către persoane interlope solidare pentru 
instalarea unei stări de temere generală faţă de persoana care a ordonat 
acţiunea criminală6. 

 

 
                                                           
4 Ex. Fapte şi împrejurări  similare (Sursa: cazuistică penală , jud. Dâmboviţa ) 
 
Lider clan: Îi puneţi cuţitu-n gât  
Executant: Da, da, da. Hai!  
Lider clan: Hai, să nu vă scape!  
Executant : Da  
Lider clan: Rupeţi-l!  
Executant: Să-l rupem, nu?  
Lider clan: Hai!  
Executant: bine, hai!"   
 
În alte cazuri, locotenenţii lui A. lăsau în urmă victime în pragul comei.  
 
Lider clan: Da mă!  
Executant: Gata nenicule, s-a rezolvat!  
Lider clan: I-aţi dat ca lumea?   
Executant: Da nenicule, a leşinat jos.   
Lider clan: Păi scoateţi-l afară şi...  
Executant: Păi l-am scos că...fugea şi zicea..hoţii, hoţii, şi l-am omorât acolo jos toţi.  
Lider clan: Da, da."   
 
5 Vocabularul activ, cuprinde cuvintele folosite în mod efectiv de cineva în exprimare. Fantezíe, - Capacitate omenească 
de a crea reprezentări sau idei pe baza percepțiilor, a reprezentărilor sau ideilor acumulate anterior.  
 
Sentimentul de dezordine macabră, care ne încearcă în momentul vizualizării scenei prezentei crime  trebuie obiectivizat 
din punct de vedere profesional. Dezordinea aparentă este, în fapt, sistemul structural funcţional de  mesaje pe care le şi 
reflectă, respectiv, imaginea vizuală a fanteziei redată, repetată şi adresată de victimă orcărui opozat „ îţi tai picioarele „ 
 
6 Mesajul este ferm în sensul că pentru a pătrunde într-o anumită afacere ( droguri ) ai nevoie de licența clanului.  
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CONCLUZII 
 
1. Dacă avem în vedere elementele modului de operare, acţiunea asupra victimei a fost  executată cu           
degajare, executanţii şi-au asumat libertatea de a acţiona în aşa fel încât să transmită de la bun început un 
mesaj de ameninţare şi îngrijorare pentru eventualii martori, şi în final mesajul ce trebuie transmis opozanţilor       
activi ( muriti aşa cum ameninţaţi ). 
 
Mesajul transmis de autori este specific omorurilor executate pentru consolidarea  legendei clanului, pentru 
supremaţia acestuia. Autorii au acţionat în aşa fel încât să producă intimidare generală ( la locul faptei,  în 
rândul apropiaţilor victimei şi a orcărei persoane ), s-au străduit ca execuţia să transmită mesajul dorit de lider, 
pentru ca acesta din urmă să le recunoască statutul de membru adevărat al clanului. 
 
2. Modul de execuţie alături de scena acţiunii şi mesajul execuţiei, exclude autoratul sau participarea unor 
membrii ai comunităţii locale. Alaturat de apartenenţa la aceeaşi comunitate ( Doiceşti ), natura raporturilor 
conflictuale cu victima ( strict pecuniare ), situaţia materială şi socială realizată în această comunitate se 
exclude ipoteza acţiunii inculpaţilor Vârlan Dragoş Constantin şi Ionescu Florin Octavian.  
 
Urmare a reflectivităţii materialelor puse la dispoziţie se poate infera faptul că, profilul caracterial al inculpaţilor 
Vârlan Dragoş Constantin şi Ionescu Florin Octavian  NU poate fi asociat, NU se asociază, cu profilul 
caracterial al executanţilor acţiunii criminale asupra victimei Avram Valeriu Cosmin.7 
 

 

Conf.univ.dr. Neculai Zamfirescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Atitudinea este o construcţie psihică, sintetică ce reuneşte elemente intelectuale, afective, volitive. Atitudinea este 
poziţia internă adoptată de o persoană faţă de situaţia socială în care este pusă. Ea se constituie prin organizarea 
selectivă, relativ durabilă a unor componente psihice diferite-cognitive, motivaţionale-afective şi determină modul în care 
va răspunde şi acţiona o persoană într-o situaţie sau alta. Atitudinea este invariantul de bază căruia individul se 
orientează selectiv, se autoreglează preferenţial, se adaptează evoluând. 
 
Grad de comparație = formă pe care o ia adjectivul și unele categorii de adverbe pentru a arăta măsura mai mică sau 
mai mare în care un substantiv sau un verb posedă însușirea sau caracteristica exprimată de acel adjectiv sau adverb. 
 
Asociá, asociez, vb. I. Refl. A se uni, a se grupa cu cineva pentru atingerea unui scop comun. ♦ Refl. și tranz. A lua 
parte sau a face să ia parte, împreună cu alții, la o acțiune, la o inițiativă. 


