
10

nr. 1 / 2019                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

EXPERTIZA GENETICĂ ÎN CAUZELE PENALE

DNA FORENSINC EXAMINATION IN CRIMINAL CASES

Dragoș-Vasile LEORDEAN1

Mihai SUIAN2

Avocat – Baroul Cluj
Daniel Ureche3

Asist. univ. drd. Facultatea de Medicină,
UMF Cluj-Napoca

AbstrAct

The main objective of this article is to promote the use of molecular biology techniques in the field of DNA 
forensic examinations. By analysing the definition of DNA forensic examination within the Criminal Procedure 
Code, which only refers to the National System of Genetic Data (RO: S.N.D.G.J.), the authors signal the limitations 
imposed  by law regarding the gathering of genetic data outside of a given format.  In spite of these limitations, the 
objectives of administering evidence in a criminal case, as well as the teleological interpretation of procedural legislation 
must be taken into account – which permit the use of any method or scientific approach in conducting DNA forensic 
examinations.

This article describes the basic and most-commonly employed methods in molecular biology and underlines their 
applicability to criminal investigations. Their applicability is determined by the problems that require addressing in the 
various stages of the criminal investigation and/or case.

The authors present the prosecution of Richard J. Schmidt by the State of Louisiana as a case study, for second 
degree attempted murder, by the exposure of his victim to HIV, as well as Hepatitis C virus. The criminal investigation 
employed DNA forensic examination, which employed DNA sequencing of HIV viral DNA, as well as bioinformatics 
and statistical methods, in determing the relationship between viral populations in the victim and one of the patients 
of the suspect. This represents the first case in the U.S.A. in which DNA comparison was used on viral DNA to establish 
a link between two individuals. 

Keywords: DNA forensic examination, genetic profile, DNA sequencing, molecular biology techniques, HIV 
infection, State of Louisiana v. Robert J. Schmidt.

rezumAt

Prin acest articol autorii doresc să promoveze folosirea tehnicilor de biologie moleculară în cadrul unor expertize 
genetice judiciare. Pornind de la definiția expertizei genetice date de Codul de procedură penală, care face referire 
strict la Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, autorii atrag atenția asupra limitărilor impuse de legislația 
privind realizarea profilurilor genetice în afara unui anumit tipar. Cu toate acestea, trebuie avute în vedere scopul 
administrării probei în procesul penal și a interpretării teleologice a legislației procesuale – care permit folosirea oricărei 

1 La momentul publicării acestui articol, autorul era doctor în Fiziologie, Anatomie și Genetică, al Universității Oxford și 
licențiat în Genetică la Universitatea din Manchester. Date contact: dragosleordean@gmail.com

2 La momentul publicării acestui articol, autorul era avocat în cadrul Baroului Cluj și doctorand al Facultății de Drept din 
cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România. Date contact: mihaisuian@gmail.com;

3 La momentul publicării acestui articol, autorul era asist. univ. drd. la catedra de Medicină Legală a Facultății de Medicină din 
cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca. Date contact: ureche.daniel.ioan@gmail.com;
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metode sau abordări științifice în realizarea oricărei expertizei genetice.
Astfel, acest articol descrie tehnicile de bază și cel mai des întrebuințate în biologia moleculară și subliniază 

aplicabilitatea lor în procesul penal în funcție de problemele ce trebuie soluționate.
Ca studiu de caz, autorii prezintă cazul inculpării lui Richard J. Schmidt de către Statul Louisiana pentru 

săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor, prin infectarea victimei cu HIV și virusul hepatitei C. În acest caz, 
expertiza genetică a folosit metoda secvențierii ADN-ului viral de HIV și folosirea unor metode bioinformatice și 
statistice pentru determinarea relației de filiație ale populațiilor virale dintre victimă și unul dintre pacienții 
făptuitorului. Astfel, acest caz este primul caz din S.U.A. care s-au folosit tehnici de comparare a ADN-ului viral 
pentru determinarea legăturii dintre doi indivizi.

Cuvinte-cheie: expertiză genetică, profil genetic, secvențiere ADN, tehnici de biologie moleculară, infectare 
HIV, Statul Louisiana c. Robert J. Schmidt.

cuprins

I.         Aspecte generale ............................................................................................................................ 11
II.     Probe și exemple de tehnici utile folosite în expertiza genetică ...................................................... 13
III.    Expertiza genetică într-un caz atipic de identificare a făptuitorului ................................................. 18
IV.    Posibilitățile efectuării expertizei genetice din cauza Richard J. Schmidt în România ................... 20
V.       Valoarea expertizei genetice .......................................................................................................... 21
VI.   Utilizarea expertizei genetice în alte cazuri ................................................................................. 23
VII.   Concluzii ..................................................................................................................................... 25

I. ASPECTE GENERALE
Expertiza genetică a debutat în anii 1980, odată cu dezvoltarea tehnicilor ce permiteau identificarea 

indivizilor folosind acidul dezoxiribonucleic (ADN). Putem considera că ADN-ul unui organism conține 
informația necesară pentru construirea și funcționarea acelui organism, codată în secvența din care este compusă 
molecula. 

Orice moleculă de ADN este compusă dintr-un șir alcătuit din patru compuși chimici organici, sau 
nucleotide: adenină (A), timină (T), citozină (C) și guanină (G). Deși molecula de ADN este bi-catenară, 
secvența unei molecule de ADN va fi “citită” tot timpul doar de pe o catenă, secvența celeilalte catene fiind 
tot timpul complementară (A va corespunde cu T, pe cealaltă catenă, iar G cu C, și vice versa). Determinarea 
secvenței unei molecule de ADN este facilitată prin procedura numită secvențiere. 

Deși secvența ADN-ului între membrii aceleiași specii este aproape identică, schimbările la nivelul 
secvenței, numite mutații, compun un profil genetic specific pentru un individ. Mutațiile pot fi de mai multe 
feluri, fie schimbări simple ale unei “litere” din secvență (e.g.: A este substituit cu C), inserția unei nucleotide 
sau a unui grup de nucleotide într-o secvență (din ATGC în ATGAACC), sau deleția (“ștergerea”) unui grup 
de nucleotide (din ATGC în AC); aceste mutații se transmit de la o generație la alta, și pot apărea în mod 
aleatoriu și sporadic în cursul vieții unui individ.

Totalitatea materialului genetic al unui organism este cunoscut sub denumirea de genom. Genomul poate 
fi compus, în funcție de specia despre care se discută, din una sau mai multe copii ale acelorași elemente; 
de exemplu, genomul speciei umane conține două copii ale acelorași elemente (denumite și loci, sau locus, la 
singular), pe când genomul trestiei de zahăr conține câte opt copii.

În 2015, un studiu efectuat asupra variabilității genetice din cadrul populațiilor umane, a arătat că, în 
medie, diferența de secvență ADN între oricare doi indivizi este de 0,6% (99.4% identitate în secvență)4. Având 
în vedere acest grad ridicat de similaritate la nivel de secvență, cum am putea distinge doi indivizi folosind date 
genetice? Răspunsul se află în acele mici diferențe (mutații): analizând mai mulți loci din zone ale genomului 
susceptibili la mutații, putem stabili un profil genetic (în esență, o “constelație” de mutații) specific unui individ. 
Odată obținut, acest profil genetic poate fi utilizat pentru a sesiza diferențele, la nivel genetic, între indivizi. 

4 The 1000 Genomes Project Consortium. A global reference for human genetic variation, în „Nature”, vol. 526, 2015, p. 68-74 
– material disponibil pe pagina https://www.nature.com/articles/nature15393 [ultima accesare: 17 octombrie 2019].

https://www.nature.com/articles/nature15393
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În cadrul acestui articol, vom folosi termenul de profil genetic în sensul definit mai sus (în afara paragrafului 
următor, sau în contextul în care sensul este indicat a fi altul).

Sub aspect terminologic, legea română, atât cea procesual penală cât și legislația conexă acestui domeniu 
folosesc conceptul de profil genetic, atribuindu-i un sens propriu și limitativ față de cel arătat anterior. Atât în 
cuprinsul art. 191 Cod proc. pen., cât și în Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului 
Național de Date Genetice Judiciare, legiuitorul folosește termenul de profil genetic, acesta fiind definit de art. 
2 alin. 1 lit. a) din Legea 76/2008: “codul alfanumeric obținut din materialul genetic, prin aplicarea tehnicilor de 
biologie moleculară”. Deși Codul de procedură penală folosește termenul de profil genetic judiciar, considerăm 
că legiuitorul a avut în vedere termenul din Legea nr. 76/2008, întrucât, prin acest act normativ, s-a urmărit 
crearea unui sistem național de date genetice judiciare (S.N.D.G.J.) - comparabil cu cele folosite în U.E. și 
S.U.A. - pentru a servi la “prevenirea și combaterea unor categorii de infracțiuni prin care se aduc atingeri grave 
drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în special dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, 
precum și pentru identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută, a persoanelor dispărute sau a persoanelor decedate 
în urma catastrofelor naturale, accidentelor în masă, a infracțiunilor de omor sau actelor de terorism” (art. 1 alin. 1 
din Legea nr. 76/2008). 

