Pagina 1 din 2

SOCIETATEA ROMÂNĂ A
CERCETĂTORILOR
ÎN STRATEGII JUDICIARE 1
CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN
ETICĂ JURIDICĂ APLICATĂ

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

NR.
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 Olteanu Florin
OBIECTUL CERCETĂRII
A. Analiza dialogului ambiental din data de 13.04.2016 purtat de Preda Bogdan Constantin, Vacusta
Alexandru şi Mihai Adrian Cătalin, concluzii generale privind mesajele comunicate .
B. Aplicarea unui procedeu probatoriu privind verificarea conţinutului dialogului redat în rechizitoriu cu
referire la eventuale replici cu conţinut ameninţator
……………………………………………………..
Rezultatele analizei generale
P. B. C., îşi reproduce fluxul gândirii, respectiv, își exprimă cu glas tare gândurile, îşi analizează stările
sufleteşti, concepţiile, ideile şi le aduce la cunoştinţă într-un discurs de tip continuu care ia forma confesiunii
şi a descrierii ( în limbaj de cartier ). Nu aşteaptă şi nu doreşte un răspuns, şi nici nu transmite mesaje care
să privească conştiinţa şi voinţa celor care îl ascultă, sau de natură să le producă acestora o stare de
temere.
V. A., adresază întrebări, fără a solicita un răspuns, ci pentru a comunica o idee, o atitudine. Întrebarile
indică o stare de curiozitate sau indecizie, o stare problemă, o situaţie pentru care cere lui Mihai Adrian
Catalin să ia o anume atitudine sau decizie, utilizând resursele cognitive proprii . Se întrebă pe el însuşi cum
anume să afle sau să facă ceva, şi tot el încercă să răspundă la întrebare.
M. A. C., încearcă să evite răspunsul la întrebarile adresate de Vacusta Alexandru şi la cuvintele din
monologul lui Preda Bogdan Constantin. Pentru a evita răspunsuri reacționză prin vorbe, gesturi, atitudini
imaginare ( de cartier ) cu privire la o a patra persoană ( Adian Dragosi Constantin ). Este atent la replici,
face obiecţii pentru a evita întrebări pe care le intuieşte şi la care din motive conjucturale nu trebuie sa
răspundă.

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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P. B. C.
Monolog prin care îşi analizează
stările sufleteşti, lipsit de
direcţionarea mesajelor.

V. A.
Interogaţie tip test relativă la
A. D.C.
şi adresată lui
M.A.C.

M. A. C.
Răspunsuri ferme de afirmaţie
sau negaţie
1 = da; 2 = da; 3 = nu

1 = a; 2 = b; 3 = c
B. Rezultatul verificării dialogului cu referire la eventuale replici cu conţinut ameninţător
Expresiile ameninţătoare sunt alcătuite de regulă prin folosirea conjucţiei “ dacă “ care introduce propoziții:
condiționale ……doar dacă….., numai dacă……, optative……. dacă nu……..temporale......când, în (sau din)
momentul când……. de îndată ce….., după ce…… cauzale……fiindcă, pentru că, deoarece……..
concesive…. cu toate că……, deși………
În vederea identificării unor eventuale replici ameninţătoare adresate lui Mihai Adrian Cătălin apelăm la
următoarele operațiuni de pregătire și cercetare:
a) tehnoredactarea conţinutului dialogului redat în rechizitoriu în programul WORD cu respectarea stricată a
conţinutului şi punctuaţiei, examinarea comparativă a fotocopiei textului cu, conţinutul tehnoredactat al
acestora – A se vedea anexa 1 si anexa 2
c) folsirea programului WORD  EDIT  FIND, respectiv a posibilității imediate şi de necontestat de a
demonstra existenţa / inexistenţa în cuprinsul dialogului redat a criteriului de căutare “dacă “
Rezultatul cercetării a fost redat de program prin formularea, Word a găsit 4 ( patru ) elemente care să se
potrivească cu criteriul de căutare “ dacă “, respectiv,
P. B .C : Dacă ai spus-o p’asta, ai plecat acasă.
M.A .C : Şi dacă ajunge, îmi pare rău de el…
Remarcăm că nici una din cele patru replici nu au conţinut ameninţător.

CONCLUZII
Discuţiile purtate între inculpaţii P.B.C, V. A. şi M. A.C. în autospeciala poliţiei nu reflectă replici cu conţinut
ameninţător.

Conf.univ.dr. Neculai Zamfirescu

