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Intr-o perioada in care institutiile din
Justitie au fost supuse unei presiuni
constante din partea politicienilor, o
mica parte a societatii civile a sustinut
eforturile anticoruptie. Una dintre
vocile cele mai credibile din societatea
civila a fost Laura Stefan, in prezent
coordonatorul activitatilor anticoruptie
pentru ONG-ul Expert Forum. Laura
Stefan este castigatoarea premiului
"Femeia curajoasa" a anului 2015 si
Laura Stefan, Expert Forum
nominalizarea Ambasadei SUA la
Foto: Hotnews
Bucuresti pentru premiul "Femei
curajoase din intreaga lume", acordat de Secretarul de Stat al SUA.

13:18 Leul s-a depreciat in sedinta de

Laura Stefan a intrat in constiinta publica in urma luarilor de pozitie extrem
de ferme in apararea institutiilor-cheie in lupta anticoruptie in timpul atacului
la statul de drept dat de USL in vara anului 2012. Un an mai tarziu, Laura
Stefan a protestat public fata de intelegerea netransparenta dintre
presedintele Traian Basescu si premierul Victor Ponta pentru stabilirea sefilor
de parchete.

maine, toate inscrisurile din 2014 si 2015 a
C omisiei de Regulament

De asemenea, prin pozitiile sale publice, Laura Stefan a avut un rol esential
in stoparea unor initiative legislative care ar fi minat lupta anticoruptie. Ea a
militat in permanenta pentru transparentizarea procedurilor care vizeaza
activitatea institutiilor din Justitie.
Mai mult: alaturi de colegii sai de la Expert Forum si din alte ONG-uri a
participat la monitorizarea alegerilor din 2014, denuntand abuzuri si carente
organizatorice.
In plus, Laura Stefan s-a pronuntat in permanenta pentru mentinerea
Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) al Comisiei Europene, un
instrument esential pentru stabilitatea sistemului de justitiei din Romania.
Laura Stefan a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea Bucuresti si are
un Master la Cambridge University. Ea a inceput sa lucreze in domeniul
anticoruptiei in 2005, la Ministerul Justitiei, in mandatul Monicai Macovei.
"Domeniul care mi-a fost alocat a fost acesta al luptei anticoruptie. Era 2005,
presiunea pe Romania era foarte mare sa faca ceva in privinta luptei
impotriva coruptiei - mai ales a coruptiei la nivel inalt - si cred ca asa a
inceput totul", a spus Laura Stefan intr-un interviu pentru B1 TV despre
inceputurile carierei sale. Intre 2005 si 2007 a ocupat functia de director in
cadrul Ministerului Roman de Justitie, responsabila de politicile anticoruptie. A
elaborat si a pledat pentru adoptarea legislatiei anticoruptie, a elaborat
programe de constientizare publica si a lucrat la reforma Oficiului procurorilor
publici.
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A urmat o experienta profesionala de peste 10 ani in practicile publice si
private, ca expert international pentru Comisia Europeana, UNDP, OECD si
alte organizatii internationale in domeniile reformei juridice, anticoruptiei si
spalarii banilor. In anul 2011, Comisia Europeana a numit-o membru al Expert
Group on Corruption.
Novartis va
com ercializa lentilele
de contact Google ce
pot m asura glicem ia

De-a lungul timpului, Laura Stefan a ocupat functii reprezentative, precum:
Seful delegatiei si membru al biroului GRECO, inalt reprezentant pentru SPAI
si SPOC, reprezentantul Romaniei la Reteaua Anticoruptie OECD si forumurile
globale ONU pe tema coruptiei si a crimei organizate, membru al Retelei
Practicienilor Anticoruptie UNDP. Anterior, a fost Consilier juridic in cadrul a
doua programe finantate USAID.

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook.
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VIDEO Orasele in care masinile parcate ilegal vor fi
ridicate, desi masura a fost declarata ilegala. Cum se pot
apara soferii
Atentie soferi, ridicarea masinilor parcate neregulamentar este ilegala.
Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca hotararile de consiliu local in
baza carora erau luate masinile nu pot actiona asupra dreptului la
proprietate al unui cetatean.
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Robert C azanciuc: Nu putem lasa sa planeze
asupra magistratilor suspiciuni privind existenta
unor agenti acoperiti

Mai multe ca ea, mai putini ca ei, coruptii!
raspunde

Marţi, 26 m ai 2015
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Bravo ei ! (Joi, 16 aprilie 2015, 19:31)
Gila [anonim]
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Instanta reia judecarea contestatiei lui Klaus
Iohannis privind raportul ANI legat de un
conflict de interese in cazul sau

De asa niste parlamentari am avea nevoie.
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Timisoara: Peste 100 de angajati ai unei fabrici
de componente auto, evacuati din cauza unui
incendiu
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N-a fost sa fie nici anul asta pentru gabita firea, desi saraca numai ea stie ce
a indurat :) s-a luat la tranta cu insusi Balaurul :)))
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Putea sa ramana ca magistrat in UK, dar a preferat sa lupte pentru Romania.
Aviz medicilor, IT-stilor si altor categorii de specialisti.
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Îi doresc Laurei Ştefan putere de muncă.Felicitări pentru tot ceea ce a făcut
până în prezent..Prin tot ce a spus a făcut dovada că este una din vocile
raţiunii.M-aşi bucura să o văd într-o funcţie juridică de înalt rang
profesional.Am convingerea că ar face faţă în mod strălucit.Poate vor
observa şi autorităţile din România , că Laura,există chiar aici,la noi acasă şi
că prin tot ce face , slujeşte naţia noastră .Ana C ălin Galaţi .
raspunde
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...fantastic,ce experienta are! (Sâmbătă, 18
aprilie 2015, 23:48)
654321 [utilizator]

0 (0 voturi)

Habar nu aveam ca fetita aceasta,placuta la vorba si agreabila la chip,atat de
elocventa cand iti transmite ceva pe ecranul tv,a avut atatea functii!!Bravo
ei!...Nadejdea noastra ca viitorul e pe maini bune,totusi...
raspunde
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