Gabriela Scutea
Naționalitate: Română; Data nașterii: 31 iulie 1973

Carieră















ianuarie 2016 – secretar de stat - Ministerul Justiției
septembrie 2013 – ianuarie 2016
o Înalt reprezentant al Ministerului Justiției pentru relația cu Comisia Europeană pe
aspectele referitoare la îndeplinirea condiționalităților stabilite în cadrul
Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind reforma sistemului judiciar
şi lupta anticorupţie;
mai - august 2013
o Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - consilier al Procurorului
General
noiembrie 2006 - mai 2013
o Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Adjunct al Procurorului
General, responsabil pentru activitatea Secției judiciare, activitatea de resurse
umane și documentare, ordonator principal de credite (delegat), implementarea
programelor cu finanțare externă, precum și audit
octombrie 2005 - noiembrie 2006
o Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov - procuror
octombrie 2004 – octombrie 2005
o Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov - procuror
august 2003 – septembrie 2004
o Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov – prim-procuror delegat
iunie 2002 – august 2003
o Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov – prim-procuror adjunct delegat
noiembrie 1999 - mai 2002
o Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov – prim-procuror adjunct
iulie 1998 – noiembrie 1999
o Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov – procuror
decembrie 1997 – iunie 1998
o Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov - procuror
noiembrie 1995 – decembrie 1997
o Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov și Parchetul de pe lângă Judecătoria
Rupea – procuror stagiar

Educaţie




2012 - Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul, Bucureşti, Program
postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă «Colegiul Naţional de
Informaţii» ;
2005 - 2008 - Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Master
- « Criminalitate, devianţă, prevenire şi intervenţie socială »;



1991 – 1995 - Universitatea Lucian Blaga” Sibiu – Facultatea de Ştiinţe Juridice – Licență
in drept;

Experiența didactică


2003 – 2004, cadru didactic asociat la Universitatea “Transilvania” – Braşov, Facultatea de
Drept şi Sociologie, disciplina Drept procesual penal

Limba maternă: română
Limbi străine: engleză (fluent), franceză (mediu)