Definiția oferită de Legea nr. 76/2008, deși utilă în cadrul constituirii și operării S.N.D.G.J., este, în 
opinia autorilor, una mult prea rigidă pentru a acoperi orice fel de expertiză genetică, fiind limitativă, prin 
formularea ei, cu privire la tehnicile ce pot fi folosite. Așa cum vom releva în cuprinsul prezentului articol, pot 
fi folosite și alte tehnici decât cea/cele care a fost avută în vedere de legiuitor. Din punct de vedere al procesului 
penal, Codul de procedură penală instituie în mod nepermis limitarea efectuării expertizei genetice judiciare 
numai prin intermediul profilului genetic judiciar. 

Cu toate acestea, considerăm că acest neajuns poate fi depășit prin prisma principiului autonomiei 
normative a dreptului penal, astfel că expertiza genetică judiciară poate cuprinde orice problemă care poate fi 
soluționată prin tehnici de biologie moleculară. Fără a antama discuțiile din acest articol, dorim să subliniem 
că scopul legiuitorului nu a fost limitarea expertizei genetice judiciare la anumite metode de lucru, sau la 
analizarea materialului ADN uman, ci să deschidă posibilitatea aplicării tehnicii de biologie moleculară în 
toate situațiile care pot fi imaginate, de pildă identificarea făptuitorului prin analiza ADN-ului viral HIV (vide 
infra - secțiunea IV). Autorii consideră că un sens mai larg și permisiv ar fi cel oferit de Dr. Ligia Barbarii:5 
“Profilul ADN se definește ca fiind totalitatea acelor caracteristici structurale ale materialului genetic care permit 
identificarea unui individ”. 

Din punct de vedere al Criminalisticii, utilizarea tehnicilor de identificare pe baza materialului ADN 
constituie o inovație recentă, care poate furniza informații deosebit de importante în cadrul procesului penal. 
Prin însăși natura sa, ADN-ul individualizează fiecare persoană, putând constitui un criteriu solid în procesul 
de identificare. Așa cum se recunoaște în mod universal, problema centrală în criminalistică o reprezintă 
identificarea.

Totodată, prin natura sa de probă științifică, probelele obținute prin expertiza genetică pot fi mai 
concludente decât probele testimoniale dar și decât alte tipuri de probe6. Dacă o probă testimonială poate avea 
o doză de subiectivism și este afectată de elementele de percepție și de memorare, probele materiale, între care 
se regăsesc și probele ADN, nu sunt susceptibile la interpretări. O probă materială va fi expertizabilă științific 
și față de o probă testimonială, ea va fi preferabilă în vederea stabilirii adevărului, cu toate că legea penală nu 
ierarhizează probele sub aspectul valorii lor probatorii7.

Sub aspectul informațiilor conținute în profilul genetic al unei persoane, observăm că acestea respectă 
cea mai importantă dintre cerințele din cadrul identificării criminalistice, respectiv individualitatea, manifestat 
prin aceea că totalitatea informației genetice a unui individ poate să aparțină numai acestuia8. În teorie, se pot 

5 L. Barbarii, Curs genetică judiciară pentru INM, București 2009, passim – material disponibil pe pagina http://www.legmed.
ro/doc/cursuladnpentruinm_sept2009.pdf (nepublicat) [ultima accesare: iunie 2019].

6 S. Alămoreanu, Introducere în studiul Criminalisticii, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2017, p. 13.
7 L. Ionescu și D. Sandu, Identificarea criminalistică, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București 2011, p. 5.
8 Idem, p. 51.

http://www.legmed.ro/doc/cursuladnpentruinm_sept2009.pdf
http://www.legmed.ro/doc/cursuladnpentruinm_sept2009.pdf
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face distincții chiar și între gemeni care au genomul aparent identic, dar în realitate este doar asemănător într-o 
proporție foarte mare, având în vedere mutațiile sporadice și efectele factorilor de mediu.

II. PROBE ȘI EXEMPLE DE TEHNICI UTILE FOLOSITE ÎN EXPERTIZA GENETICĂ
Expertiza genetică poate fi efectuată prin folosirea unui spectru larg de mostre biologice, atâta timp cât 

se poate extrage materialul genetic. Următoarele tipuri de mostre se folosesc în mod uzual: păr, unele secreții/
lichide (e.g. salivă, lichid seminal, lichid vaginal, sânge), țesuturi solide (e.g. oase, piele, mușchi)9 etc. Pe lângă 
mostre biologice, mai pot fi folosite urmele găsite pe corpurile delicte sau pe orice alte obiecte ce poartă 
urme de țesut lichid sau solid (e.g. gumă de mestecat, țigări fumate, așternuturi, arme folosite la săvârșirea 
infracțiunii). Având în vedere faptul că tehnicile și tehnologia permit, la ora actuală, analiza unor fragmente 
de ADN provenite și de la fosile (de Neanderthal sau Denisova),10 este important de menționat că expertiza 
genetică poate fi folosită chiar și în cazul unor cadavre aflate în stadiu avansat de descompunere. Această 
analiză însă va fi mai limitată, deseori putând fi analizat doar ADN-ul mitocondrial. Datorită mediului chimic 
sau din alte considerente, în prezent nu se folosesc în mod uzual urina, voma, sau materiile fecale în cazul 
expertizei genetice judiciare11.

Două aspecte deosebit de importante în expertiza genetică sunt modul de prelevare a probelor și modul 
de prelucrare. Există două principii, în opinia autorilor, ce trebuie respectate pentru a minimiza contaminarea 
mostrelor biologice cu ADN provenit de la terți: respectarea normelor de lucru sterile și aseptice, cât și 
respectarea regulii trasabilității. Primul principiu se referă la minimizarea șanselor de contaminare/degradare 
a locului faptei sau a oricăror potențiale mostre sau probe ce pot fi folosite în anchetarea cauzei penale; o serie 
de norme sunt descrise atât în metodologia adoptată prin H.G. nr. 25/2011 [în speță art. 4 lit. (1) lit. e)], cât 
și pe site-ul web al National Institute of Justice, în secțiunea Crime Scene Integrity (Integritatea locului faptei), 
respectiv secțiunea Contamination (Contaminare)12. 

Autorii consideră că rezultatele pot fi influențate și de aspecte ce privesc prelucrarea mostrelor, cum ar 
fi limitele tehnicilor folosite, design experimental, cât și principiul repetabilității experimentelor (problemă 
ce poate fi adresată și de acele norme stabilite în H.G. nr. 25/2011 art. 9, alin. (1)). La fel ca și în cazul altor 
tipuri de expertize, expertiza genetică nu este una infailibilă, însă normele și rigorile unui bun expert și a unui 
experiment bine-gândit pot elimina din potențialele erori sau factorii ce pot afecta rezultatele analizelor, iar 
transparența metodologică asigură încă un potențial nivel de control (sau cale de atac, după caz).

Așa cum am discutat anterior (vide supra - secțiunea I), deși în mod aparent legislația în vigoare ne 
conduce la un set anume de tehnici, expertiza genetică poate aborda mai multe probleme sau tipuri de situații 
ce pot interveni în cadrul unui proces penal. Din punct de vedere experimental și al raționamentului, folosirea 
unor tehnici diferite pentru elucidarea unei situații (în speță, identificarea) duce la un rezultat cu un grad 
de certitudine mai mare. În cele ce urmează, vom descrie o serie de tehnici folosite în expertiza genetică, cu 
mențiunea însă că această listă nu este una exhaustivă.

a) P.C.R.
Tehnica cea mai des folosită, proverbialul “cal de bătaie” al biologiei moleculare, este cea a amplificării 

fragmentelor de ADN prin procedeul denumit polymerase chain reaction (sau P.C.R. - reacție de polimerizare 
în lanț). Această reacție in vitro asigură sintetizarea unor fragmente de ADN determinate, ce pot fi ulterior 
analizate prin mai multe metode, așa cum vom vedea mai jos (Fig. 1).

