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DREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 4/27.01.2021 privind
modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 117 din 03.02.2021.

DREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Prin actul normativ mai sus menționat s-a clarificat statutul prefectului și subprefectului,
sens în care acestea sunt funcții de demnitate publică.1
Măsura mai sus menționată este în acord cu rolul constituțional al prefectului de
reprezentant al Guvernului pe plan local.
Pe perioada exercitării funcției de prefect sau subprefect se suspendă contractul de
muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
Actul normativ stabilește condițiile legale pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ
o persoană pentru a putea fi numită în funcția de prefect/de subprefect respectiv: (a) să
fie cetățean român și să aibă domiciliul în țară; (b) să se bucure de exercițiul drepturilor
electorale; (c) să aibă capacitate deplină de exercițiu; (d) să nu fi suferit condamnări
penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; (e) să aibă studii universitare
de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; (f) să fi absolvit programe de
formare specializată în vederea numirii într-o funcție de prefect sau subprefect,
organizate de Institutul Național de Administrație, în condițiile legii.
Ultima condiție legală, se considera îndeplinită dacă (1) persoana a absolvit programe
de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei
înalților funcționari publici sau (2) persoana a ocupat cel puțin un mandat întreg funcția
de senator sau deputat.
De la îndeplinirea ultimei condiții legale, se prevede și o excepție conform căreia poate fi
numită în funcția de prefect, respectiv de subprefect o persoană care nu a absolvit
programele de formare specializată, cu condiția ca în termen de maximum 1 an de la data
emiterii actului de numire în funcție să absolve un astfel de program. Daca la încetarea
termenului de 1 an de la numire, persoana nu a absolvit programul de formare
specializată este eliberată de drept din funcția de demnitate publică deținută.
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Aceste prevederi se aplică în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 4/2021.
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Prin actul normativ, se înființează funcția de secretar general al instituției prefectului,
care este un înalt funcționar public, se subordonează nemijlocit prefectului, este
absolvent de studii superioare juridice, administrative sau științe politice și face parte din
Colegiul prefectural.
Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către secretarul general al instituției
prefectului, iar în cazul în care funcția publică de secretar general al instituției prefectului
nu este ocupată prin niciuna dintre modalitățile prevăzute de lege, contrasemnarea
ordinelor prefectului se realizează de către conducătorul compartimentului juridic din
instituția prefectului.

