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Abstract: The article aims at capturing the evolution of the prefect’s profile in the
Gorj county (Southern part of Romania) between 1990-2015, with a special focus on
the evolution of the relation between the central government, the prefect and the
local governmentand its impact on the socio-professional profile of prefects. The
article also tests the degree of transparency of the prefect and the prefectoral
institution as well as the image the institution has in the local media. Our analysis
shows that prefects of Gorj County illustrate well all the features and pathologies of
the process of institutional reforms during postcommunist:the actors involved in the
making of the prefect at local level, individual and parties, have taken advantage of a
legal framework in constant evolution and of a fluid political context, in order to
develop clientelistic and patronage strategies that hindered the expected results of
the Europeanisation processes.
Keywords: Prefect Institution, Gorj, prefect profile, local government, central
government, elite.

Profilul prefectului –
schimbare şi continuitate

între

Indiferent de schimbările legislative referitoare la instituţia prefectului,
profilul prefectului rămâne neschimbat1 în privinţa următorilor itemi:

„gen” – masculin, în proporţie de
100%; „vârsta la care au devenit
prefect” – cuprinsă între 36-59 ani;
„locul naşterii” – judeţul Gorj (între
50-58,33%); „studii” – deţinerea unei
diplome de Doctor (între 50-57,14%);
„parcurs profesional”; „afiliere poli-
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tică” – PSD (între 41,66-50%);
„numărul de mandate” – un mandat.
Particularităţi
judeţului Gorj

ale

prefecţilor

În completarea profilului socioprofesional al prefecţilor, în următoarele rânduri ne propunem să
identificăm particularităţile generate
de profilurile individuale ale persoanelor care au exercitat funcţia de
prefect. De asemenea, pentru a
compara modul în care prefecţii s-au
raportat la instituţia prefectului, vom
utiliza interviurile realizate cu Dan Ilie
Morega (pentru perioada 1990-2006)
şi de Victor Banţa (pentru perioada
2006-2015). Această analiză are drept
scop
identificarea
eventualelor
asemănări şi deosebiri cu privire la
modul în care instituţia prefectului
este definită şi înţeleasă de către două
persoane diferite, care au exercitat
funcţia de prefect al judeţului Gorj în
două perioade diferite.
În ceea ce priveşte particularităţile
generate de profilul individual al
persoanelor care au exercitat funcţia
de prefect, o primă observaţie surprinde faptul că primul prefect al
judeţului Gorj, Toni Mihail Greblă,
este singura persoană care a beneficiat
de două mandate la conducerea
Prefecturii judeţului (în perioada
01.08.1990-05.02.1993, respectiv în
perioada
11.01.2001-01.04.2004),
acumulând un total de 68 de luni la
conducerea instituţiei. Totodată, parcursul profesional al lui Toni Mihail
Greblă se distinge prin faptul că în
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perioada 1980-1989 a fost avocat al
Baroului Gorj, urmând ca, imediat
după Revoluţie, pentru o scurtă perioadă (1989-1990) să exercite funcţia
de preşedinte CFSN Gorj, pentru ca
mai apoi, în perioada 1990-1993, să
devină pentru prima dată prefect al
judeţului Gorj. La finalul primului
mandat de prefect, a devenit Prim
Secretar la Misiunea Permanentă a
României pe lângă Oficiul European
al Naţiunilor Unite şi alte Organizaţii
Internaţionale din Geneva (19931997). În mod surprinzător, la
terminarea acestui mandat, a devenit
lector universitar la Universitatea
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
(în perioada 1997-2000), pentru a
deveni ulterior, pentru a doua oară,
prefect al judeţului Gorj (în perioada
2000-2003). Un alt aspect important
surprins în parcursul profesional al lui
Toni Mihail Greblă constă în numirea
ca judecător la Curtea Constituţională
a României la data de 16 decembrie
2013, urmând să exercite mandatul
până la data de 4 februarie 2015,
moment în care a demisionat ca
urmare a implicării în calitate de
inculpat într-un dosar de corupţie2.
În schimb, Gheorghe Caralicea
Mărculescu (prefect în perioada
05.02.1993-20.08.1996) se distinge
prin traseismul politic ridicat (membru
PDSR până în 2004, membru PUR în
2004, membru PC în 2005, membru
PNG în 2006, membru PIN în 2007,
membru PAS în 2008, membru PRM
în 2009, membru PP-DD în 2012,
pentru ca începând cu data de 2
noiembrie 2015 să devină membru
PSRO)3. În plus, în 6 din cele 9
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partide în care a fost membru, a
exercitat o funcţie de conducere la
nivelul organizaţiei judeţene a partidului, după cum urmează: 2003-2004
– Vicepreşedinte la nivel naţional
PUR, Preşedinte al filialei PUR Gorj;
2006 – Preşedinte al filialei PNG
Gorj; 2007 – Preşedinte al filialei PIN
Gorj; 2008 – Prim-vicepreşedinte al
filialei PAS Gorj; 2008-2009 –
Vicepreşedinte al filialei PRM Gorj;
2015 – Preşedinte al filialei PSRO
Gorj). În legătură cu acest aspect,
funcţiile menţionate mai sus prezintă –
chiar şi pentru Gheorghe Caralicea
Mărculescu – un caracter simbolic.
Într-un interviu oferit la 17 iulie 2009
publicaţiei judeţene Pandurul, acesta
afirma că nu ştie dacă mai este vicepreşedinte al partidului PRM. Corelând aceste aspect cu cariera politică a
lui Gheorghe Caralicea Mărculescu,
traseismul politic evidenţiază interesul
de a candida în alegeri pe lista unui
partid. De fiecare dată când obţine un
rezultat situat între 3-6%, Ghe.
Marculescu părăseşte respectivul
partid, înscriindu-se într-un alt partid4.
Victor Banţa se remarcă prin
caracterul tipic al prefectului, exercitând această funcţie pentru o perioadă
de 12 luni, în timpul guvernării
primului-ministru Călin PopescuTariceanu, fiind ulterior numit în
funcţia publică de inspector guvernamental de către primul-ministru Emil
Boc. Înainte de a aplica pentru o
funcţie de decizie în administraţie, în
perioada 2002-2005, Victor Banţa a
urmat cursurile unei Facultăţi de
Ştiinţe Economice5. Ulterior, a urmat
tip de 2 ani masteratul în domeniul

