www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2021-05-07 10:52:26

Daniela Buruiana, desemnata membru national din partea României la Eurojust
Daniela Buruiana a fost numita în calitate de nou membru national din partea României la Eurojust, de
catre ministrul Justitiei, Stelian Ion. Buruiana are experienta ca procuror senior în cadrul Ministerului
Public si a mai îndeplinit functia de membru national în cadrul agentiei europene.
„Sunt deosebit de încântata de posibilitatea de a lucra din nou în cadrul acestei agentii europene unice, ce
furnizeaza un acces neîntrerupt la experti legali si judiciari din cele 27 de state membre ale UE, precum si din
peste 50 de tari terte. România a avut o contributie importanta în ultimii ani la activitatea Eurojust si ma reîntorc la
agentie deosebit de hotarâta sa continui si sa dezvolt aceasta contributie. Pentru a realiza acest lucru, am marea
sansa de a ma putea baza pe expertiza si sprijinul profesional al colegilor de la Eurojust si din România, deoarece
doar printr-un efort colectiv putem face diferenta, fi eficienti si furniza o valoare adaugata în asistenta acordata
pentru combaterea criminalitatii organizate transnationale”, a declarat Daniela Buruiana.
Cu o experienta profesionala de peste 22 de ani în calitate de procuror, Daniela Buruiana face parte dintr-o
structura specializata a Ministerului Public: Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si
Terorism (DIICOT), înca de la înfiintarea sa în noiembrie 2004.
În decursul anilor, Buruiana a dobândit o vasta experienta practica în investigarea si urmarirea penala a cazurilor
transfrontaliere de criminalitate organizata, precum si în desfasurarea unor activitati multiple si complexe în
domeniul cooperarii si coordonarii judiciare internationale.
Daniela Buruiana are un master în drept obtinut în cadrul Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti si a absolvit
Institutul National de Magistratura din România. A lucrat anterior ca membru national din partea României în
cadrul Eurojust, unde a coordonat echipa de combatere a criminalitatii informatice timp de 6 ani. Sub îndrumarea
sa, biroul national din cadrul Eurojust a intensificat puternic cooperarea judiciara dintre România, alte state
membre si tari terte în cazuri transfrontaliere complexe, ce aveau în vedere printre altele, criminalitatea organizata
în domeniul traficului de persoane sau al infractiunilor cibernetice.
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