9 E. Stancu, Tratat de criminalistică, ed. a 5-a, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 167-169; National Institute of Justice, 
DNA Evidence: Basics of Identifying, Gathering and Transporting, 2012, passim – material disponibil pe pagina https://nij.ojp.gov/
topics/articles/dna-evidence-basics-identifying-gathering-and-transporting (nepublicat) [ultima accesare: 17 octombrie 2019].

10 K. Prufer ș.a., The complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai Mountains, în „Nature”, vol. 505, 2014, p. 43-49.
11 National Institute of Justice, op.cit., passim.
12 Ibidem.

https://nij.ojp.gov/topics/articles/dna-evidence-basics-identifying-gathering-and-transporting
https://nij.ojp.gov/topics/articles/dna-evidence-basics-identifying-gathering-and-transporting
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 Figura 1: Schemă descriptivă a reacției de polimerizare în lanț (PCR). Procesul pornește de la o moleculă 
de ADN mai mare decât fragmentul care se dorește a fi amplificat (în această schemă, ADN genomic). 
Fragmentul de ADN de interes – ce urmează a fi amplificat, este indicat în verde. Această reacție de polimerizare 
cuprinde mai multe cicluri, fiecare ciclu constând în mai multe etape (fiecare având temperaturi specifice): 
denaturarea ADN-ului pentru a separa catenele, hibridarea amorselor (indicate în roșu) pe fiecare catenă, 
precum și etapa de elongare sau sintetizare a noilor catene (indicate în albastru). În urma etapei de elongare din 
cadrul fiecărui ciclu, se produc fragmente de ADN bi-catenar, conținând secvențele de interes. 
Începând cu al treilea ciclu de PCR, reacția cuprinde fragmente de ADN ce conțin doar secvența de interes. 
Astfel, numărul de copii ale speciilor de ADN ce conțin secvența de interes, la finele procesului, este de 2n, 
unde n reprezintă numărul de cicluri.
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b) Electroforeza în gel de agaroză
Cea mai uzual folosită metodă de analiză este electroforeza în gel de agaroză (carbohidrat extras din specii 

de alge), tehnică ce separă fragmentele de ADN în baza mărimii lor. Această tehnică implică transmiterea unui 
curent printr-un gel de agaroză aflat într-un mediu lichid. Fragmentele de ADN deja-încărcate în gel vor 
migra dinspre electrodul negativ (partea superioară a gelului) înspre electrodul pozitiv (partea inferioară), în 
funcție de mărimea fragmentului de ADN, molecula având o sarcină electro-negativă. 

Astfel, această tehnică simplă poate determina dacă există diferențe, strict în legătură cu mărimile 
fragmentelor de ADN, între fragmente de ADN amplificate din diferite surse (sau provenite de la diferiți 
indivizi). Aceste diferențe de mărimi în fragmente de ADN/loci specifici reprezintă metoda principală folosită 
în alcătuirea profilelor genetice în baza de date al S.N.D.G.J., cât și la nivel internațional (e.g. C.O.D.I.S.), 
deoarece există loci în genomul uman ce conțin un număr variabil de repetări al unui set de nucleotide. În 
mod deductiv, odată cu creșterea numărului de repetări, va crește și mărimea fragmentului de ADN/mărimea 
locusului. Acești loci prezintă variabilitate, în numărul de repetări de nucleotide din cadrul lor, între indivizi, 
chiar și în cadrul unor populații înrudite (Fig. 2).

Figura 2: Separarea unor fragmente de 
ADN de diferite mărimi folosind tehnica 
electroforezei în gel de agaroză. 
Fragmentele de ADN provenind din 
surse diferite sunt încărcate în godeuri 
diferite la capătul gelului la care este 
prezent electrodul negativ (indicat cu - ). 
Deoarece gelul este într-un mediu lichid, 
curentul transmis prin acel mediu va 
“împinge” fragmentele de ADN (care 
sunt electronegative), într-o singură 
direcție, înspre electrodul pozitiv (indicat 
cu + ). Figura indică probe de ADN, 
constând în fragmente cu număr variabil 
de repetări, preluate de la locul faptei 
(prima coloană), precum și de la suspecți. 
În baza acestei analize, se poate identifica 
faptul că ADN-ul de la locul faptei 
provine de la al doilea suspect. Figura este 
preluată și adaptată.13

c) Analiza susceptibilității la tratament enzimatic
O altă tehnică folosită este cea a analizei susceptibilității la tratament enzimatic, tehnică ce folosește 

enzime care recunosc secvențe specifice de ADN. Aceste enzime digeră molecula/fragmentele de ADN, în fapt 
împărțindu-le în fragmente mai mici ce pot fi diferențiate folosind procedura electroforezei în gel de agaroză. 
În urma mutațiilor, secvențele folosite de enzimele de restricție (ce digeră molecula de ADN) se pot schimba, 
făcând molecula de ADN nesusceptibilă la tratament enzimatic. Această tehnică este mai mult folosită istoric, 
în prezent fiind folosită în principal pentru a răspunde la întrebări tehnice, sau ce țin de natura experimentului. 

d) Cuantificarea de ADN specific
Un alt aspect important în anumite cauze penale îl poate reprezenta determinarea cantitativă a speciilor 

de ADN prezent într-un amestec. Spre exemplu, titrajul viral (concentrația de virusuri prezente în sistemul 
circulator al unui individ) poate indica faza de infecție/progresie a bolii prin determinarea concentrației de 

13 E.D. Green, National Human Genome Research Institute, DNA Fingerprinting, passim – material disponibil pe https://
www.genome.gov/genetics-glossary/DNA-Fingerprinting (nepublicat) [ultima accesare: 17 octombrie 2019].

https://www.genome.gov/genetics-glossary/DNA-Fingerprinting
https://www.genome.gov/genetics-glossary/DNA-Fingerprinting


16

nr. 1 / 2019                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

ADN viral din sângele unui individ. 
Acest aspect poate fi relevant în cauze penale având ca obiect fapte de malpraxis sau contaminarea prin 

orice mijloace a unor boli. Acest lucru este realizat prin intermediul unei proceduri PCR modificate, denumită 
qPCR (quantitative PCR – PCR cantitativ) (Fig. 3)

 Figura 3: Cuantificarea 
concentrației speciilor de 
ADN. Axa orizontală 
reprezintă numărul de 
cicluri, axa verticală 
reprezintă intensitatea 
semnalului folosit pentru 
detecția speciilor de ADN 
(fluorescența). În cadrul 
acestei experiment, sunt 
folosite amestecuri de 
ADN având concentrații 
diferite; astfel, speciile de 
ADN prezente într-o 
concentrație mai mare vor 
avea nevoie de mai puține 
cicluri pentru a produce un 

semnal fluorescent. Folosind doar datele expuse în grafic, se poate deduce concentrația unei specii de ADN. 
Figura este preluată și adaptată.14

e) Analiza fragmentelor de ADN în baza proprietăților fizice
Secvența unei molecule de ADN, componența nucleotidelor specifice raportat la lungimea totală, 

poate determina temperatura de topire (separare a catenelor). Astfel, într-un amestec de fragmente de ADN, 
amplificate din același locus din diferite surse, fragmentele diferite ca secvență (și temperatură de topire) pot 
fi identificate. (Fig. 4).

 
 Figura 4: Identificarea speciilor de ADN, în baza temperaturii lor de denaturare (sau topire). Axa 
orizontală reprezintă temperatura, axa verticală reprezintă semnalul fluorescent emis de moleculele incorporate 
în ADN-ul bicatenar (ce nu este prezent la temperaturi ridicate). Temperatura de topire este determinată de 
secvența de ADN, astfel, mutații ce sunt specifice unui individ vor afecta temperatura de topire al ADN-ului 

14 M.D. Timken ș.a., Quantitation of DNA for Forensic DNA Typing by qPCR, 2005, passim – material disponibil pe https://
www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/210302.pdf (nepublicat) [ultima accesare: 17 octombrie 2019];

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/210302.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/210302.pdf


17

PENALMENTE  /  RELEVANT           a xxii-a Conferință Internațională de Criminalistică

său. În această figură, sunt indicate în roșu fragmentele de ADN ce diferă față de alte fragmente de ADN (gri), 
ca și proces de topire. Figura este preluată și adaptată15.

