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Către: Parchetul dpl Tribunalul Judeţean Harghita 
În atenţia: Prim procuror Dobrică Adriana 

   Purtător de cuvânt, procuror Ceaşcai Corina 
 
 
 În virtutea legii 544/2001, vă rog respectuos să-mi răspundeţi la câteva 
întrebări legate de dosarul 80/p/2002 – cazul Lukacs Dalma. Menţionez că sunt 
întrebări al căror răspuns nu periclitează rezultatul anchetei, nu dezvăluie surse 
confidenţiale, nu pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea unei 
persoane.  
 Întrebările sunt următoarele: 
 1. S-a efectuat testul ADN pe probele biologice prelevate la autopsie – şi 
anume pe "capetele de spermatozoizi din secreţia vaginală” menţionate în raportul 
medico-legal? 
 2. Daca nu s-a efectuat testarea ADN, mai există materialul biologic recoltat 
la autopsie? Se poate face acum testul ADN? 
 3. În anul 2008 cercul de suspecţi se restrânsese la unul. Mai e acela încă 
suspect? Au apărut noi suspecţi în cauză?  
 4. A ajutat în sensul acesta recompensa de 100.000.000 lei (vechi), care se 
oferea la momentul respectiv pentru orice detalii ce pot ajuta la prinderea 
criminalului? Mai este valabilă? 
 5. Când s-a întocmit ultimul act procedural în dosar? De către ce procuror?  
 6. De cand e dosarul 80/P/2002 la IPJ Harghita? 
 7. Ce procurori s-au ocupat din mai 2002 şi până acum de caz (nume şi 
prenume)? 
 

    Vă mulţumesc anticipat! 
   

 
 
Paula Anastasia Tudor, 
Departament Reportaj       
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