„Managementului Sectorului Public”
precum şi un curs postuniversitar de 1
an de pregătire a înalţilor funcţionari
publici în cadrul Institutului Naţional
de Administraţie. Partidul din care a
făcut parte, PNL, aflat la guvernare, la propus încă din anul 2006 pentru
funcţia de secretar de stat la Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, funcţie pe care nu a obţinut-o,
iar apoi, în 2007, pentru o funcţie de
director IT&C la o companie de stat,
culminând cu numirea în funcţia de
prefect al judeţului Gorj în anul 20086.
Dan Iie Morega se remarcă prin
caracterul atipic al prefectului,
exercitând această funcţie pentru o
perioadă de 4 luni, în timpul
guvernării primului-ministru Nicolae
Văcăroiu7. De profesie economist, a
absolvit Facultatea de Ştiinţe
Economice, specializarea Economia
Industriei
Construcţiilor
şi
Transporturilor a Universităţii din
Craiova, absolvind ulterior cursul
post-universitar la Academia de
Ştiinţe Economice Bucureşti, Eficienţa Economică a Investiţiilor, în
anul 1981. A absolvit cursurile pentru
Cadrele de Conducere din Economie
şi Administraţia de Stat din cadrul
Institutului Central din Bucureşti în
anul 1982, la 36 de ani devenind
doctor în economie, iar apoi urcând
toate treptele până la profesor
universitar8.
Recordul în ceea ce priveşte cea
mai scurtă perioadă petrecută la
conducerea instituţiei, în funcţia de
prefect, îi aparţine lui Emil Claudiu
Popescu, al cărui mandat a durat trei
luni (11.10.2000 – 11.01.2001). În
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acelaşi timp, este surprinzător faptul
că nu există informaţii disponibile cu
privire la studiile, parcursul profesional şi afilierea politică ale lui Emil
Claudiu Popescu. Din punctul de
vedere al lipsei de transparenţă, Emil
Claudiu Popescu reprezintă cel mai
elocvent exemplu în acest sens.
De asemenea, aşa cum am
menţionat în cadrul analizei profilului
prefectului judeţului Gorj pentru
perioada 1990-2015, în cazul a trei
persoane care au exercitat această
funcţie (Mugurel Surupăceanu, Ion
Claudiu Teodorescu şi Alin Vasile
Văcaru), în declaraţia de avere nu sunt
menţionate terenurile, spaţiile de
locuit, autoturismele sau depozitele
bancare. În plus, ultimii doi prefecţi ai
judeţului
Gorj
(Ion
Claudiu
Teodorescu şi Alin Vasile Văcaru)
menţionează în declaraţie că nu deţin
terenuri, spaţii de locuit, autoturisme
sau depozite bancare, dar deţin credite
la diferite bănci.
Un alt exemplu care evidenţiază
particularităţile specifice ale profilului
socio-profesional al prefectului este
reprezentat de Vasile Liviu Andrei:
Profesor universitar doctor de educaţie
fizică şi sport la Universitatea „Aurel
Vlaicu” Arad (din 01.01.2011), subprefect al judeţului Gorj în perioada
12.03.2009-02.10.2009, prefect al
judeţului Gorj în perioada 02.10.200916.07.2012, pentru a deveni ulterior
subprefect al Municipiului Bucureşti
(din 24.07.2012 până în prezent). În
acest sens, este important de menţionat faptul că Vasile Liviu Andrei a
exercitat o presiune în mass media
judeţene asupra lui Victor Ponta,
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afirmând că intenţionează să candideze la alegerile parlamentare din
2012 în cazul în care nu va fi numit
subprefect al Municipiului Bucureşti.
După ce a devenit subprefect, a
renunţat să candideze la respectivele
alegeri9. În plus, în luna martie a
anului 2012, a fost acuzat de către
Consiliul Naţional de Etică din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale de
faptul că lucrarea „Managementul
strategic al administraţiei publice şi al
proiectelor europene”, inclusă în
documentele examinate de comisia de
concurs pentru acordarea calificativului necesar ocupării postului de
profesor universitar la Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad, reproduce
„aproape în întregime, cuvânt cu
cuvânt, proiectul Studiu privind
strategia instituţiei prefectului –
judeţul Gorj în domeniul calităţii,
elaborat şi susţinut de o altă persoană”. Cu toate acestea, primulministru din acel moment, Victor
Viorel Ponta, a declarat că „Prefectul
de Gorj rămâne în funcţie”. Nu în
ultimul rând, la data de 29.11.2012,
Vasile Liviu Andrei a picat examenul
pentru ocuparea postului de subprefect
al Municipiului Bucureşti, însă a fost
păstrat în funcţie până la organizarea
unui nou concurs.
Un alt profil interesant aparţine, de
asemenea,
lui
Ion
Claudiu
Teodorescu, prefect al judeţului Gorj
în perioada 16.08.2012-28.01.2014,
pentru faptul că este singurul prefect
din judeţ care, în timpul mandatului,
s-a înscris în luna octombrie a anului
2013 la două studii postuniversitare de
masterat, după cum urmează: un
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Master de Ştiinţe Penale la Facultatea
de Drept, din cadrul Universităţii
Libere Internaţionale din Republica
Moldova, respectiv un master de
Studii Administrative Europene la
Facultatea de Administraţie Publică,
din cadrul Şcolii Naţionale de Studii
Politice şi Administrative. Cu alte
cuvinte, în acelaşi timp, Ion Claudiu
Teodorescu îşi exercita în judeţul Gorj
atribuţiile de prefect, dar urma şi
cursurile programelor de master din
Bucureşti şi Republica Moldova.
Totodată, conform propriului CV,
după terminarea mandatului, în luna
septembrie a anului 2014, Ion Claudiu
Teodorescu a fost admis la studiul
postuniversitar de masterat Misiune şi
Pastoraţie la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din cadrul Universităţii din
Craiova, dar şi la studiul de doctorat
Informaţii şi Securitate Naţională al
Academiei Naţionale de Informaţii
„Mihai Viteazul”. Prin urmare,
începând cu septembrie 2014, Ion
Claudiu Teodorescu, fost prefect al
judeţului Gorj, a urmat simultan trei
programe de master şi un program de
doctorat, cursurile desfăşurându-se în
Craiova, Bucureşti şi Republica
Moldova.10
În acelaşi timp, conform declaraţiei de avere a lui Ion Claudiu
Teodorescu, acesta nu deţine terenuri,
spaţii de locuit, autoturisme sau depozite bancare. În schimb, a realizat
împrumuturi în valoare totală de
65.500 lei, după cum urmează: un
credit în valoare de 43.000 lei,
contractat în anul 2008, scadent în
2018, creditor ING; un credit în
valoare de 10.000 lei, contractat în

