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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. 

 

CUVINTE CHEIE: instituția prefectului, control de legalitate, tutela administrativă, act 

administrativ, procuror județean. 
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1. PRELIMINARII 

 

În cele ce urmează,  ne-am propus sa punem in discuţie o idee despre viitorul 

instituţiei prefectului în România,  susţinută recent într-o teză de doctorat, intitulată 

„Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale româneşti în contextul integrării 

în Uniunea Europeană” (Szasz (Cenuşe) , 2014).  

Printre aspectele abordate de autoare în  lucrare  se înscrie şi „prefectul”, implicit 

controlul de legalitate exercitat de acesta asupra actelor autorităţilor administraţiei publice 

locale. Astfel se arată că după 1990, prefectul desemnat ca reprezentant al  Guvernului pe 

plan local era numit politic, iar de la 1 ianuarie 2006 a fost trecut în categoria înalţilor 
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funcţionari publici, „încercându-se astfel înlăturarea ingerinţei politicului din sistemul 

administraţiei publice româneşti şi profesionalizarea acestei funcţii…” (Szasz (Cenuşe) , 

2014). În continuare se apreciază că deşi prefectul face parte în prezent din categoria 

înalţilor funcţionari publici, recrutarea, atribuţiile şi insuficienta reglementare a stabilităţii 

în funcţie fac din acesta un „aservit politic”. Totodată, se mai relevă că Legea nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului (Szasz (Cenuşe) , 2014) a fost de mai 

multe ori modificată şi că multe din atribuţiile acestuia au fost abrogate, ceea ce o 

determină pe autoare să se întrebe „dacă această instituţie merită  să mai fie menţinută în 

peisajul administraţiei publice?” (Szasz (Cenuşe), 2014). Peste câteva pagini găsim şi 

răspunsul, astfel se precizează că „această funcţie devine una lipsită de conţinut şi ar 

trebui desfiinţată, deoarece oricum prefectului i-au fost retrase atâtea atribuţii încât 

dispariţia acestuia din peisajul administraţiei publice locale nu va produce prea mari 

consecinţe, neafectând echilibrul creat între autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale” (Szasz (Cenuşe) , 2014). 

Drept urmare, se afirmă că  trebuie să se găsească soluţii optime pentru derularea în 

continuare cu eficienţă a controlului de legalitate al actelor autorităţilor administraţiei 

publice locale, context în care se propune „înfiinţarea funcţiei de „procuror judeţean în 

cadrul tribunalului care să îndeplinească această activitate” (Szasz (Cenuşe) , 2014), 

măsură ce presupune, în primul rând, revizuirea textului constituţional. 

Înainte de a discuta susţinerile de mai sus, pentru început, dorim să facem câteva 

precizări de ordin istoric referitoare la instituţia prefectului în România, apoi succinte 

referiri la reglementarea constituţională şi cea legală a acestei instituţii. 

 

2. SCURTE COORDONATE ISTORICE 

 

În ţara noastră, prefectul are o îndelungată tradiţie, fiind considerat o instituţie 

reprezentativă pentru administraţia publică judeţeană. Regimul juridic al prefectului a fost 

stabilit încă prin Legea din 2 aprilie 1864 şi apoi prin Legea din 1 noiembrie 1892 ( 

Onişor, 1923). 

În perioada interbelică, chiar dacă atribuţiile prefectului au variat în funcţie de 

reglementările legale care s-au succedat (legile din 1925, 1936 şi 1940),  el avea o dublă 

calitate, prima, de reprezentant local al Guvernului în judeţ şi a doua, de şef al 

administraţiei judeţene descentralizate ( Tarangul, 1944). Prin Legea administrativă din 

1938 se stabileşte principiul potrivit căruia prefectul este funcţionar de carieră, prevedere 

explicată în doctrina vremii prin faptul că prefectul politic fiind supus tuturor ingerinţelor 

şi fluctuaţiilor politice nu putea să fie un bun administrator ( Tarangul, 1944). Calitatea 

prefectului de organ deconcentrat era stabilită expres în Legea din septembrie 1940 şi se 

preciza că acesta are deplină iniţiativă în cadrul atribuţiilor sale, în exercitarea cărora 

putea emite acte administrative, numite ordonanţe (Guţan, 2005). 