DREPT PENAL ȘI PROCESUAL PENAL

DREPT PENAL ȘI PROCESUAL PENAL

Legea 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere
în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea
Parchetului European (EPPO), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 167 din
18.02.2021.
Sub marginala „Dispoziții privind procedura judiciară”, actul normativ prevede că
autoritățile române competente sesizează Parchetul European, în situațiile în care
constată elemente privind o infracțiune pentru care acesta ar putea să își exercite
competentă conform prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1.939.
De asemenea, în cursul urmăririi penale, în cazul în care procurorul constată elemente
privind o infracțiune pentru care Parchetul European ar putea să își exercite competența,
informează despre aceasta de îndată Parchetul European, prin adresa, oferind ulterior
oricare alte informații solicitate in vederea stabilirii competentei.
În continuare, textul de lege stabilește elementele pe care trebuie să le cuprindă
informarea efectuata de către procuror, precum și obligația acestuia de a furniza
Parchetului European eventualele informații suplimentare solicitate sau accesul la dosar
în vederea exercitării dreptului de evocare.
După transmiterea de către procuror a informării și pana la comunicarea deciziei
Parchetului European sau până la expirarea unui termen de 5 zile, organul de urmărire
penală va efectua doar actele urgente.
În cazul în care Parchetul European își exercită dreptul de evocare, procurorul transmite
cauza către acesta, întocmind în acest sens o ordonanță care va cuprinde mențiunile
prevăzute de codul de procedura penală și care nu poate fi atacată cu plângere în
condițiile legii. De asemenea, în acest caz procurorul informează de îndată, în scris,
părțile din dosar, subiecții procesuali principali, precum și persoana care a făcut
sesizarea, dacă este cazul, despre transmitea cauzei la Parchetul European.
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Dacă Parchetul European decide să nu își mai exercite competența, organul de urmărire
penală național care a trimis anterior cauza la Parchetul European continuă urmărirea
penală în cauză, prin preluarea acesteia de la Parchetul European sau sesizează
parchetul competent, după caz.
Probele administrate, actele îndeplinite și măsurile dispuse până la preluarea cauzei de
către organul de urmărire penală, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data
îndeplinirii lor, se mențin.
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Dispozițiile privind procedura judiciară se completează cu prevederile codului de
procedura penală sau ale altor prevederi legale naționale.
Sub marginala „Dispoziții pentru facilitatea cooperării judiciare în materie penală”
se prevede ca Parchetul European este autoritate judiciară în sensul prevederilor art. 2
lit. (d) din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internațională în materie penală.
Pe de altă parte, procurorii europeni delegați în România aplică dispozițiile
corespunzătoare din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internațională în
materie penală, Codul de procedura penală, instrumentele juridice internaționale la care
România este parte precum și instrumentele juridice ale UE aplicabile pe teritoriul
României.
În aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1.939, Parchetul European în
conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din Legea 302/2004 privind cooperarea
judiciara internațională în materie penală, poate:
(a) propune judecătorului competent să emită un mandat european de arestare;
(b) sesiza instanța română competentă pentru a se dispune darea în urmărire
internațională;
(c) propună Ministerului Justiției să solicite extrădarea unei persoane care se
sustrage de la urmărirea penală într-o cauza a Parchetului European sau care se
sustrage de la judecată într-o cauză deferită judecații de către Parchetul European.
Sub marginala „Dispoziții privind organizarea activității Parchetului European în
România” se prevede că activitatea desfășurată de acesta în România este sprijinită în
mod activ în general de către toate autoritățile naționale competente potrivit
Regulamentului (UE) 2017/1.939 și în special de către:
(a) organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne;
(b) Departamentul pentru lupta antifraudă;
(c) Agenția Națională de Administrare Fiscală;
(d) autoritățile naționale de gestionare a fondurilor europene și alte instituții cu
atribuții în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
(e) Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor.
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În aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1.939 în cadrul Direcției Naționale
Anticorupție se înființează o Structură de sprijin a procurorilor europeni delegați in
România, compusă dintr-un birou central și 3 birouri teritoriale (Cluj, Iași și Timișoara),
care funcționează cu un număr maximum de 20 de posturi (ofițeri și agenți de politie
judiciară, specialiști, grefieri și șoferi).
Dispozițiile procurorilor europeni delegați sunt obligatorii pentru ofițerii și agenții de
poliție judiciară din Structura de sprijin precum și pentru ofițerii și agenții de poliție
judiciară care își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
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Sub marginala „Dispoziții de modificare a unor prevederi ale Codului de procedură
penală” actul normativ modifică codul de procedura penală după cum urmează:
(a) la articolul 36 alin (1), se extinde competența funcțională a Tribunalului de a
judeca în primă instanță și infracțiunile cu privire la care urmărirea penală a fost
efectuata de către Parchetul European.
(b) se introduce articolul 2502, care sub marginala „verificarea măsurii
asiguratorii” prevede că: „ În tot cursul procesului penal, procurorul, judecătorul
de cameră preliminară sau, după caz, instanța de judecată verifică periodic, dar nu
mai târziu de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecății,
dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menținerea măsurii
asigurătorii, dispunând, după caz, menținerea, restrângerea sau extinderea măsurii
dispuse, respectiv ridicarea măsurii dispuse, prevederile art. 250 și 2501 aplicânduse în mod corespunzător”.
(c) Se modifică aliniatul (1) al art. 272 referitor la acoperirea cheltuielilor judiciare.
Sub marginala „Dispoziții privind competenta instanțelor de judecată” actul normativ
prevede că:
(1) În cazul infracțiunilor cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către
Parchetul European, competența teritorială revine:
(a) Tribunalelor București, Cluj, Iași și Timiș - în ceea ce privește judecata în primă
instanță care nu este dată prin lege în competența după calitatea persoanei a altor
instanțe de judecată;
(b) Curților de Apel București, Cluj, Iași, Timișoara - în ceea ce privește judecarea
apelurilor împotriva hotărârilor penale pronunțate în primă instanță de
tribunalele prevăzute la lit. (a), precum și în ceea ce privește judecata în primă
instanță în cazul în care competența după calitatea persoanei este dată curților
de apel;
(c) Înaltei Curți de Casație și Justiție - în ceea ce privește judecata în primă instanță
și în apel în cazul în care competența sa este atrasă de calitatea persoanei.
(2) În anexa la actul normativ, sunt prevăzute circumscripțiile teritoriale ale instanțelor
menționate la alin. (1) lit. (a) și (b).
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Actul normativ în cauză aduce modificări și completări și Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora.
Actul normativ intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României.
DREPTUL SĂNĂTĂȚII
MUNCII
DOMENIUL