f ) Genotipare probabilistică
Amestecurile (din punctul de vedere al surselor) de ADN prezintă o problemă importantă cu privire 

la identificare, din punct de vedere criminalistic. Într-un caz pur ipotetic de viol, cum ar putea un expert 
sa distingă între ADN-ul victimei, o specie de ADN al unui suspect, și ADN-ul partenerului/partenerilor 
consensuali16? Deoarece în prezent tehnicile și reactivii permit amplificarea speciilor de ADN aflate în 
concentrații foarte mici, problema amestecurilor de ADN a devenit una din ce în ce mai des-întâlnită. Folosind 
tehnici computaționale, anumite firme private (prin software cum ar fi STRMix și TrueAllele) argumentează 
faptul că au reușit să distingă, cu o limită probabilistică, diferența de concentrații de ADN în amestecuri, 
fapt ce poate duce la soluționarea unor cazuri complexe, din punctul de vedere al expertizei genetice. Deși 
reprezintă o tehnică extraordinar de utilă, lăsăm la aprecierea cititorilor (fără a sugera într-un sens failibilitatea 
acestei tehnici) caracterul transparent și obiectiv al algoritmilor statistici folosiți (în unele cazuri ocultate de 
legi de proprietate intelectuală)17.

g) Secvențiere
Față de alte tehnici, deși mai facile și accesibile, secvențierea reprezintă o reproducere mai fidelă și exactă 

a informației dintr-o moleculă de ADN. Față de tehnici ce se bazează pe măsuri estimative sau indirecte (e.g. 
mărimea unei molecule de ADN, temperatura de topire, suscebilitate la tratament enzimatic), secvențierea 
diseminează cea mai multă informație cu privire la o moleculă de ADN, în comparație. Astfel, folosind secvența 
de ADN într-o comparație, avem mai multă informație, astfel conferându-ne un grad de certitudine mai mare 
în concluzii. În teorie, prin determinarea secvenței genomului unui organism, sau a unui genom provenit din 
mostre biologice, puterea statistică de analiză va crește, astfel expertul având la îndemână aproape toate datele 
necesare pentru identificare (sau excludere, după caz). (Fig. 5).

 Figura 5: Rezultatele secvențierii și 
întrebuințarea secvențierii ca tehnică. A) Tipul 
cel mai uzual de vizionare a procesului de 
secvențiere este cel al “urmelor” de secvențiere 
(sequencing traces) – un format ce indică nu 
doar secvența și numărul nucleotidelor 
secvențiate (pe axa orizontală), dar și un scor 
calitativ (în esență, un grad de certitudine) cu 
privire la fiecare nucleotidă identificată. Figură 
preluată18. B) Analiză comparativă a secvenței 
genei NBN, folosind metoda aliniamentului 
multiplu de secvențe ADN. Programul folosit, 
Clustal Omega, folosește secvențe de ADN ale 
aceleiași gene de la multiple specii (fiecare pe 

15 X. Nie ș.a., High Resolution DNA Melting Assays for Detection of Rx1 and Rx2 for High-Throughput Marker-Assisted Selection 
for Extreme Resistance to Potato virus X in Tetraploid potato, în „Plant Disease”, vol. 102, 2018, p. 382-390 – material disponibil pe 
pagina https://apsjournals.apsnet.org/doi/pdfplus/10.1094/PDIS-07-17-0968-RE [ultima accesare: 17 octombrie 2019].

16 B.S. Weir ș.a., Interpreting DNA Mixtures, în „Journal of Forensic Sciences”, vol. 213, 1997, p. 213-222. Link: https://projects.
nfstc.org/workshops/resources/articles/Interpreting%20DNA%20Mixtures.pdf [ultima accesare: 17 octombrie 2019].

17 American Bar Association Journal, Code of Science: Defense lawyers want to peek behind the curtain of probabilistic genotyping, 
2017, passim – material disponibil pe pagina http://www.abajournal.com/magazine/article/code_of_science_defense_lawyers_
want_to_peek_behind_the_curtain_of_probabil/P1 [ultima accesare: 17 octombrie 2019].

18 Wikipedia, DNA. Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_sequence.svg [ultima accesare: 17 octombrie 
2019].

https://apsjournals.apsnet.org/doi/pdfplus/10.1094/PDIS-07-17-0968-RE
https://projects.nfstc.org/workshops/resources/articles/Interpreting DNA Mixtures.pdf
https://projects.nfstc.org/workshops/resources/articles/Interpreting DNA Mixtures.pdf
http://www.abajournal.com/magazine/article/code_of_science_defense_lawyers_want_to_peek_behind_the_curtain_of_probabil/P1
http://www.abajournal.com/magazine/article/code_of_science_defense_lawyers_want_to_peek_behind_the_curtain_of_probabil/P1
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câte un rând), secvența umană fiind pe al nouălea rând. Figură preluată19. 

Raportat la tehnicile de secvențiere ADN dezvoltate inițial, Secvențierea de nouă generație (Next 
Generation Sequencing – NGS) este o paralelizare masivă a procesului de secvențiere, permițând astfel 
determinarea secvențelor unor fragmente mai mari de ADN, sau chiar al întregului genom. Tehnicile NGS 
implică procese și reactivi specifici, precum și cunoștințe tehnice particulare pentru platforma folosită20.

Secvențierea genomului și RNA-Seq (determinarea genelor “active” într-o mostră biologică prin 
analizarea secvenței speciilor de ARN) sunt două aplicații populare ale NGS. Alte aplicații includ monitorizarea 
amestecurilor complexe de specii de polinucleotide într-o populație de organisme, realizarea unor biblioteci de 
secvențe cu aplicații experimentale, determinarea modificărilor epigenetice ș.a.m.d.21 

Analiza secvențelor genomice sau de ADN poate furniza informații despre relațiile evolutive între specii, 
relații dintre populații diferite din cadrul aceleiași specii, sau chiar relații dintre membrii aceleiași specii. În 
fapt, această analiză de secvență este des-folosită în biologie moleculară și reprezintă, la ora actuală, printre cele 
mai utile metode folosite în descrierea relațiilor evoluționare dintre vietăți (a se vedea proiectul TimeTree of 
Life22), dat fiind conținutul de informație al secvențelor ADN.

III. EXPERTIZA GENETICĂ ÎNTR-UN CAZ ATIPIC DE IDENTIFICARE A 
FĂPTUITORULUI

În prezentul articol ne-am propus să relevăm importanța identificării prin expertiză genetică prin 
prezentarea unui studiu de caz: Statul Louisiana v. Richard J. Schmidt23. Expertiza genetică efectuată în această 
cauză penală este relevantă deoarece este prima expertiză care s-a folosit de ADN viral, pentru dovedirea 
vinovăției infractorului, care și-a infectat victima cu virusul HIV. 

În anul 1998, doctorul Richard J. Schmidt din Lafayette, statul Louisiana, de specialitate gastroenterolog, 
a fost condamnat la pedeapsa închisorii în cuantum de 50 de ani pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la 
omor împotriva amantei sale, Janice Trahan Allen. Săvârșirea infracțiunii s-a realizat prin infectarea victimei cu 
virusul HIV, prin administrarea unei injecții în timpul nopții de 4 august 1994, sub pretextul unui tratament; 
lichidul injectat conținea sânge contaminat. Medicul recoltase probe de sânge de la un pacient al său, cunoscut 
că fiind infectat cu HIV, pe care l-a combinat cu sânge prelevat de la un alt pacient infectat cu hepatita C. Cele 
două recoltări s-au făcut sub anumite pretexte prezentate de medic pacienților, fără ca probele să fie transmise 
mai departe laboratoarelor de analiză. Pentru condamnarea doctorului Schmidt, organele judiciare au avut la 
dispoziție numai probe indirecte de vinovăție, întrucât infectarea cu HIV s-a realizat la domiciliul victimei, 
fără a fi prezenți martori.

Infracțiunea a fost săvârșită în contextul în care făptuitorul și victima aveau o relație sentimentală de 
aproximativ 10 ani, deși doctorul Schmidt era căsătorit și trăia cu familia sa. Pentru o mare parte din durata 
relației lor, victima a fost asistenta făptuitorului în clinica unde acesta lucra. Mai mult, doctorul Schmidt era 
și medicul curant al acesteia, îngrijindu-se de starea sa de sănătate, în mod similar unui medic de familie din 
România.

Refuzând să divorțeze de partener pentru a fi cu victima, deși victima a făcut acest lucru, făptuitorul 
a continuat sporadic relația sa extraconjugală, continuând să fie implicat și în aspectele medicale ale vieții 
victimei. Mobilul săvârșirii infracțiunii îl constituie părăsirea infractorului de către victimă. Relevant este și 
faptul că niciunul nu erau adepții folosirii măsurilor contraceptive, împrejurare care a condus la patru sarcini, 

19 N. Libert, Clustal Omega Alignments, 2015, passim – material disponibil pe pagina http://libertgen564s15.weebly.com/
clustal-omega-alignment.html (nepublicat) [ultima accesare: 17 octombrie 2019].

