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69 pași (din)spre o crimă erotică

1 1 ianuarie 2017. În prima zi a anului, o tânără de 
21 de ani a fost reţinută în București, fiind acuzată 
că și-a ucis concubinul: „În jurul orei 03:00, în 
timp ce se afla într-un apartament situat în str. 
Amurgului din sectorul 5, pe fondul unui conflict 
spontan, Matei Mirela Mădălina i-a aplicat două 
lovituri de cuţit concubinului său I. A. I., în zona 
toracică, victima decedând din cauza hemoragiei 
interne provocate de plăgile înjunghiate”, preci-
zează Parchetul.

2 13 septembrie 1971. „Într-o seară, am plecat de la 
cămin și am ajuns pe stradă lângă garajul Flo-

reasca; am văzut o fată și am întrebat-o dacă vrea 
să se culce cu mine, aceasta m-a făcut vagabond și 
ţigan. Eu i-am spus să nu zbiere la mine, ea a ţipat 
și eu am lovit-o în cap și ea a căzut jos. Aceasta s-a 
întâmplat în jurul lunii mai 1970, când starea mea 
de disperare din cauza examenelor, a situaţiei ma-
terial, precum și a mediului în care trăiam (la facul-
tate), unde mă dispreţuiau toţi, inclusiv profesorii 
și cole gii, ajunsese la maxim. Am mai lovit o fată pe 
care am violat-o într-un cimitir. Mi-a dat întâlnire 
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8 și-a venit Miliţia. Eu am văzut că m-a minţit și ve-
deam că toate fetele vor să mă mintă. Am mai lovit 
o femeie care lucra la restaurantul Vulcan, pe care 
am întrebat-o dacă vrea să se culce cu mine într-o 
noapte, nici ea n-a vrut și am violat-o. Menţionez 
că fata asta nu a murit din cauza loviturilor, pentru 
că ea mai ţipa după ce am lovit-o și violat-o. Știu 
că am lovit-o în cap cu un fier și sunt învinuit de 
omor grav. Aceasta s-a întâmplat în martie 1971. 
Am mai lovit o femeie și-am violat-o în aceeași peri-
oadă (luna martie sau aprilie) din 1971, nu mai 
reţin luna în care a murit. În luna mai, la începutul 
lunii, am mai lovit o femeie (fată) și-am violat-o 
și-a murit. Am luat niște bani de la o casieră pe 
care am lovit-o. Am spart vitrina unui magazin 
și-am luat niște haine în iunie 1970. Am lovit o fe-
meie de la care am luat niște bani – ea spune că 
i-am luat 500, eu știu că 2.000 de lei (nu reţin pre-
cis) și am violat-o lângă un bloc în anul 1970, luna 
noiembrie. Am lovit o femeie la capătul tramvaiu-
lui 4, în luna mai 1971, în Colentina. Am lovit o 
femeie lângă un bloc, în luna mai 1971, pe strada 
Griviţei. Am lovit o femeie, pe lângă Școala de ofi-
ţeri de miliţie din București, în luna ianuarie sau 
februarie 1971 (nu mai reţin luna), de la care am 
luat 250 de lei. Am lovit o fată, pe lângă mașina 31, 
pe un deal, cu un fier, și am luat o geantă pe care 
am aruncat-o, în care am găsit 25 de bani și niște 
hârtii. Am lovit o femeie cu un cuţit în cap, pe lângă 
mașina 35, aproape de garajul Floreasca. Menţio-
nez că, iniţial, am umblat cu un fier la mine pentru 



69
 p

aș
i (

di
n)

sp
re

 o
 c

rim
ă 

er
ot

ic
ă

9că am fost bătut la căminul facultăţii de niște colegi, 
care acum au terminat facultatea, și mi-era frică să 
nu mă bată și altădată. Mi-era frică să nu mă bată 
în tramvai un cetăţean, pe care nu-l cunosc. Nu am 
vrut să atac pe nimeni. Apoi, după aceea, dacă am 
văzut că nu pot să-mi satisfac necesităţile fiziolo-
gice sexual, am pierdut noţiunea de a nu-mi da 
seama de urmările ce le pot avea după ce loveam 
o femeie și loveam vreo fată pe stradă.” – din în-
cercarea lui Ion Râmaru de a îndupleca completul 
de judecată, la recursul procesului său; hotărârea 
de condamnare la moarte va rămâne, însă, ne-
schimbată, iar învinuitul va fi executat prin 
împușcare la Jilava.

3 După noaptea de 31 oc tombrie spre 1 noiem-
brie 1989. „Cu cinci-șase zile înainte de noaptea 

fatală, îmi spunea la telefon că a reusit să-și asigure 
toate cele necesare (care au ars) și că are în lucru 
noi melodii frumoase. Era foarte fericită! Mă întreb, 
pe cine să fi supărat atât de tare aceste realizări ale 
Mihaelei, de a trebuit să-i curme viaţa? Domnule 
procuror, eu, ca mamă, cu sufletul greu de durere, 
simt că fetiţa mea nu a fost ucisă pentru jaf, ci din 
dorinţa de a-i curma cariera artistică ce ameninţa, 
probabil, poziţiile altor vedete de muzică ușoară... 
Pentru noi, părinţii ei, pentru toţi cei care au îndră-
git-o, pentru opinia publică, e un lucru cert că 
Mihaela a murit pentru talentul ei, pentru marea 
sa priză la public. Această acţiune odioasă a fost 
opera unor persoane interesate de înlăturarea ei. 
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10 Jaful și tot ce s-a făcut nu au fost decât un pretext. 
Deci, în spatele criminalului se află autorii morali 
ai crimei, cei care au pregătit și dispus asasinarea 
Mihaelei. Aceste afirmaţii sunt rezultatul investi-
ga ţiilor făcute de noi, părinţii, precum și al celor 
reie șite din relatările Marianei (fata care locuia cu 
Mihaela în cameră, iar în noaptea crimei era de 
ser viciu în schimbul doi). De asemenea, această 
convingere ne-a fost întărită (confirmată) și de 
unele întâmplări extrem de dubioase petrecute în 
ziua înmormântării.” – din scrisoarea Elenei Run-
ceanu către procurorul care ancheta cazul de asa-
sinare a fiicei ei. În epocă, se evoca dușmănia 
dintre fanii Angelei Similea și cei ai Mihaelei Run-
ceanu, deși nu a existat nicio dovadă concretă în 
acest sens. …Iar Mariana este fata cu care Mihaela 
împărţea garsoniera cu un singur pat, din Dristor…

4 Iarna lui 2016. Acasă la profesorul universitar Dan 
Păcurariu, anchetatorii au descoperit un adevărat 

altar închinat iubitei ucise, Mihaela Fulga. La mai 
bine de 14 ani de la crima de care era acuzat, Păcu-
rariu încă mai păstra numeroase obiecte strâns le-
gate de relaţia sa cu victima: copia unui buletin de 
identitate pe numele fostei iubite, un bilet olograf, 
semnat „Mihaela”, cu conţinutul: „Pentru Dan. Aș-
teaptă-mă. Vin repede”, două pliante ale laptelui 
„Fulga”, o carte cu titlul „Fulga, aventura spaţială“…

5 Septembrie 1944. Cadavrul nr. 1: Ianina Mali-
kova, 20 ani (născută în Voronej, Rusia); cadavrul 




