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Prefa  

legalitatea consti-

tuie regula de aur a fiec rei democra ii. 

Statul român, 
în România, respectarea Constitu iei, a suprema iei sale i 

a legilor este obligatorie. 

îndatorire fundamental  

centrului de greutate 

tradi iile democratice 
ale poporului român, 

autonomiei locale

democra ii locale. 
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limite limite 

de jure de facto, metamorfozat înalt 
func ionar public, 

procesul de profesionalizare 

g unoase, 
Înaltul func ionar public 

concursului na ional, 

neutralitate politic neapartenen  politic  sub 
sanc iunea destituirii din func ia public ? 
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ipocrizie 

  „decizia de a se 
reveni la prefectul politic, spre deosebire de corul de v ic reli i acuze care au 
acompaniat la noi aceast  decizie, v zând-o ca pe un iremediabil i condamnabil 
regres. Am exprimat pozi ia noastr , c  este preferabil ca lucrurile s  fie 
clarificate decât s  b ltim într-o vinovat  demagogie, în care s  ne prefacem c  
prefectul este înalt func ionar public, c ruia îi este interzis  apartenen a politic , 
pentru ca, în realitate, el s  fie cel mai activ agent al politicului, cum de altfel i 
este reprezentantul Guvernului în fiecare jude  i în municipiul Bucure ti”  

munca sa s  vad  i lumina tiparului, nu doar colbul 
bibliotecii, 

                                                       
O speran  devenit  realitate – Codul administrativ, 
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credibilitate, 
din c r i

Institu iei Prefectului. 

Verginia Vedina
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Cuvânt-înainte 
 

om 

politic func ionar de carier  al prefectului.

primul-secretar, 

a) reglementarea prefectului prin actele normative care au avut ca 

obiect organizarea i func ionarea administra iei publice locale.

jude ul, comunele ora ele (muni-

cipiile)
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b) reglement rii de sine st t toare a 

prefectului, printr-o lege distinct , Legea nr. 340/2004

Antonie Iorgovan

„primul ministru în teritoriu”  
c)

Prefectul, Institu ia 
Prefectului i serviciile publice deconcentrate. 

statutului juridic

A) o prim  etap 1990-2003

om politic

a doua etap intermediar

categoria înal ilor 

func ionari publici, 

începând cu anul 2006, în mod e alonat, în condi iile 
legii
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atest rii pe post a prefec ilor în func ie,

intermediar , subprefectul

declara i prin lege înal i func ionari publici, ei au continuat s - i 

conserve statutul de oameni politici

cea de-a treia  ultima etap

prefec ii i subprefec ii au parcurs examenul de atestare pe post au 

fost numi i înal i func ionari publici. 

s-a desfiin at func ia de secretar 

general al prefecturii, 

subprefect,

subprefect

secretar general

                                                       

Caznele legifer rii sau despre 
codificarea dreptului administrativ, 
Codificarea administrativ  – abord ri doctrinare i cerin e practice, 
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 om politic înalt func ionar public,

„neb t torit”,

trei mai paliere de abor-

dare. evolu ia istoric  a institu iei,

                                                       

Exempli gratia, Prefectul i prefectura în sistemul administrativ public

Tratat de drept administrativ

Drept administrativ
Tratat teoretic i practic de drept administrativ
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statutul constitu ional i legal actual al 

prefectului din perspectiva activit ii de practician desf urat ,

modului în care se manifest  

aceast  institu ie în alte sisteme de drept

analiza doctrinar practicii administra-

tive legislativ-institu ional

Radu Nicolae Stoian 
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PARTEA I 
INSTITU IA PREFECTULUI ÎN DREPTUL ROMÂNESC 

 

Capitolul I  

Evolu ia reglement rilor privind Institu ia Prefectului  

în România 
 

Sec iunea I. Considera ii introductive 

prefect prefectur unitate 

administrativ-teritorial func ie public , civil  sau militar
prefectus urbis 

– praefectus praetorio

– praefectus urbis

– praefectus annonae

                                                       
Tratat de drept administrativ, 

Tratat de drept administrativ, op. cit

Drept administrativ,  

Drept administrativ op. cit

Drept administrativ, Ed. 

op. cit., 

praefectus.

Tratat de administra ie public

Droit administratif, 

Tratat…, op. cit
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al separa iei i echilibrului lor, în cadrul 

democra iei constitu ionale

Despre spiritul legilor .

 

totalitatea activit ilor desf urate în regim de putere public , 

de organizare a execut rii i de executare în concret a legii i de prestare de 

servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public.

 

a) autorit i publice de natur  statal  sau etatic

administra ia central ,

                                                       
Statutul prefectului din perspectiva Codului administrativ, 

„(4) Statul se organizeaz  potrivit 

principiului separa iei i echilibrului puterilor – legislativ , executiv  i judec toreasc  – în 

cadrul democra iei constitu ionale”.

Despre spiritul legilor, 

„România este stat de drept, demo-

cratic i social, în care demnitatea omului, drepturile i libert ile cet enilor, libera dezvoltare a 

personalit ii umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint  valori supreme, în spiritul 

tradi iilor democratice ale poporului român i idealurilor Revolu iei din decembrie 1989, i sunt 

garantate”.

Tratat de drept administrativ, op. cit

Organizarea politico-etatic  a României