20 European Bioinformatics Institute, What is Next-Generation DNA Sequencing?, passim - material disponibil pe pagina 
https://www.ebi.ac.uk/training/online/course/ebi-next-generation-sequencing-practical-course/what-you-will-learn/what-next-
generation-dna (nepublicat) [ultima accesare: 17 octombrie 2019].

21 A. Kamb, Next-Generation Sequencing and Its Potential Impact, în „Chemical Research in Toxicology”, 2011, p. 1163-1168.
22 S. Kumar ș.a., TimeTree: A Resource for Timelines, Timetrees, and Divergence Times, în „Molecular Biology and Evolution”, 

vol. 34, 2017, p. 1812-1819.
23 Statul c. Schmidt, 2000 - disponibil pe pagina https://caselaw.findlaw.com/la-court-of-appeal/1285834.html [ultima 

accesare: 18 octombrie 2019].

http://libertgen564s15.weebly.com/clustal-omega-alignment.html
http://libertgen564s15.weebly.com/clustal-omega-alignment.html
https://www.ebi.ac.uk/training/online/course/ebi-next-generation-sequencing-practical-course/what-you-will-learn/what-next-generation-dna-
https://www.ebi.ac.uk/training/online/course/ebi-next-generation-sequencing-practical-course/what-you-will-learn/what-next-generation-dna-
https://caselaw.findlaw.com/la-court-of-appeal/1285834.html
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dintre care trei au fost întrerupte și una a fost dusă la termen, în anul 1991. Anterior săvârșirii infracțiunii, 
doctorul Schmidt a administrat de mai multe ori victimei injecții cu vitamina B12.

Înainte de infectarea victimei, doctorul Schmidt a convocat doi pacienți ai săi pentru a le face analize, 
sub pretextul unor cercetări științifice proprii ale doctorului. Unul dintre pacienți era infectat cu hepatita C iar 
celălalt era infectat cu HIV, fiind bolnav de SIDA. Recoltând probele de sânge, doctorul le-a scris în registrul 
său de mână, fără a indica codul de analiză specific. La acel moment, fiecare pacient căruia i se recolta sânge era 
înregistrat și i se atribuia un cod de analiză sub care proba de sânge era înregistrată și trimisă către laboratorul 
de specialitate. În registrul descoperit de organele de urmărire penală, codul de analiză lipsea doar în cazul 
acestor doi pacienți și ultima înregistrare figura din ziua săvârșirii infracțiunii, pentru toate datele subsecvente 
folosindu-se un registru nou. La șase luni după infectare, victima a fost diagnosticată ca fiind seropozitivă 
pentru HIV, însă ulterior fostul soț al acesteia, doctorul Schmidt, cât și alți parteneri sexuali ai victimei sunt 
determinați a fi seronegativi.

Deoarece virusul HIV este inactivat în 12 ore în afara gazdei, s-a putut stabili că injecția efectuată asupra 
victimei în noaptea de 4 august 1994 se încadra în acest termen. În noaptea de 4 august 1994, în jurul orei 
22:00, victima Janice Trahan a fost trezită din somn de apelul doctorului Richard Schmidt care a informat-o 
că este necesar să-i administreze o nouă doză de vitamina B12. La scurt timp după telefon, doctorul a sosit și 
i-a administrat o injecție pe care victima a considerat-o extrem de dureroasă, în mod neobișnuit față de alte 
injecții, aspect care i-a atras atenția. Doctorul Schmidt a plecat degrabă înapoi către casă, în urma administrării 
tratamentului.

În urma cercetărilor efectuate de organele de urmărire penală a fost relevat faptul că doctorul Schmidt a 
profitat de împrejurarea că soția sa intrase să facă o baie și a telefonat victima, cunoscând că putea să meargă și să 
se întoarcă într-un timp scurt, astfel că lipsa acestuia să nu fie observată. Prin aceasta a încercat să-și formuleze 
un alibi, invocat în fața organelor de urmărire penală prin aceea că nu ar fi putut reuși să străbată drumul așa 
de repede. Printr-un experiment judiciar simplu, s-a dovedit că făptuitorul putea să plece, să administreze o 
injecție victimei și să se întoarcă acasă în aproximativ 17 minute, având în vedere traficul rutier de la acea oră 
și distanța scurtă dintre domiciliul acestuia și cel al victimei.

Probele identificate aveau neajunsul că nu se puteau ridica la standardul probator cerut de lege pentru 
condamnarea unei persoane, fără a se dovedi o legătură între sângele recoltat de doctor de la pacient și infectarea 
cu HIV a victimei. Astfel, organul de urmărire penală a fost pus în fața unei probleme inedite: cum se poate 
testa legătura dintre pacienții seropozitivi ai doctorului, presupuse surse ale infecției, și victimă? Așa cum am 
subliniat anterior (vide supra - secțiunea II, subsecțiunea Secvențiere), analiza comparativă a secvențelor de 
ADN este o tehnică des-folosită în biologia moleculară pentru a determina relațiile de înrudire dintre indivizi, 
populații sau specii. Folosind această tehnică, anchetatorii au putut testa ipoteza infectării victimei de către 
suspect cu sângele pacienților infectați, având în vedere probele deja-existente.

Expertiza genetică a implicat secvențierea unor părți din genomul viral HIV de la populații virale 
obținute din sângele victimei, sângele pacientului suspectului, cât și alți indivizi infectați cu HIV din aceeași 
zonă metropolitană. Aceștia din urmă au fost incluși în grupul de studiu din rațiuni de design experimental, 
pentru a putea testa ipoteza în care victima a fost infectată din altă sursă - anume alți indivizi cunoscuți 
a fi infectați cu HIV, din aceeași zonă metropolitană. În urma obținerii secvențelor, experții au determinat 
că populația virală a victimei provine din populația virală a pacientului suspectului (Fig. 6); cu alte cuvinte, 
populația virală a victimei și a pacientului suspectului împărtășeau anumite mutații ce nu se găseau în alte 
populații virale analizate. Rezultatele au fost inițial contestate de către apărare, însă ulterior au fost confirmate 
de un alt laborator, folosind mostre noi.24

24 M.L. Metzker ș.a., Molecular evidence of HIV-1 transmission in a criminal case, în „Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America”, vol. 99, nr.22, 2002, p. 14292-14297.
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 Figura 6: Relația filogenetică dintre populația 
virală HIV aflată în pacientul făptuitorului (chenar 
mare) și populația virală aflată în victimă (chenar mic), 
bazată pe analiza comparativă a secvenței unei gene 
virale (reverstranscriptază - RT). Pentru a se asigura 
că victima nu a fost infectată de un alt individ 
seropozitiv pentru HIV, autorii studiului au inclus un 
număr de secvențe virale preluate de la indivizi din 
aceeași   zonă metropolitană. Această cladogramă 
trebuie interpretată asemenea unui arbore genealogic 
– gradul de înrudire poate fi determinat prin numărarea 
“strămoșilor comuni” dintre oricare două secvențe.  
 Astfel, se poate observa că secvențele  virale ale 
victimei sunt mai apropiate decât secvențele virale ale 
pacientului făptuitorului, comparat cu orice altă 
secvență analizată, stabilind o relație de descendență a 
populațiilor virale analizate. Figură preluată25.
Având în vedere probele administrate, instanța 
l-a condamnat pe doctorul Robert J. Schmidt la o 
pedeapsă de 50 de ani închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunii de tentativă la omor ținând seama de 
următoarele: familiaritatea făptuitorului cu victima 
(relație extraconjugală de 10 ani), doar sângele 
pacienților infectați nu a fost trimis la laboratorul de 
analiză, prelevarea mostrei de sânge de la pacientul 
infectat cu HIV s-a realizat în mai puțin de 12 ore de 
la infectarea victimei, victima a primit o injecție de la 

doctor cu 6 luni înainte de a se detecta infecția, similaritatea la nivel de secvență genetică a virusului HIV al 
victimei comparat cu cel al pacientului suspectului, precum și timpul și modul suspect de injectare a victimei. 

IV. POSIBILITĂȚILE EFECTUĂRII EXPERTIZEI GENETICE DIN CAUZA RICHARD J. 
SCHMIDT ÎN ROMÂNIA

La momentul actual în România expertiza genetică are o aplicabilitate restrânsă, având în vedere 
obstacolele legislative, slaba conștientizare a valorii și a obiectivelor ce pot fi îndeplinite în rândul participanților 
în procesul penal, dar și fondurile restrânse și lipsa de pregătire tehnică. Obiectul unei expertize genetice 
efectuate în România este deseori stabilirea paternității sau identificări de persoane, unde metode mai avansate, 
cum ar fi secvențierea, fie nu se pretează (există metode mai simple sau puțin-costisitoare), fie încă nu și-au 
făcut simțită utilitatea.

