http://www.luju.ro/dupa-dna-hop-si-ani-fostul-procuror-iacob-niculaita-de-la-parchetul-judecatori
ei-caracal-este-acuzat-ca-nu-poate-justifica-o-parte-din-avere-agentia-a-constatat-existentaunei-diferente-nejustificate-de-92-367-euro-iacob-niculaita-se-afla-in-penitenciar-d

DUPA DNA, HOP SI ANI – Fostul
procuror Iacob Niculaita de la
Parchetul Judecatoriei Caracal este
acuzat ca nu poate justifica o parte din
avere: „Agentia a constatat existenta
unei diferente nejustificate de 92.367
Euro”. Iacob Niculaita se afla in
penitenciar, dupa ce in 2014 a fost
condamnat la 3 ani de inchisoare cu
executare pentru trafic de influenta
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Agentia Nationala de Integritate il acuza pe fostul procuror Iacob Niculaita (foto) de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal ca nu isi poate justifica
o parte din avere. Mai exact, este vorba despre aproape 100.000 de euro.
ANI sustine, intr-un comunicat de presa, ca s-a constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 358.028 lei, intre averea dobandita si
veniturile realizate de Iacob Niculaita, aflat in prezent la inchisoare dupa ce in 2014 a fost condamnat la 3 ani cu executare pentru trafic de influenta.
Perioada vizata este mai 2003 – decembrie 2012.
Iata comunicatul ANI:
„Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 358.028 Lei (aprox. 92.367 Euro), intre averea
dobandita si veniturile realizate de catre NICULAITA IACOB, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, Judetul Olt, in
perioada 09 mai 2003 - 31 decembrie 2012.
Avand in vedere cele de mai sus, Agentia Nationala de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Craiova, in
vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate de catre NICULAITA IACOB in
perioada 09 mai 2003 - 31 decembrie 2012.
Persoana evaluata a fost informata despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiaza – de a fi
asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de
vedere scris. NICULAITA IACOB a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.
Agentia Nationala de Integritate isi exercita atributiile cu respectarea principiilor legalitatii, confidentialitatii, impartialitatii, independentei operationale,
celeritatii, bunei administrari, precum si al dreptului la aparare”.
DNA l-a prins in flagrant
Procurorul Iacob Niculaita a fost condamnat, in 3 aprilie 2014, la 3 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, pe motiv ca ar fi primit 22.500
de lei si 6.000 de euro pentru a face interventii pe langa procurori de la Parchetul Tribunalului Olt. Atunci, judecatoarele Rodica Aida Popa, Magdalena
Iordache si Mariana Ghena de la ICCJ au mentinut sentinta din 9 ianuarie 2014 a Curtii de Apel Craiova.
Procurorul Iacob Niculaita a fost trimis in judecata in 16 decembrie 2013. Potrivit DNA, Niculaita ar fi cerut de la denuntator 5.000 de euro, pentru a
interveni pe langa un procuror de la Parchetul Tribunalului Olt. El ar fi primit 22.500 lei si ulterior alti 6.000 de euro, ocazie cu care a fost prins in flagrant:
“In cursul lunii noiembrie 2012, inculpatul Niculaita Iacob a pretins de la un denuntator suma de 5.000 euro, lasandu-l sa creada ca, prin calitatea de
procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, va influenta un alt procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt care efectua cercetari
fata de denuntator pentru savarsirea unei infractiuni grave, astfel incat acest din urma magistrat sa nu dispuna trimiterea in judecata a denuntatorului. In
schimbul promisiunii interventiei pe langa procurorul de caz, inculpatul a primit de la denuntator, in cursul lunii decembrie 2012, suma de 22.500 lei
(1.500 euro si 15.750 lei), prin intermediul inculpatului Musat Constantin.
In cursul lunii octombrie 2013, inculpatul Niculaita Iacob a mai pretins de la acelasi denuntator, prin intermediul lui Musat Constantin suma de
6.000 euro, prevalandu-se de o relatie apropiata cu procurorul de sedinta din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, pentru ca acesta din urma sa
accepte administrarea unor probe in cursul cercetarii judecatoresti, din care sa rezulte o alta stare de fapt decat cea prezentata prin rechizitoriu, astfel incat
rezultatul procesului sa fie aplicarea unei pedepse cu suspendare fata de denuntator.
In cursul zilei de 10 noiembrie 2013, inculpatul Niculaita Iacob a primit suma de 6.000 euro de la denuntator, situatie in care procurorii au procedat
la constatarea infractiunii flagrante”.
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