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ABSTRACT: Reînfiinţarea legală şi apoi constituţională a instituţiei prefectului în 

România, imediat după 1990, se înscrie în procesul de aliniere a legislaţiei de specialitate 

la cea europeană, cu precădere la cea franceză, precum şi în cel de revitalizare a unor 

autorităţi ale administraţiei publice care au existat şi funcţionat eficient în perioada 

interbelică în România. 

Recent, într-o teză de doctorat, plecându-se de la ideea că prefectul a rămas în continuare 

„aservit politic” şi că multe din atribuţii i-au fost desfiinţate, se susţine că această 

autoritate publică nu-şi mai are rostul, că ea trebuie să dispară şi în locul său se propune să 

se înfiinţeze funcţia de „procuror judeţean” în cadrul tribunalului, care să verifice 

legalitatea actelor emise de către autorităţile administraţiei publice locale.  

Nu agreăm această opinie, apreciind că în continuare, instituţia prefectului este necesară şi 

utilă, mai ales în ce priveşte controlul de legalitate al actelor autorităţilor administraţiei 

publice locale. Subliniem că în doctrină s-au făcut deja propuneri de  îmbunătăţire şi de 

corelare a unor dispoziţii legale referitoare la prefect, cuprinse în reglementări Legea nr. 

340/2004 cu cele conţinute în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 în ideea 

asigurării unei eficienţe mărite a controlului de legalitate pe care acesta îl îndeplinesc.  

Aşadar, ideea realizării acestui control de legalitate de către „un procuror judeţean” 

contravine atât prevederilor constituţionale cât şi celor legale în vigoare. Majoritatea 

opiniilor doctrinare consideră că procurorul este o anexă a puterii judecătoreşti, el fiind 

împuternicit să descopere încălcările la legea penală, să sesizeze instanţele judecătoreşti 

competente şi să susţină în faţa acestora acuzaţia în vederea sancţionării celor vinovaţi. 
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