anul 2011, creditor BRD; un credit în
valoare de 10.000 lei, contractat în
anul 2008, scadent în 2018, creditor
KBC; un credit în valoare de 2.500 lei,
contractat în anul 2008, scadent în
2012, creditor TBI Credit.
Nu în ultimul rând, Alin-Vasile
Văcaru, fost agent de dezvoltare în
cadrul unei firme de cazinou din
Târgu-Jiu, se distinge prin faptul că a
devenit pentru trei zile consilier
principal la Agenţia Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor, pentru a
îndeplini condiţiile de eligibilitate
pentru numirea în funcţia de prefect.
La proba scrisă pentru obţinerea
funcţiei publice de „Consilier grad
profesional principal” a obţinut 96 de
puncte (din totalul de 100 de puncte),
chiar dacă comisia de concurs l-a
declarat iniţial respins, atunci când a
evaluat dosarele de înscriere, menţionând faptul că acesta „nu îndeplineşte condiţia de vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice”. Ulterior,
contestaţia lui Alin-Vasile Vacaru a
fost admisă, obţinând postul respectiv
în urma interviului – unde a obţinut 94
din cele 100 de puncte –, cu
menţiunea că singurul contracandidat
a absentat de la această probă.11
Prin urmare, constatăm faptul că
există o diversitate de particularităţi
ale profilului prefectului, dependente
de persoanele care au exercitat această
funcţie. Astfel, în completarea evoluţiei profilului prefectului în raport cu
schimbările
legislative
asupra
Instituţiei Prefectului, am constatat
faptul că un alt factor important pentru
definirea profilului prefectului jude-
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ţului Gorj este reprezentat de individualitatea fiecărui prefect, care remodelează în mod continuu profilul
prefectului şi al Instituţiei Prefectului.
Acest aspect l-am identificat şi în
cadrul interviurilor realizate, în special
asupra modului în care este percepută
instituţia Prefectului de către persoanele intervievate. Astfel, în cadrul
interviului, Dan Ilie Morega, prefect al
judeţului Gorj în perioada 20.08.199628.12.1996, consideră că „un prefect
nu trebuie numit doar pentru faptul că
este un bun jurist sau economist şi nu
trebuie luat de la sala Bingo din
poziţia de şef de sală şi a-l face prefect
sau de la firma la care a încasat sute
de mii de euro din afaceri cu statul şi
multe alte asemenea numiri care s-au
făcut strict pe criteriul politic şi nu pe
criteriul valorii”12. Pentru Dan Ilie
Morega, criteriile privind recrutarea
persoanelor pentru funcţia de prefect
sunt relevante în vederea atribuţiilor
de care dispune prefectul, şi anume:
respectarea legalităţii, monitorizarea
hotărârilor consiliilor locale şi ale consiliului judeţean, dar şi a dispoziţiilor
emise de primarii localităţilor din
judeţ şi de preşedintele consiliului
judeţean şi, în caz de încălcare a legii,
actele emise de aceştia să fie atacate în
contencios administrativ13.
Având în vedere aceste aspecte,
Dan Ilie Morega consideră că: „prefectul nu este un Don Juan să
privească la o serie întreagă de probleme care trebuie rezolvate pentru
cetăţeni şi să nu se implice, chipurile
că nu sunt în atribuţiile lui. Legislaţia
pentru Prefecturi trebuie clar schimbată şi acordarea mai multor com-
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petenţe pornind de la faptul că totuşi
până la urma prefectul a fost, este şi
va fi reprezentantul Guvernului în
teritoriu”14.
În schimb, Victor Banţa, prefect al
judeţului Gorj în perioada 26.03.200806.03.2009, consideră că nereuşitele
din timpul mandatului sunt cauzate de
faptul că „sistemul te duce cu valul.
Poţi doar să rămâi la suprafaţa apei şi
să nu te îneci, altfel te duci la fund şi
nimeni nu te mai aduce la suprafaţă.
În politică nu există salvatori şi
salvaţi, există doar rechini şi peştişori,
iar acest lucru trebuie schimbat
urgent! Eu pentru asta m-am consacrat
în politică”15. Totodată, Victor Banţa
defineşte prefectul drept „proiecţia”
primului ministru în teritoriu, în timp
ce Instituţia Prefectului este „proiecţia” Guvernului în judeţ. Cu toate
acestea, prefectul trebuie să fie o
persoană apolitică, debarasându-se de
„convingerile şi mentalităţile doctrinare ale partidului din care face
parte”: „Trebuie să ai arta de a găsi
soluţiile legale pentru diferite probleme ce apar la intersecţia sistemelor:
politic, administrativ, economic şi
social. De multe ori, prefectul merge
«pe sârmă», face echilibristică, deoarece pârghiile legale de care dispune
nu îi sunt tocmai favorabile”16. Nu în
ultimul rând, Victor Banţa consideră
că „prefectul este văzut ca fiind cel
mai puternic om din judeţ, este omul
căruia i se dă onorul militar şi conduce
toate serviciile publice deconcentrate
din judeţ, însă nu are un sistem
legislativ care să-l ajute să-şi ducă la
îndeplinire toate aceste atribuţii, din
păcate. Cea mai puternică dar şi cea
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mai slabă verigă între Instituţia
Prefectului şi Guvernul României o
constituie însuşi... prefectul!”17.
Concluziile cercetării
La finalul acestei cercetări,
constatăm faptul că există o articulare
puternică între cadrul legal evolutiv al
instituţiei Prefectului, în raport cu
contextul politic dinamic şi cu
strategiile de promovare personală
variate ale persoanelor care exercită
funcţia de prefect.
Pe de o parte, constatăm faptul că
numirea,
respectiv
revocarea
prefecţilor din judeţul Gorj este
dependentă de cadrul legal evolutiv şi
de contextul politic dinamic. În primul
rând, am observat faptul că
schimbările legislative referitoare la
instituţia Prefectului nu produc
modificări asupra profilului socioprofesional al prefectului în privinţa
următorilor itemi: „gen”, „vârsta la
care au devenit prefect”, „locul
naşterii”, „afiliere politică”, „numărul
de mandate”. În al doilea rând, am
observat faptul că, începând cu 1
ianuarie 2006, profilul socio-profesional al prefectului se modifică în
privinţa următorilor itemi: „studii
absolvite Economie/Drept”, „participarea la alegerile generale”, „participarea la alegerile locale”, „cercetat
pentru fapte de corupţie”, „Preşedinte
al filialei judeţene a unui partid”,
„Vicepreşedinte al filialei judeţene a
unui partid”, „afiliere politică în
partidul aflat la guvernare în momentul numirii în funcţia de prefect”,
„deţinerea a cel puţin a unui teren”,