Ordinul 35/2021 privind constituirea Consiliului National al Siguranței
Pacientului și aprobarea Statutului acestuia, emis de către Autoritatea Națională
de Management al Calității în Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României nr.
180 din 23.02.2021.
Prin acest act normativ s-a înființat Consiliul National al Siguranței Pacientului („CNSP”)
ca organism de specialitate, consultativ, fără personalitate juridică, care funcționează în
coordonarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate („ANMCS”).

DOMENIUL SANATATII

De asemenea, prin același act normativ s-a aprobat si Statutul CNSP, statut care
conturează obiectivele principale ale acestuia:
-

formarea și implementarea culturii siguranței pacientului în rândul
profesioniștilor din sănătate;
formarea și implementarea culturii calității și siguranței serviciilor de sănătate
în rândul pacienților și aparținătorilor;
activități de cercetare specifice asigurării calității serviciilor de sănătate și
siguranței pacientului.

În vederea realizării obiectivelor principale, actul normativ stabilește atât în sarcina
ANMCS cât și a CNSP anumite atribuții. Astfel, dintre atribuțiile stabilite în sarcina CNSP
menționam următoarele:
-

formularea de acțiuni și proiecte pentru creșterea siguranței asistenței medicale;
formularea de propuneri de îmbunătățire sau actualizare a ghidurilor,
protocoalelor de practică medicală și a procedurilor din care acestea fac parte;
analiza nivelul de implementare de către profesioniști a bunelor practici
diagnostice și terapeutice pe specialități;
elaborarea de recomandări de bune practici diagnostice și terapeutice, în vederea
stabilirii limitelor de competență;
susținerea activității ANMCS de monitorizare a evenimentelor adverse asociate
asistentei medicale.

Din componența CNSP fac parte (a) societăți științifice și profesionale medicale (b)
structuri asociative ale pacienților (c) membrii Academiei Române, precum și ai
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Academiei de Științe Medicale (d) alți profesioniști din sănătate, cu aprobarea adunării
generale.

DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Componența nominală a CNSP se stabilește prin ordin al Președintelui ANMCS.
Structurile CNSP sunt (a) adunarea generală, care este organul de conducere al CNSP (b)
biroul executiv, care este conducerea executiva a CNSP (c) președintele (d) secretariatul
tehnic și (e) comisiile de specialitate.
Modalitatea de funcționare a CNSP, precum și a Adunării Generale și a Biroului Executiv
se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.
În activitatea sa, CNSP formulează recomandări pe care le comunică părților interesate
în condițiile prevăzute de către actul normativ, adică autorităților, instituțiilor și
organizațiilor cu care există încheiate de către ANMCS protocoale de colaborare în
vederea îndeplinirii atribuțiilor.

CONTACT

Pentru detalii privind informațiile incluse în acest material, vă rugăm contactați:
Dr. Constantin BRÂNZAN
Senior Counsel
Constantin.BRANZAN@popescu-asociatii.ro

Lia BRENDEA
Of Counsel
Lia.BRENDEA@popescu-asociatii.ro

Notă: Această publicație nu include consultanță juridică, ci informații cu caracter general. Vă rugăm să solicitați consultanță de specialitate înainte de a implementa orice
decizie întemeiată pe informațiile din acest material.
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