Limitările de ordin legislativ în efectuarea unei expertize genetice similare cu cea din studiul de caz 
prezentat sunt reprezentate de formularea restrictivă a Legii nr. 76/2008 Legea nr. 76/2008 privind organizarea 
și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare; definiția profilului genetic din lege se referă 
doar la ADN uman, dar e restrictivă și cu privire la tehnicile ce pot fi folosite. La prima vedere, această definiție 
limitativă este preluată și de Codul de procedură penală. Cu toate acestea, în baza principiului autonomiei 
normative a dreptului penal, aceste impedimente pot fi depășite. Mai mult, chiar dacă impedimentele sunt de 
altă natură (lipsa dotărilor, lipsa cunoștințelor tehnice), legea permite ca investigații sau analize mai complexe 
să fie efectuate și de alte instituții, fie ele private sau publice, din țară sau externe, atâta timp cât laboratoarele 

25 M.L. Metzker ș.a., p. 14292-14297.
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sunt acreditate ISO 17025, conform art. 3, alin. 1, lit. l) din H.G. nr. 25/2011. Totuși, concluziile expertizei vor 
trebui să aparțină expertului din cadrul I.M.L. sau I.G.P.R., conform cerințelor în vigoare privind acreditarea 
și recunoașterea experților judiciari.

Autorii consideră că un prim pas ar fi promovarea expertizei genetice, punând accent pe conștientizarea 
spectrului mai larg al răspunsurilor care pot fi oferite de aceste expertize, între experții din cadrul instituțiilor 
naționale de profil (rețeaua I.M.L, I.G.P.R.), cât și între organele de urmărire penală, instanțe, cât și alți 
participanți la procesul penal. Un următor pas trebuie să aibă rolul primordial de pregătire a experților care 
activează în sistemul judiciar și de dotare a unităților de specialitate cu aparatura necesară desfășurării unor 
astfel de activități. În acest moment, experimente ce ar putea fi asimilate unor expertize genetice (și dotările 
asociate) se găsesc doar în centrele de cercetare asociate universităților. 

Raportat la efectuarea de expertize genetice similare celei prezentate în studiul de caz, instituțiile relevante 
pot efectua astfel de examinări doar în colaborare cu alte instituții, cel mai probabil instituții de cercetare 
din țară sau instituții private sau publice din afara României. Astfel, în prezent, efectuarea unei expertize 
genetice similare cu cele din cazul Statul Louisiana c. Richard J. Schimidt se poate realiza printr-o colaborare 
a institutului cu alte laboratoare de specialitate, care să prelucreze probele prelevate în cadrul anchetei, iar 
rezultatele să fie interpretate în contextul cazului de experții care vor formula concluziile.

În concret, expertiza desfășurată în cazul Statul Louisiana v. Richard J. Schmidt ar putea fi efectuată în 
România, chiar dacă drumul de parcurs ar fi mai sinuos. Ca prim pas, mostrele biologice ar trebui prelevate 
de către persoane abilitate, în mod conform cu normele metodologice adoptate prin H.G. 25/2011 și folosind 
trusele sau kit-urile aplicabile. Materialul genetic poate fi apoi extras din mostrele biologice de către instituții 
abilitate din țară (extragerea materialului genetic din mostre biologice fiind un proces relativ facil). În urma 
obținerii ADN-ului, acesta poate fi expediat către laboratorul ce va efectua secvențierea. Analiza secvenței, 
precum și studiile statistice relevante, pot fi efectuate fie de parteneri, fie de institutul relevant. Odată cu 
analizarea secvențelor de ADN și rezultatele testelor statistice, concluziile expertizei pot fi formulate.

Pregătirea experților ce analizează secvențele și efectuează testele statistice este un aspect demn de adus 
în discuție, deoarece concluziile expertizei vor fi direct legate de aceste tipuri de analiză. În opinia autorilor, 
legea nu prevede anumite norme sau condiții pentru efectuarea acestor tipuri de analiză, cu excepția pregătirii 
profesionale. Cu toate acestea, o analiză bioinformatică (de secvență ADN) neadecvată sau nesusținută din 
punct de vedere statistic va fi una ușor de contestat.           

V. VALOAREA EXPERTIZEI GENETICE
Expertiza genetică este o tehnică ce poate aduce contribuții valoroase în vederea identificării unei 

persoane, datorită faptului că analizează anumite caracteristici care pot fi considerate, din rațiuni biologice, 
concludente identificării unui individ. Cu toate acestea, rezultatele unei expertize genetice depind și de 
polimorfismul ADN-ului uman – în alte cuvinte, anumite tipuri de analize vor fi afectate de variabilitatea 
redusă a elementelor genetice din anumite populații strâns înrudite. De-asemenea, rezultatele expertizelor vor 
fi afectate și de tipul de analiză întrebuințat – în anumite cazuri fiind necesară efectuarea mai multor tipuri de 
analiză (sau analiza mai multor loci din genom) pentru a evita potriviri accidentale. 

Cu toate acestea, tehnicile moderne incorporează analiza unui set de date genetice suficient de mare încât 
să reducă posibilitatea unor potriviri accidentale. În cazul în care multiple tehnici și abordări de profilare genetică 
sunt folosite, acestea scad în mod considerabil șansa de potrivire accidentală. Ca un exemplu extraordinar de 
simplificat privind metoda secvențierii complete ale unui genom, ținând cont de faptul că genomul uman are 
3,2 miliarde de perechi de baze (fiecare bază putând fi una din 4 nucleotide: A, T, G sau C), probabilitatea ca 
două persoane să împărtășească același genom (exact aceeași secvență de 3,2 miliarde de perechi de baze) este 
1 la 43.200.000.000. Folosind aceleași cifre amintite mai sus, anume faptul că undeva la 0.6% din genomul uman 
este diferit (99.4% identitate între indivizi (sursa de mai sus)), ajungem la concluzia că șansele ca doi indivizi 
neînrudiți să aibă același genom este 1 la 419.200.000. 

Reiterăm faptul că acest calcul este unul pur ilustrativ și nu ia în considerare toți potențialii factori 
relevanți în constituirea unui genom uman. În alte cuvinte, deși cifra ar putea fi mult mai mica, probabilitatea ar 
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rămâne în continuare astronomică. Ca perspectivă, numărul stelelor din univers este estimat a fi 1024 – pe cale 
de consecință, există mai multe stele în univers, decât șanse să existe doi oameni cu genom identic ca secvență, 
sub prezumția că 99.4% din genom este oricum identic (în realitate, doar aproape identic)26.  

Metodele și platformele NGS s-au dezvoltat în ultimii ani, iar calitatea secvențelor a ajuns la un nivel în 
care NGS este utilizat în diagnosticarea clinică  a patologiilor umane, putând avea și aspecte de identificare. 
Inițial, unul din impedimentele utilizării secvențierii era costul atribuit nu doar aparaturii necesare, cât și a 
procesului în sine. Costul acestor demersuri a scăzut în mod semnificativ, astăzi putând fi cumpărate servicii de 
secvențiere a genomului, măcar în parte, de către consumatori prin firme cum ar fi 23andMe, FamilyTreeDNA 
etc. pentru prețuri accesibile (100-500 USD). Avantajul acestei tehnici este faptul că oferă mai multe informații 
folosind o probă unică (mutații individuale, mărimea anumitor fragmente, deleții etc.), față de alte metode care 
se axează doar pe anumite tipuri de informații. Cu toate acestea, expertiza genetică trebuie să includă mai multe 
tehnici și tipuri de probe, încât metodele folosite în expertiză să releve cât mai multe informații concludente 
pentru cauză. Cu alte cuvinte, metodele trebuie să fie adaptate obiectului cauzei, precum și problemei supuse 
expertizei. 

Din perspectiva procesual penală, organul judiciar va avea predispoziția de a da mai multă importanță 
concluziilor unei expertize decât metodelor folosite. Într-adevăr, deși modul în care se realizează o expertiză 
prezintă o importanță, dacă metodele folosite sunt proprii și întrebuințate potrivit legii aplicabile, în stabilirea 
adevărului organul judiciar va evalua concluziile expertizei ca probă în procesul penal. Cu alte cuvinte, pentru 
ca expertul să ofere organului judiciar o opinie specializată în sensul dispozițiilor art. 172 C.pr.pen. este necesar 
ca concluziile raportului de expertiză să fie formulată în sensul unor soluții utile pentru organul judiciar.