„deţinerea a cel puţin a unui spaţiu de
locuit”, „deţinerea a cel puţin două
autoturisme”.
Pe de altă parte, strategiile de
promovare
personală
variate
diversifică profilul socio-profesional
al prefectului din judeţul Gorj, în
perioada 1990-2015. Prin urmare,
putem afirma faptul că complexitatea
profilului
socio-profesional
al
prefectului este determinată de
individualitatea fiecărui prefect, care
remodelează în mod continuu profilul
prefectului şi al Instituţiei Prefectului.
Acest aspect l-am observat atât prin
intermediul fişei socio-profesională a
fiecărei persoană care a exercitat
funcţia de prefect al judeţului Gorj, cât
şi prin cele două interviuri realizate,
particularităţile profilului prefectului
la nivel individual, respectiv modul în
care
este
percepută
instituţia
Prefectului de către cei intervievaţi.
De asemenea, am observat faptul
că majoritatea informaţiilor au fost
preluate din CV-ul prefecţilor, fişele
de prezentare de pe site-ul Camerei
Deputaţilor (pentru prefecţii care au
deţinut cel puţin un mandat de
deputat), precum şi din publicaţiile
judeţene. În schimb, în cadrul arhivei
Prefecturii Judeţului Gorj, singurele
informaţii disponibile se referă la
cadrul legislativ în baza căruia
funcţionează Instituţia Prefectului,
lista persoanelor care au exercitat
funcţia de prefect al judeţului din
1990 până în prezent, precum şi CVul, respectiv declaraţia de avere a
actualului prefect, fără a exista
informaţii despre celelalte persoane
care au exercitat această funcţie.
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Totodată, în pofida faptului că pe
site-ul Prefecturii Judeţului Gorj sunt
menţionate atât adresa de contact a
prefectului, cât şi adresa de contact a
instituţiei,
solicitările
adresate
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prefectului/ instituţiei judeţului Gorj
nu au primit până în acest moment un
răspuns.
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(50%)

