
R O M Â N I A  

 
 

 

             

 

 

 

 

       SERVICIUL DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ,  

                       INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

  BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
 

 

MINISTERUL PUBLIC 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE 

DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 

 

Strada Ştirbei Vodă, nr.79-81, sector 1, Bucureşti, tel. 313.01.00, fax. 313.01.15 

e-mail: presa@pna.ro 

  8 iulie 2010  

Nr. 271/VIII/3  

  

COMUNICAT 

 

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial 

Timişoara efectuează cercetări penale faţă de inculpaţii GUMĂ NICOLETA,  

directorul filialei Caransebeş a Universităţii Hyperion Bucureşti şi TACOTĂ EUGEN, 

student în anul terminal al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Hyperion- Filiala 

Caransebeş, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de trafic de influenţă, în formă 

continuată.  

 

Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a 

rezultat următoarea stare de fapt: 

 

În cursul lunii mai 2010, inculpaţii Gumă Nicoleta şi Tacotă Eugen, profitând de 

influenţa pe care au lăsat să se creadă că o au asupra membrilor comisiilor de susţinere 

a examenului de licenţă la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Hyperion din 

Bucureşti au pretins şi acceptat de la un număr de 33 studenţi ai acestei facultăţi câte 

1.500 euro de la fiecare dintre aceştia, promiţând şi garantând că vor promova acest 

examen indiferent de nivelul cunoştinţelor de specialitate. 

 

Inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 

6 alin. 3 Cod de procedură penală. La data de 7 iulie 2010, procurorii anticorupţie au 

dispus reţinerea acestora pe o perioadă de 24 de ore, iar la aceeaşi dată, Tribunalul 

Timiş a hotărât arestarea preventivă a inculpaţilor Gumă Nicoleta şi Tacotă Eugen pe 

termen de 29 de zile. 

 

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a 

procesului penal reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea 



propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă 

principiul prezumţiei de nevinovăţie. 
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