Categoriile de concluzii ale expertizelor au fost consacrate de doctrină,27 și practica în sensul unor concluzii 
certe și unor concluzii de probabilitate la care se adaugă concluzia imposibilității de determinare. Concluziile 
certe vor fi fie de identificare, fie de excludere. Prin raportare la natura expertizei genetice concluziile certe vor 
constitui regula, în ambele modalități ale acestora, fapt care rezultă din faptul improbabil ca două persoane să 
aibă același material genetic, probabilitatea fiind un astronomică, dacă destule elemente sunt analizate (practic, 
este imposibil).

Concluziile de probabilitate vor fi mai rar întâlnite pentru motivele expuse mai sus, expertul trebuind 
să realizeze o analiză calitativă a probelor și materialului de comparație. Bunăoară, o parte din ADN-ul unei 
persoane este comun cu fiecare alt om în parte, genele respective definind elemente esențiale care pot diferenția 
ființa umană de alte vietăți. În măsura în care ar fi identificate numai astfel de elemente, ori elemente care nu 
pot conferi o certitudine, este preferabil ca expertul să formuleze concluzii de imposibilitate a determinării, sau 
să includă și alte tehnici sau elemente în expertiză. 

O concluzie de imposibilitate va reflecta caracterului impropriu al probelor recoltate, fie ca urmare 
a degradării materialului ADN prin factori externi, fie că problema supusă expertizei excede posibilitățile 
științifice curente, ori este contrară cu posibilitățile biologice de evidențiere a unor elemente relevante. De 
pildă, în ultimul caz, se va emite o concluzie de imposibilitate dacă se va întreba expertul dacă probele prelevate 
conțin ADN-ul viral al unei infecții mai vechi a pacientului, tratate complet (de pildă, dacă a suferit de gripă 
cu un an înainte de deces).

Este important de menționat faptul că în urma unei expertize genetice, procurorul nu este ținut de 
concluziile acesteia, ci va trebui să evalueze toate probele aflate la dosarul cauzei pentru a stabili adevărul 
judiciar. De pildă, în cauza discutată, dacă s-ar fi ținut seamă doar de faptul că pacientul doctorului Schmidt ar 
fi fost sursa infectării cu HIV a victimei, s-ar fi atras vinovăția acestuia, în mod eronat. Or, prin evaluarea tuturor 
probelor, coroborarea lor, s-a putut determina faptul că Schmidt s-a folosit de sângele infectat al pacientului, 
precum și de relația pe care o avea cu victima, pentru a săvârși infracțiunea. În alte cuvinte, din perspectiva 
procurorului, expertiza genetică trebuie folosită ținând cont și de probabilitatea ca acel individ să fie nevinovat 
(în caz că expertiza a vizat puține elemente genetice, sau loci comuni unei populații – de exemplu factori 

26 DE. Howell, How Many Stars Are In The Universe?,  2017, passim – material disponibil pe pagina https://www.space.
com/26078-how-many-stars-are-there.html (nepublicat) [ultima accesare: 18 octombrie 2019].

27 S. Alămoreanu, op. cit., p. 42-46; L. Ionescu și D. Sandu, op. cit., p. 152-160.

https://www.space.com/26078-how-many-stars-are-there.html
https://www.space.com/26078-how-many-stars-are-there.html
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genetici ce contribuie la grupe de sânge), și ținând cont și de alte probe ce ar putea ajuta sau dăuna ipotezei 
vinovăției suspectului. În concret, o șansă de 1 la 10 milioane de identificare nu înseamnă o șansă de 1 la 10 
milioane pentru lipsa de vinovăție a suspectului, mai ales în cazul în care există și alte probe la dosar. Privind 
problema din perspectiva avocatului apărării, acesta nu poate folosi argumentul frecvenței, mai ales în prezența 
altor probe incriminatoare, în apărarea clientului. Cu alte cuvinte, argumentul că, dacă șansa ca suspectul să fie 
cel identificat este 1 la 10 milioane, într-o comunitate de 100 milioane nu  înseamnă că vor fi 10 persoane care 
să corespundă în mod real cu toate probele obținute în cursul urmăririi penale28.

Ca atare, deși din punct de vedere strict al expertizei genetice probabilitatea se poate stabili, rămâne ca 
organul judiciar să arate că din acel cerc de persoane care îndeplinesc condițiile genetice numai una singură 
poate fi trasă la răspundere penală ca urmare a celorlalte probe din cauză – relația față de victimă, prezența sa 
la locul faptei, coroborarea cu alte probe materiale (găsirea urmelor de relief papilar), lăsarea unor obiecte ale 
suspectului la locul faptei etc. Astfel, deși pare dificil, puțină rigoare statistică poate avea o întrebuințare cu un 
efect considerabil în aflarea adevărului judiciar, prin prisma expertizelor și a probelor prezente la dosar. Această 
rigoare statistică trebuie întrebuințată de toate părțile implicate, pentru o mai bună și echitabilă procedură 
judiciară.29

VI. UTILIZAREA EXPERTIZEI GENETICE ÎN ALTE CAZURI
Întrebuințările expertizei genetice sunt extrem de variate, pornind de la identificarea germenilor patogeni 

în contextul infecțiilor nosocomiale în cazul persoanelor care au fost internate în diferite servicii medicale, până 
la identificarea indivizilor, fie ei suspecți sau victime, în cadrul urmăririi penale. Practic solicitarea unor astfel de 
examinări la nivel național este infrecventă, în primul rând datorită lipsei de informare la nivel judiciar referitor 
la posibilitatea efectuării unor astfel de examinări din partea instituțiilor medico-legale chiar în parteneriat cu 
alte instituții ce-și desfășoară activitatea în domeniul geneticii, iar în al doilea rând datorită lipsei de formare 
a profesioniștilor cât și a aparaturii de specialitate. În funcție de circumstanțe, dacă instanța consideră utilă 
o astfel de examinare, instituțiile medico-legale pot achiziționa anumite kituri sau pot dispune începerea 
anumitor procedee științifice (experimente, dar nu în sensul prevederilor Codului de procedură penală), prin 
care să efectueze analizarea probelor, cu interpretarea ulterioară a datelor în cadrul unei expertize genetice. 
Costurile aferente pot fi variabile, în funcție de tipul de procedee și tehnici utilizate.

Credem că metodele expuse mai sus (e.g. analiza fragmentelor de ADN sau chiar secvențiere) pot fi 
folosite în cazurile care au ca obiect infracțiuni legate de actul medical, precum expunerea culpabilă a unui 
pacient la agenți patogeni cât timp se afla într-un spital. De pildă, în stabilirea spitalului care se face vinovat 
de săvârșirea unei astfel de infracțiuni (vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, etc.) atunci când mai 
multe unități spitalicești au tratat același pacient, metodele arătate își găsesc o utilitate deosebită deoarece 
permit diferențierea între agenți patogeni, chiar și din aceeași specie, pe baza mutațiilor specifice fiecărei tulpini. 
De pildă un pacient este internat în două unități medicale, ambele fiind colonizate de bacteria Staphylococcus 
aureus ca agent patogen, dintre care numai una dintre unități are acest agent patogen cu o mutație specifică 
conferindu-i rezistență la tratament. Astfel, se va putea stabili de la care unitate spitalicească s-a infectat 
pacientul și să se exercite tragerea la răspundere penală numai față de aceasta, putându-se dovedi vinovăția 
acesteia.

Analizând mai în detaliu problema expusă, există situații în care infectarea cu mai mulți agenți patogeni 
nosocomiali din aceeași specie poate contribui în mod diferit la decesul unui pacient. Astfel apariția bolii poate 
fi determinată de acțiunea agenților patogeni contractați în ambele unități medicale, însă un eventual tratament 
ar putea fi eficient numai față de unul dintre aceștia, rezultând în decesul persoanei (datorat agentului rezistent). 

28 National Research Council (US) Committee on DNA Forensic Science, The Evaluation of Forensic DNA Evidence,  Ed. 
National Academies Press, SUA, 1996, p. 125-165 – material disponibil pe pagina https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK232615/ 
[ultima accesare: 18 octombrie 2019].

29 D.H. Kaye, The Interpretation of DNA Evidence: A Case Study in Probabilities, 2016, passim - material disponibil pa pagina 
http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_173207.pdf (nepublicat) [ultima accesare: 18 
octombrie 2019].

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK232615/
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Privind situația dinspre rezultat spre cauză, în urma unei autopsii și a analizelor aferente, cauza decesului poate 
fi lesne stabilită numai în legătură cu acel agent patogen rezistent la tratament, sau prezent la momentul 
decesului, fiind o limită a posibilităților științifice descoperirea primului agent patogen care, la momentul 
morții, era deja dispărut din organism. Soluția la o astfel de problemă constă în analizarea unor probe de sânge 
mai vechi ale pacientului, în care ar putea fi prezenți amândoi agenții patogeni.