PSD

Afiliere
politică

Alegeri
locale
(33,33%)

Alegeri
generale
(33,33%)

Cariera
politică

Profilul Prefectului Gorj în perioada 1 ianuarie 2006-2015

Cercetat
pentru fapte
de corupţie
(16,66%)

Retinut/
Arestat/
Condamnat

11-46 de
luni
(83,33%)
1 mandat
(100%)

Nr. luni
mandat
Prefect

Bucovina şi România. După 100 de ani

Studii absolvite
Economie/Drept
Participarea la
alegerile generale
Participarea la
alegerile locale
Corupţie
Preşedinte al filialei
judeţene a unui partid
Vicepreşedinte al
filialei judeţene a unui
partid
Afiliere politică în
partidul aflat la
guvernare în
momentul numirii în
funcţia de prefect
Deţinerea a cel puţin a
unui teren
Deţinerea a cel puţin a
unui spaţiu de locuit
Deţinerea a cel puţin
două autoturisme

Profil prefect
1990-2015
(%)

Profil prefect 1990-1
ianuarie 2006
(%)

50

71.42

Profil prefect
1 ianuarie
2006-2015
(%)
16.66

58.33

85.71

33.33

41.66

28.57

33.33

41.66

57.14

16.66

66.67

85.71

33.33

50

57.14

33.33

66.67

57.14

83.33

50

71.42

33.33

66.67

71.42

50

41.66

57.14

33.33
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21 iulie
2004

1 ianuarie
2006

Legea nr. 340 din 12 iulie 2004 privind
prefectul şi instituţia prefectului

20 iulie
1990

Intrare
în
vigoare

Legea nr. 340 din 12 iulie 2004 privind
prefectul şi instituţia prefectului.