După anul 1944, reglementările legale nu mai consacră instituţia prefectului. 

De-abia după decembrie 1989, în România se revine la această instituţie tradiţională, 

ea recăpătându-şi  rolul pe care l-a avut şi îl are în continuare în statele Uniunii Europene. 
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3. REGLEMENTAREA CONSTITUŢIONALĂ A INSTITUŢIEI 

PREFECTULUI 

 

Sediul materiei pentru instituţia prefectului îl reprezintă art. 123 alin. 1-5 din 

Constituţie, republicată. Astfel, Guvernul numeşte un prefect în fiecare judeţ şi în 

municipiul Bucureşti. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce 

serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 

publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, iar atribuţiile prefectului se stabilesc 

prin lege organică. 

Conform textului art. 123 alin. 5, care reglementează controlul de legalitate exercitat 

de prefect asupra actelor autorităţilor administraţiei publice locale, prefectul poate ataca, 

în faţa instanţei de contencios administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui local 

sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de 

drept. 

 

4. REGLEMENTAREA LEGALĂ A INSTITUŢIEI PREFECTULUI 

 

 Sediul materiei îl reprezintă Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată
1
.  

Începând cu 1 ianuarie 2006, prin intervenţia legiuitorului, prefectul şi subprefecţii, au 

fost transformaţi în înalţi funcţionari publici. Referitor la acest aspect, într-o opinie, se 

susţine, în mod corect, că prin această modificare radicală prefectul poate fi supus „jocului 

politic” în calitatea sa de reprezentant al Guvernului şi în acelaşi timp să fie inclus în sfera 

funcţionarilor publici, asigurându-i-se stabilitatea, neutralitatea şi specializarea (Alexe, 

2014). 

 

5. E OARE NECESARĂ RENUNŢAREA LA FUNCŢIA DE PREFECT ? 

 

Revenind la susţinerile doctorandei în sensul că la ora actuală n-ar mai fi necesară 

instituţia prefectului, dorim să facem câteva precizări.  

Cu privire la statutul prefectului, „profesionalizarea” funcţiei s-a realizat, după cum 

arătam, prin stabilirea legală a calităţii sale de „înalt funcţionar public”. Cu toate că 

prefectul este declarat prin lege înalt funcţionar public, numirea lui de către Guvern şi 

calitatea sa de reprezentant al Guvernului pe plan local, determină, într-o anumită măsură, 

caracterul politic al funcţiei de prefect, ceea ce înseamnă că  o „depolitizare” totală a 

instituţiei prefectului nu este posibilă.  Pe de altă parte nu se poate ignora faptul că 

dobândirea calităţii de înalt funcţionar public a schimbat poziţia prefectului pe care o avea 

anterior în cadrul administraţiei publice (Alexe, 2014), chiar dacă mai există susţineri în 

sensul că în pofida modificărilor legislative, funcţia prefectului este mai degrabă una 

politică decât profesională, aflată la voinţa Guvernului. 

Faţă de reglementările actuale ce definesc statutul prefectului, principala problemă 

care trebuie  avută în vedere este eficienţa practică a instituţiei prefectului, care depinde 

în foarte mare măsură de modul în care se realizează convergenţa calităţii exprese de 

înalt funcţionar public cu inerentul caracter politic al funcţiei.  
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În sensul renunţării la instituţia prefectului, în opinia citată,  se susţine că Legea nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului a fost de câteva ori modificată şi că s-au 

abrogat multe din atribuţiile acestuia.  Afirmaţia ni se pare doar parţial corectă, şi anume,  

dacă este exact că Legea nr. 340/2004 a fost de mai multe ori modificată, în marea lor 

majoritate, atribuţiile prefectului au rămas aceleaşi.  