O situație similară putem avea în vedere în cazul malpraxisului, când din neglijența unui medic se realizează 
transmisia de agenți patogeni fie de la medic fie din mediul nesteril. Cu ocazia unei intervenții chirurgicale, 
pacientul este extraordinar de vulnerabil la contractarea unui agent patogen fie de la instrumentarul sterilizat în 
mod necorespunzător, fie de la personalul medical care nu ia suficiente măsuri pentru a împiedica transmiterea 
de către aceștia a bolilor de care suferă sau nu previn intrarea în organism a oricăror factori externi care pot 
cauza infecții. Orice organism ce poate stârni un răspuns imunitar acționează cu mult mai eficient atunci 
când este introdus în organism, mai ales în sistemul circulator, față de situația în care acelui organism îi este 
imposibil să intre în organism ca urmare a barierelor naturale de protecție (pielea, stomac, etc.).

În egală măsură, expertiza genetică poate fi folosită pentru exonerarea unor persoane găsite vinovate de 
săvârșirea unei infracțiuni. Un caz recent de exonerare este cel al americanului Horace Roberts30, care a fost 
eliberat din penitenciar după ce ispășise 20 de ani din pedeapsa aplicată acestuia pentru uciderea unei femei. 
Victima, numita Terry Cheek, avusese o relație sentimentală cu Horace Roberts, deși aceasta era căsătorită. 
Pe baza unor probe indirecte, în special faptul că autovehiculul lui Horace Roberts a fost găsit în aproprierea 
cadavrului victimei, acesta a fost găsit vinovat de uciderea ei. Faptul că cei doi aveau o relație amoroasă a fost 
folosit împotriva lui Horace Roberts. 

Ulterior, în timpul cât acesta era în executarea pedepsei, s-a folosit expertizarea genetică a profilului său 
ADN cu profilul ADN obținut din probele de țesut găsite sub unghiile victimei, constatându-se că există o 
diferență între cele două și că țesutul găsit sub unghiile victimei provine de la două persoane, diferite de Horace 
Roberts. Folosindu-se de baza de date de profiluri genetice, s-a stabilit că probele de țesut găsite sub unghiile 
mâinii stângi ale victimei aparțin lui Joaquin Leal, persoană condamnată anterior pentru infracțiuni privitoare 
la viața sexuală. Joaquin Leal era nepotul soțului victimei, Googie Harris, astfel că organele de urmărire penală 
au cercetat și implicarea acestuia, stabilind că profilul său ADN corespunde cu profilul ADN al persoanei al 
cărei țesut se afla sub unghiile mâinii drepte ale victimei. În esență, cu ajutorul expertizei genetice și al unei 
baze de date a profilurilor ADN ale persoanelor anterior condamnate pentru săvârșirea de infracțiuni, s-a 
stabilit că Horace Roberts era nevinovat, după ce acesta executase 20 de ani de închisoare.

Utilitatea expertizei ADN este confirmată și atunci când se impune identificarea unui cadavru cu 
identitate necunoscută. Particularitatea acestei situații constă în problemele legate de caracteristicile calitative 
ale probelor obținute de pe cadavre care, din cauza proceselor de descompunere, suferă alterări specifice care 
îngreunează recoltarea probelor necesare. Situațiile în care identificare devine problematică este când se 
descoperă orice cadavru sau fragmente din acesta, expus la factori fizici sau chimici improprii viabilității ADN-
ului. Acești factori pot consta în expunerea cadavrului la temperaturi înalte (arderea cadavrului), la medii bazice 
(e.g. var nestins) sau acide (e.g. acid fluorhidric, acid sulfuric), expunerea la radiații ionizante (raze gamma 
– material radioactiv, raze X). Factorii mai sus enumerați pot distruge molecula de ADN în sine, sau îi pot 
afecta integritatea,31 ceea ce face improbabilă orice fel de analiză cu privire la ADN. Cu toate acestea, se poate 
încerca identificarea unei probe degradate prin comparație cu ADN-ul unor persoane care se cred a fi înrudite 
cu aceasta – în cazul dispariției unei persoane din orașul Novisad (Serbia) în mai 2013, la câteva zile de la 
dispariție o mașină a fost descoperită incendiată cu un cadavru carbonizat în portbagaj. Analiza a fost efectuată 

30 M. Semanchik, Horace Roberts Exonerated, California Innocence Project 2018, passim – material disponibil pe pagina 
https://californiainnocenceproject.org/2018/10/horace-roberts-exonerated/ (nepublicat) [ultima accesare: 18 octombrie 2019].

31 C. Cattaneo ș.a., Determining the human origin of fragments of burnt bone: a comparative study of histological, immunological 
and DNA techniques, în „Forensic Science. International”, vol. 102, 1999, p. 181-191 - material disponibil pe pagina https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073899000596 [ultima accesare: 18 octombrie 2019]; K. Rothkamm și M. Lobrich, 
Evidence for lack of DNA double-stranded break repair in human cells exposed to very low x-ray doses, în „Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America”, vol. 100, 2002, p. 5057-5062 – material disponibil pe pagina https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC154297/ [ultima accesare: 18 octombrie 2019].

https://californiainnocenceproject.org/2018/10/horace-roberts-exonerated/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073899000596
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073899000596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC154297/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC154297/
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cu ADN extras de la cadavru și comparat cu ADN obținut de la tatăl, fiica și fiul persoanei dispărute. Folosirea 
acestei metode a avut în vedere faptul că fragmentele de ADN obținute de la cadavru nu erau complete și s-a 
urmărit a se descoperi dacă ADN-ul rudelor apropiate persoanei dispărute prezenta suficientă similaritate cu 
fragmentele de ADN obținute de la cadavru, cât să permită identificarea acestuia ca fiind persoana dispărută32. 

Altfel, expertiza genetică se dovedește a fi utilă chiar și în cazul în care e probabil ca materialul genetic 
să fie afectat de către factori externi. În ciuda posibilității degradării materialului genetic, există o șansă de 
identificare a rămășițelor sau cadavrelor afectate de diferiți factori.

VII. CONCLUZII
Deși legea procesual penală nu ridică niciun impediment față de folosirea oricărei tehnici și abordări în 

efectuarea unei expertize genetice, legea accesorie în domeniu, pare a introduce limitări care nu considerăm 
că pot fi justificate în contextul unei permanente evoluții în știință. Prin prioretizarea legii procesual penale 
și aplicarea ei în mod individual pot fi puse în valoare tehnici noi precum secvențierea moleculei de ADN și 
abordări noi precum folosirea de mostre ADN provenite de la alte organisme (animale, plante, virusuri, fungii, 
etc.).

Prin expertiza genetică anchetatorul nu trebuie să se rezume numai la problemele care pot fi soluționate 
prin implementarea bazelor de date de profile genetice existente, a căror valoare nu o contestăm (FBI- CODIS, 
baza de date a Interpol, S.N.D.G.J.) ci trebuie să își lărgească orizonturile. În mod ideal, identificarea unei 
persoane, obiect, sau locul faptei poate întrebuința o gamă largă de abordări și tehnici în soluționarea unor 
cauze complexe.

Recunoscând că dotarea laboratoarelor și/sau pregătirea experților reprezintă o cerință esențială care 
trebuie să aibă în vedere și realitățile economice, trebuie să fie găsite soluții care să încurajeze folosirea tehnicilor 
de biologie moleculară. Este necesar ca Statul să dezvolte programe de pregătire și educare a profesioniștilor 
din sistemul juridic (experți, judecători, procurori și avocați) cu privire la întrebuințarea, avantajele și limitele 
acestor abordări și tehnici. Apreciem că legea și experții trebuie să încurajeze, strict cu privire la aspectele 
tehnice ale cazurilor, varianta exteriorizării unor servicii către alte laboratoare, din țară sau străinătate, acest 
lucru fiind permis de lege.

Precum s-a arătat în cazul lui Richard J. Schmidt, o problemă complexă precum infectarea voită a unei 
persoane cu HIV de către o persoană care nu este purtătoarea acestui virus nu poate fi soluționată prin abordările 
clasice de identificare. Astfel, organul de urmărire penală a fost nevoit să testeze legătura dintre pacienții 
făptuitorului și victimă, această legătură fiind legătura de filiație (din punct de vedere al moștenirii genetice) 
dintre populațiile virale identificate. Probele indirecte (circumstanțiale) legate de activitatea făptuitorului au 
ajutat, alături de expertiza genetică în determinarea vinovăției sale.
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