Legea nr. 5 din 19 iulie 1990 privind
administrarea judeţelor, municipiilor,
oraşelor şi comunelor până la organizarea
de alegeri locale

Lege

Guvern
(Prim ministru
Adrian
Năstase)

Guvern
(Prim ministru
Adrian
Năstase)

a) prefectul şi subprefectul devin funcţionari publici ;
b) aceştia nu pot fi
membri ai unui partid
politic sau ai unei for-

FSN

Promotori

Prefectul devine „reprezentantul Guvernului pe
plan local”, fiind numit
de către Guvern la
propunerea ministerului
internelor şi reformei
administrative

Apariţia
instituţiei
Prefectului,
definită
drept „organ local al
administraţiei de stat cu
competenţă generală”.

Modificări

Consens la
nivelul clasei
politice

Consens la
nivelul clasei
politice

Consens la
nivelul clasei
politice

Adoptare
lege

Evoluţia cadrului legislativ asupra instituţiei Prefectului

FSN majoritate de
peste 76% în
Camera
Deputaţilor,
respectiv 66% în
Senat
Preşedinte Ion
Iliescu
PSD majoritate
simplă în cele două
Camere
Guvern condus de
Adrian Năstase
(PSD)
Preşedinte Ion
Iliescu
PSD majoritate
simplă în cele două
Camere
Guvern condus de
Adrian Năstase
(PSD)

Context

Intrare
în
vigoare

26 aprilie
2006

Lege

Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru
aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
340/2004 privind prefectul şi instituţia
Prefectului

maţiuni politice;
c) prefectul şi subprefectul sunt numiţi în
funcţie în urma promovării unui examen de
atestare pe post.
Delegare
atribuţii
prefect către miniştrii şi
şi conducătorii celorlalte
organe ale administraţiei
publice centrale din
subordinea Guvernului

Modificări

Guvern
(Prim ministru
Calin Popescu
Tarriceanu)

Promotori

Consens
la nivelul
clasei
politice

Adoptare
lege

Guvernare PNLPDL-UDMR-PUR
(sprijin minorităţi)
Preşedinte Traian
Băsescu

Preşedinte Ion
Iliescu

Context

POLIS

Note
1

2

3

4

5

6

7

Doctorand la Şcoala Doctorală din
cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a
Universităţii din Bucureşti (FSPUB).
Având în vedere numărul scăzut al
eşantionului, o schimbare mai mică de
10% consider că nu produce o
modificare cu un impact semnificativ
asupra profilului prefectului, fiind
dependentă de caracterul individual al
persoanei care a exercitat această
funcţie. În schimb, o diferenţă a
valorilor mai mare de 30 % consider
că produce o schimbare semnificativă
asupra profilului prefectului.
A se vedea Toni Mihail Greblă, Fişă
de
Senator,
disponibilă
la
http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?
ParlamentarID=ed76058c-825e-4e89a434-19b708fe537f.
A se vedea CV-ul domnului Gheorghe
Caralicea Mărculescu CV, disponibil
la
http://www.utgjiu.ro/cadre/cv/
cv048.pdf.
A candidat la alegerile generale în
2008, Circumscripţia electorală Gorj,
Camera Deputaţilor, Colegiul 1, pe
listele PRM-ului. Rezultat: 730 voturi
(3,5%). A candidat la alegerile locale
în 2008, fiind candidatul Partidului
Alianţei Socialiste la Primăria
Bumbeşti-Jiu. A obţinut 3,58% din
voturile valabil exprimate. A candidat
la alegerile locale în 2012, fiind
candidatul Partidului Poporului- Dan
Diaconescu la Primăria Baia de Fier.
A obţinut 136 voturi, 5,60% din
voturile valabil exprimate.
A se vedea Hotărârea nr. 975/2008
privind numirea domnului Banţa
Victor în funcţia publică de prefect al
judeţului Gorj; Decizia nr. 282/2009
privind numirea prin mobilitate a
domnului Banţa Victor în funcţia
publică de inspector guvernamental.
Informaţiile au fost preluate din CV-ul
domnului Victor Banţa, disponibil la:
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8