Pe de altă parte, chiar dacă s-au abrogat anumite texte referitoare la  atribuţia de 

control a legalităţii actelor  autorităţilor administraţiei publice locale, în prezent, dispoziţii 

cu un conţinut similar se regăsesc în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
2
, 

aspect pe care îl vom detalia în continuare.  

În art. 24 alin. 1 lit. f) al Legii nr. 340/2004, în varianta iniţială, se stipula că prefectul 

„verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile 

administraţiei publice locale şi judeţene, cu excepţia actelor de gestiune”.  

Detalii despre exercitarea acestei atribuţii erau cuprinse în art. 26 alin. 1 şi 2, unde se 

prevedea expres că  „actul atacat este suspendat de drept” şi că prefectul trebuie să 

solicite, autorităţilor care au emis actul, cu motivarea necesară,  cu  cel puţin 10 zile 

înaintea introducerii acţiunii la instanţa de contencios administrativ, reanalizarea actului 

socotit nelegal, în vederea modificării sau, după caz, a revocării acestuia”. 

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 179/2005, în primul rând, s-a înlăturat exceptarea 

actelor de gestiune de la controlul de legalitate al prefectului, punându-se de acord textul 

legii cu art. 123 alin. 5 din Constituţie, republicată. 

În al doilea rând, s-a menţinut obligaţia prefectului de a îndeplini procedura prealabilă 

înaintea introducerii acţiunii la instanţa de contencios administrativ, chiar dacă, în art. 7 

alin. 5 al Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 s-a stabilit că în cazul acţiunilor 

introduse de prefect, Avocatul Poporului etc., nu este obligatorie procedura prealabilă. 

În al treilea rând, s-a introdus art. 26
1
 ce conţinea detalii despre acţiunea introdusă de 

către prefect pentru anularea unui act administrativ al autorităţilor administraţiei publice 

locale socotit nelegal. 

 Cele mai severe schimbări cât priveşte controlul de legalitate exercitat de prefect au 

fost aduse prin Legea nr. 262/2007, pentru modificarea şi completarea Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004. Astfel, în art. IV alin. 2 din  Legea nr. 

262/2007 se stipulează că la data intrării ei în vigoare se abrogă dispoziţiile art. 26 şi 26
1
 

din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. 

Faţă de conţinutul acestei prevederi, în mod legitim s-a pus întrebarea care este 

influenţa ei şi cum se corelează cu reglementările Legii nr. 340/2004?  

Este adevărat că în prezent dispoziţii cu un conţinut similar se întâlnesc în art. 3 din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată. Astfel, se precizează că 

prefectul poate ataca  direct în faţa instanţei de contencios administrativ actele autorităţilor 

administraţiei publice, dacă la consideră nelegale. Până la soluţionarea cauzei actul atacat 

este suspendat de drept. 

După cum s-a subliniat deja în doctrină (Petrescu, 2008), textele referitoare la tutela 

administrativă exercitată de prefect, care stabilesc condiţiile controlului de legalitate 

exercitat de reprezentantul Guvernului asupra actelor autorităţilor administraţiei publice 

locale, trebuie să-şi aibă locul în Legea nr. 340/2004, şi nu în Legea contenciosului 
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administrativ. În acest fel, s-ar realiza şi asigura normalitatea legislativă privind una din 

cele mai importante atribuţii a prefectului, şi anume controlul de legalitate al actelor 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

Faţă de cele relevate, în ce ne priveşte, răspunsul la întrebarea autoarei „dacă e oare 

necesară renunţarea la funcţia de prefect” nu poate fi decât unul negativ.  

Existenţa şi utilitatea practică dovedită a unui reprezentant al executivului central la 

nivelul unităţii administrativ-teritoriale în ţările democratice sunt, de asemenea, 

argumente în acest sens. După cum se precizează în doctrina de drept comparat, în 

majoritatea statelor Uniunii Europene, la nivel local există reprezentanţi ai Statului care 

exercită cel mai adesea funcţii de poliţie administrativă, de administraţie generală şi de 

control a actelor autorităţilor locale (Ziller, 1993). 

