
Ancheta crimei infioratoare de la Ghindaresti se apropie de final

adevarul,

Cercetarile in dosarul crimei din Ghidaresti avanseaza pe zi ce trec. Barbatul care a ucis si decapitat un fost 
calugar a fost expertizat psihiatric dar comisia de examinare nu s-a pronuntat inca. 

http://adevarul.ro/locale/constanta/ancheta-crimei-infioratoare-ghindaresti-apropie-final-1_50ad68c97c42d5a663949a19/index.html


Crima a fost comisa in noaptea de 18/19 noiembrie 2011. Ucigasul Simion Ivan (50 de ani) si-a recunoscut fapta 
si a declarat ca a consumat alcool impreuna cu victima sa Alexe Artion (40 de ani) si ca l-a ucis din cauza ca s-a 
dezbracat in fata sa si i-a propus sa faca sex. Procurorii care ancheteaza crima din Ghindaresti au cerut 
Serviciului Judetean de Medicina Legala Constanta ca Simion Ivan (50 de ani) sa fie expertizat psihiatric. 
Barbatul este acuzat ca l-a ucis cu lovituri de topor si l-a decapitat pe calugarul Alexe Artion (40 de ani). Dupa 
crima barbatul a incarcat cadavrul intr-un carucior si l-a aruncat pe marginea soselei, la aproximativ 100 de 
metri de casa sa. Simion a fost prins si arestat la trei zile de la comiterea faptei. El a fost supus unei expertize. 
,,Am cerut sa se stabileasca daca Simion Ivan are discernamant in raport cu fapta comisa, daca era si este in 
deplinatea facultatilor mintale dar si daca sufera de vreo afectiune psihica ce necesita tratament medical", a 
declarat Andrei Bodean, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.Procurorul a mai aratat 
ca expertiza psihiatrica in cazul unui individ acuzat de omor deosebit de grav este o procedura obligatorie: 
numai specialistii pot decide daca faptasul poate raspunde penal. Rezultatul expertizei nu a fost trimis inca 
anchetatorilor. La dosarul anchetei este asteptata si expertiza ADN, efectuata de Institutul National de 
Criminalistica. Anchetatorii au trimis la analiza armele cu care a fost comisa crima dar si hainele pe care le 
purta Simion Ivan atunci cand l-a ucis pe calugar.