9

10

http://www.prefecturagorj.ro/files/fisie
re/cv-conducere/cv%20victor%20
banta.pdf.
A se vedea Hotărârea nr. 659/1996
privind numirea în funcţia de prefect
al judeţului Gorj.
Informaţiile au fost preluate din CV-ul
domnului Dan Ilie Morega, disponibil
la:
http://www.cdep.ro/pls/parlam/
structura.mp?idm=186&cam=2&leg=
2008&pag=0&idl=1.
A se vedea CV-ul domnului Vasile
Liviu
Andrei,
disponibil
la
http://uav.ro/files/alegeri/faza%202/co
nsiliul%20facultati/FEFS/Andrei%20
Liviu/CV.pdf
;
http://www.prefecturabucuresti.ro/resu
rse/cv/subprefect_Vasile_Liviu_Andre
i_17.11.2013.pdf
;
http://www.prefecturabucuresti.ro/?d=
institutie ; Hotărârea nr. 1121/2009
privind exercitarea, cu caracter
temporar, a funcţiei publice de prefect
al judeţului Gorj de către domnul
Andrei Vasile-Liviu, disponibilă la
http://lege5.ro/en/Gratuit/gezdqmztgi/
hotararea-nr-1121-2009-privindexercitarea-cu-caracter-temporar-afunctiei-publice-de-prefect-aljudetului-gorj-de-catre-domnul-andreivasile-liviu; Declaraţie de avere
completată la 08.06:2015, disponibilă
la
http://www.prefecturabucu
resti.ro/_declaratii/Andrei-VasileLiviu_08.06.2015_2015-06-08.pdf;
„Verdict oficial. Prefectul a plagiat
lucrarea subalternei”, disponibil la
http://www.romanialibera.ro/special/in
vestigatii/verdict-oficial--prefectul-aplagiat-lucrarea-subalternei--cine-estesi-ce-sanctiuni-umilitoare-ar-puteaprimi-257607; Subprefectul Liviu
Andrei, cercetat penal pentru instigare
la abuz în serviciu, disponibil la
http://www.gorjeanul.ro/investigatii/su
bprefectul-liviu-andrei-cercetat-penal-
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pentru-instigare-la-abuz-in-serviciu ;
„Liviu Andrei candidează împotriva
lui Victor Ponta. Vezi în ce condiţii
renunţă!”, Pandurul, disponibil la
http://www.pandurul.ro/Politica/201209-21/Liviu+Andrei+candideaza+im
potriva+lui+Victor+Ponta.+Vezi+in+c
e+conditii+renunta! ; „Liviu Andrei a
picat examenul pentru ocuparea
funcţiei de subprefect la Prefectura
Bucureşti”, Scandal de Gorj,
disponibil la http://www.scandalde
gorj.ro/ dezvaluiri/liviu-andrei-a-picatexamenul-pentru-ocuparea-functieide-subprefect-la-prefectura-bucuresti/ .
A se vedea Ion-Claudiu Teodorescu
CV, disponibil în Raportul Senatului,
Parlamentul
României,
privind
numirea unui membru în Consiliul
Naţional
de
Integritate,
Nr.
XIX/10//2015,
din
10.12.2015:
https://www.senat.ro/PDFOrdineDeZi
%5C77631fed-607c-4c79-96a46a605f426ee6%5Craport%20CNI.PD
F ; “Fostul prefect Teodorescu, înscris
la patru maştere şi un doctorat”, Gorj
Domino: http://www.gorj-domino.ro/
fostul-prefect-teodorescu-inscris-lapatru-mastere-si-un-doctorat/;
„Morisca detaşărilor: Guvernul îl pune
prefect pe un fost şef de cazinou şi-l
trimite secretar general adjunct la
Justiţie pe fostul consilier al lui Ponta,
de la familia căruia premierul îşi luase
casa în circumscripţie”, Hotnews.ro:
http://www.hotnews.ro/stiri-politic16493197-fenomenul-detasarilorguvernul-pune-prefect-sef-cazinoutrimita-secretar-general-adjunctjustitie-fostul-consilier-premieruluiponta-familia-caruia-isi-luase-casacolegiu.htm; Hotărârea nr. 31/2014
privind încetarea exercitării, cu
caracter temporar, a funcţiei publice
de prefect al judeţului Gorj de către
domnul Teodorescu Ion Claudiu,
disponibilă la http://lege5.ro/Gratuit/
gm4dqobxgu/hotararea-nr-31-2014-
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privind-incetarea-exercitarii-cucaracter-temporar-a-functiei-publicede-prefect-al-judetului-gorj-de-catredomnul-teodorescu-ion-claudiu;
Decizia nr. 353/2015 privind încetarea
exercitării, cu caracter temporar, prin
detaşare, de către domnul Ion Claudiu
Teodorescu a funcţiei publice vacante
din categoria înalţilor funcţionari
publici de secretar general adjunct al
Ministerului Justiţiei, disponibilă la
http://lege5.ro/Gratuit/ha3tombtgu/dec
izia-nr-353-2015-privind-incetareaexercitarii-cu-caracter-temporar-prindetasare-de-catre-domnul-ion-claudiuteodorescu-a-functiei-publice-vacantedin-categoria-inaltilor-functionaripublici-de-se/1;
Hotărârea
nr.
813/2012 privind exercitarea, cu
caracter temporar, în condiţiile legii, a
funcţiei publice de prefect al judeţului
Gorj de către domnul Teodorescu Ion
Claudiu,
disponibilă
la
http://lege5.ro/en/Gratuit/gmzdomrzg
m/hotararea-nr-813-2012-privindexercitarea-cu-caracter-temporar-inconditiile-legii-a-functiei-publice-deprefect-al-judetului-gorj-de-catredomnul-teodorescu-ion-claudiu/1; Ion
Claudiu Teodorescu, Declaraţie de
avere, completată la 27.08.2012,
Instituţia Prefectului, Judeţul Gorj:
http://www.prefecturagorj.ro/files/fisie
re/avere%202011/prefectura/teodoresc
u_ion_claudiu.pdf.
A se vedea „Văcaru, trei joburi într-o
săptămână pentru a ajunge prefect”,
Pandurul,
24
ianuarie
2014:
http://www.pandurul.ro/Politica/201401-24/Vacaru,+trei+joburi+intro+saptamana+pentru+a+ajunge+prefe
ct; „Noul prefect de Gorj, fost "agent
de dezvoltare" la un cazinou, instalat
în funcţie”, Mediafax:
http://www.mediafax.ro/social/noulprefect-de-gorj-fost-agent-dedezvoltare-la-un-cazinou-instalat-infunctie-11992236; HOTĂRÂRE nr.
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32 din 22 ianuarie 2014 privind
exercitarea, cu caracter temporar, prin
detaşare în condiţiile legii, a funcţiei
publice de prefect al judeţului Gorj de
către domnul Alin Vasile Văcaru
EMITENT GUVERNUL Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 66 din
27
ianuarie
2014
http://legislatie.just.ro/Public/Detalii
Document/154824; „Cinstitul” şi
„legistul” Teodorescu l-a făcut prefect
pe Văcaru prin concurs de infracţiuni:
http://www.gorjnews.ro/slider/cinstitul
-si-legistul-teodorescu-l-a-facutprefect-pe-vacaru-prin-concurs-deinfractiuni.html
;
http://www.anrp.gov.ro/uploads/rezult
ate_selectie_dosare.pdf ; “Noul prefect
a depus o declaraţie de avere goală”,
Gazeta de Sud: http://www.gds.ro/
Actualitate/2014-02-17/Noul+prefect+
a+depus+o+declaratie+de+avere+goal
a/ ; Alin-Vasile Văcaru, Declaratie de
avere, completată la 10.06.2014,
disponibilă pe site-ul Instituţiei
Prefectului,
Judeţul
Gorj:
http://www.prefecturagorj.ro/files/fisie
re/declaratii_avere_interes/avere/2014/
vacaru_alin_vasile10062014.pdf;
Alin-Vasile Văcaru, Declaraţie de
avere, completată la 04.04.2014,
disponibilă pe site-ul Instituţiei
Prefectului,
Judeţul
Gorj:
http://www.prefecturagorj.ro/files/fisie
re/declaratii_avere_interes/avere/2014/