 

6. CÂTEVA EXEMPLE PRIVIND REPREZENTANTUL GUVERNULUI LA 

NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ÎN UNELE 

STATE EUROPENE 

Astfel, în Franţa, Italia şi Grecia, există prefectul, în Belgia, guvernatorul de 

provincie, în Germania, consilierul de land, în Spania, guvernatorul civil, în Portugalia, 

guvernatorul civil de district, în Luxemburg, comisarul de district (Ziller, 1993) ( Tofan, 

2006). Desigur, nu pot fi trecute cu vederea unele diferenţe de la un stat la altul cât 

priveşte competenţa reprezentantului statului pe plan local, mijloacele şi prestigiul de care 

acesta se bucură. Reţinem, aşadar că, în statele europene, indiferent de denumirea ce o 

poartă, un reprezentant al puterii centrale executive este împuternicit să exercite controlul 

de legalitate al actelor autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

7. AR PUTEA FI REALIZAT CONTROLUL DE LEGALITATE ASUPRA 

ACTELOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DE CĂTRE UN 

PROCUROR JUDEŢEAN?  

 

După cum am menţionat la începutul  demersului, în ipoteza renunţării la instituţia 

prefectului, autoarea propune „înfiinţarea funcţiei de procuror judeţean în cadrul 

tribunalului” care să îndeplinească atribuţia de control al legalităţii actelor autorităţilor  

administraţiei publice locale. Totuşi, se face precizarea corectă că această idee ar putea 

deveni posibilă doar în ipoteza revizuirii textului constituţional actual despre prefect. 

Considerăm că o asemenea soluţie este dificil de acceptat vizavi de reglementările 

române şi de realităţile politice din ţara noastră, de legislaţia şi practica democratică din 

celelalte state ale Uniunii Europene. 

Conform art. 131 alin. 1 din Constituţie, republicată, Ministerul Public reprezintă 

interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor. În alin. 2 al aceluiaşi articol se prevede că Ministerul Public îşi exercită 

atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în condiţiile legii. 

Într-o opinie, la care ne raliem, s-a arătat că prin noţiunea de Minister Public „ se 

desemnează în mod obişnuit ansamblul, constituit într-o ierarhie, a agenţilor statului – 

numiţi procurori – care, în calitate de  reprezentanţi ai societăţii şi ai statului, sunt 

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

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

(Drăganu, 1998).   
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Cât priveşte statutul procurorilor, însăşi Constituţia în art. 132 stabileşte că aceştia îşi 

desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului 

ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei 

Fără a detalia, apreciem că statutul procurorului, cu precădere controlul ierarhic şi cel 

al ministrului de justiţie asupra activităţii sale, reprezintă impedimente absolute pentru ca 

acesta să poată exercita atribuţia de control al legalităţii actelor autorităţilor administraţiei 

publice locale.  

 

8. CONCLUZII 

 

 Din cele de mai sus rezultă că avem rezerve şi îndoieli serioase faţă de propunerile 

avansate în sensul renunţării la funcţia de prefect în ţara noastră şi la încredinţarea 

exercitării controlului de legalitate al actelor autorităţilor administraţiei publice locale 

unui procuror judeţean care să funcţioneze în cadrul tribunalului. 

Acceptarea unor asemenea idei şi legiferarea lor, ar putea produce bulversări serioase 

în activitatea serviciilor publice deconcentrate în teritoriu, precum şi în aceea de control al 

legalităţii actelor autorităţilor administraţiei publice locale. Pe de altă parte, s-ar renunţa la 

una din instituţiile tradiţionale ale României, desfiinţată în mod abuziv timp de 50 de ani,  

care şi-a recăpătat actualitatea de-abia după anul 1989. 

În fine, asemenea măsuri, ar fi în totală discordanţă cu reglementările legale şi cu 

practica celorlalte state europene, unde există la eşalonul local un reprezentant al 

executivului cu rolul de a veghea asupra  aplicării legii de către autorităţile administraţiei 

publice locale. 

        