13

14
15
16

17
18

vacaru_alin_vasile.pdf;
Alin-Vasile
Văcaru, Declaraţie de avere, completată la 06.02.2014, disponibilă pe siteul Spitalului de Pneumoftiziologie
„Tudor Vladimirescu” de la Dobriţa:
http://www.spitaldobrita.ro/
Date_Site/DVacaru2013.pdf .
Adrian-Vladimir Costea, „Interviu cu
domnul Prof. univ. dr. Dan Morega.
Instituţia Prefectului şi activitatea
exercitată în cadrul mandatului de
prefect”, 30 decembrie 2015, disponibil la:
https://adrianvladimircostea.wordpress.com/2015/12/30/interviu-cudomnul-prof-univ-dr-dan-moregainstitutia-prefectului-si-activitateaexercitata-in-cadrul-mandatului-deprefect/ , consultat la 11 ianuarie 2016.
Idem.
Idem.
Adrian-Vladimir Costea, „Interviu cu
domnul Victor Banţa. Instituţia
Prefectului şi activitatea exercitată în
cadrul mandatului de prefect”, 26
decembrie 2015, disponibil la:
https://adrianvladimircostea.wordpress
.com/2015/12/26/interviu-victorbanta-institutia-prefectului-siactivitatea-exercitata-in-cadrulmandatului-de-prefect/, consultat la 11
ianuarie 2016.
Idem.
Idem.
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