
                                                       

 
  Parlamentul României    

 Camera Deputaţilor 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,  23 septembrie 2009 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU              Nr.26/590  
   ECOLOGIC  
  
 
 
 
 
   Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR 

 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul înlocuitor asupra proiectului 
de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului 
din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi 
cabinetul alesului local, retrimis Comisiei în vederea unei noi examinări şi 
depunerii unui nou raport, cu adresa nr.PL.-x 355 din 16.09.2009.  
   
   
 
 

PREŞEDINTE, 

Sulfina BARBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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  Parlamentul României    

 Camera Deputaţilor 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,       23 septembrie 2009 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                 Nr.26/590  
   ECOLOGIC  

                 
 

RAPORT ÎNLOCUITOR 
asupra proiectului de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului 
din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local 

 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 şi art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost 
sesizată, prin adresa nr.PL.x 355 din 1 septembrie 2009 cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, 
a proiectului de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia 
publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local. 

  În şedinţa din 16 septembrie a.c. plenul Camerei Deputaţilor a dispus retrimiterea la Comisie a 
proiectului de Lege şi Raportul aferent, la solicitarea doamnei deputat Lucia-Ana Varga, deoarece,  
Guvernul nu a consultat  structurile asociative ale autorităţii administraţiei publice locale, înainte de 
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adoptarea proiectului de lege susmenţionat, potrivit art.8 alin.(1) din  Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată.  

  La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, conform prevederilor art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor: domnul 
Marin Pătuleanu – consilier şi domnul Jantea Dumitru – consilier, iar din partea Secretariatului General al 
Guvernului: doamna Mihaela Toader – director, domnul Dan Iaru – director şi Costin Necula din cadrul 
Aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului. 

  În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, invitaţii au susţinut că au fost consultate 
structurile asociative ale administraţiei publice locale înainte de adoptarea intervenţiei legislative. 

  La întocmirea Raportului s-a avut în vedere 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.856 din 22.07.2009); 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/730/08.09.2009); 
- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/427/09.09.2009). 

 
  Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare unele măsuri privind cabinetul demnitarului 
din administraţia publică centrală şi locală şi cabinetul alesului local, în sensul reducerii numărului de 
posturi alocate acestor cabinete. 
 
  Proiectul de Lege şi Raportul aferent au fost dezbătute şi analizate în fond, în procedură de 
urgenţă, în şedinţa comisiei din 22 septembrie 2009. 
  
  La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 25 deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
Comisiei. 
  Raportul a fost adoptat cu majoritate de voturi ( 1 vot împotrivă şi 2 abţineri). 
 



 3

  În urma examinării proiectului de lege şi Raportul aferent, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 2 abţineri), să se supună plenului Camerei Deputaţilor, 
aprobarea  proiectului de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din 
administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local, cu amendamente 
admise prezentate în anexă. 
 
  Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată. 
 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
 
 
   
   PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 
   Sulfina BARBU         Mihai Cristian APOSTOLACHE 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar: 
Sofia CHELARU  
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Anexă 

Amendamente admise 

 
  
Nr. 
crt. 

 
Text act normativ de bază 

 
Text iniţial 

 

Textul propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

 

   Motivarea 
amenda-
mentului 
propus 

1.  LEGE 
pentru reglementarea unor măsuri 
privind cabinetul demnitarului din 
administraţia publică centrală şi 
locală, cancelaria prefectului şi 
cabinetul alesului local 
 

 
Nemodificat. 

 

2.   ART.I. - Ordonanţa Guvernului 
nr.32/1998 privind organizarea cabinetului 
demnitarului din administraţia publică 
centrală,   publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.42 din 30 ianuarie  
1998, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.760/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
 

Nemodificat   

 
3. 

 
 
 
 Art. 1. - În sensul 
prezentei ordonanţe, prin 
demnitar din administraţia 

 1. Articolul 1 va avea următorul 
cuprins: 
 
 „Art. 1. - În sensul prezentei 
ordonanţe, prin demnitar din administraţia 
publică centrală, denumit în continuare 

  
  
  
Nemodificat. 
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publică centrală, denumit în 
continuare demnitar, se 
înţelege: primul-ministru, 
ministrul de stat, ministrul, 
ministrul-delegat pe lângă 
primul-ministru, secretarul 
de stat - membru al 
Guvernului, secretarul de 
stat, subsecretarul de stat 
şi asimilaţii acestora, 
precum şi prefectul şi 
subprefectul, ca 
reprezentanţi ai 
Guvernului.  
 
 
 
 
 
Text  ORDONANŢA 
GUVERNULUI  
nr.32 /1998 
privind organizarea 
cabinetului demnitarului 
din administratia publică 
centrala  
 

demnitar, se înţelege: primul-ministru, 
viceprim-minstrul, ministrul de stat, 
ministrul, ministrul delegat, secretarul 
general al Guvernului, secretarul 
general adjunct al Guvernului, 
consilierul de stat, secretarul de stat şi 
asimilatul acestuia din cadrul 
aparatului propriu de lucru al 
primului-ministru, din cadrul 
aparatului propriu de lucru al 
viceprim-ministrului, Secretariatului 
General al Guvernului, 
Departamentului pentru Relaţia cu 
Parlamentul şi din cadrul ministerelor, 
precum şi conducătorul organelor de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale, cu rang de secretar de stat.”  
 

 
 

4.  
 
 Art. 2. - În cadrul 
structurii organizatorice a 
aparatului de lucru al 

 2. Articolul 2 va avea următorul 
cuprins: 
 „Art.2. (1) – În cadrul aparatului 
de lucru al Guvernului, în aparatul 
ministerelor, cu excepţia Ministerului 

 
 
Nemodificat. 
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Guvernului, a aparatului 
ministerelor, cu excepţia 
Ministerului Apărării 
Naţionale, a organelor de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale, precum şi în 
aparatul tehnic al prefecturilor 
se organizează şi 
funcţionează, în subordinea 
demnitarului, cabinetul 
demnitarului din administraţia 
publică centrală, denumit în 
continuare cabinetul 
demnitarului. 

Apărării Naţionale, precum şi în aparatul 
organelor de specialitate ale administraţiei 
publice centrale se organizează şi 
funcţionează, în subordinea demnitarului, 
cabinetul demnitarului din administraţia 
publică centrală, denumit în continuare 
cabinetul demnitarului.” 
 (2) Numărul maxim de posturi din 
cabinetul viceprim-ministrului, este cel 
stabilit potrivit anexei nr.1, pentru funcţia 
de ministru de stat. 
 (3) Numărul maxim de posturi din 
cabinetul secretarului general al 
Guvernului, este cel stabilit potrivit anexei 
nr.1, pentru funcţia de ministru, iar 
numărul maxim de posturi din cabinetul 
secretarului adjunct al Guvernului, este cel 
stabilit potrivit anexei nr.1, pentru funcţia 
de secretar de stat.” 
 

5.  
 
 
 Art. 4. - Numărul 
maxim de posturi din 
cabinetul demnitarului, 
pentru fiecare funcţie din 
cadrul acestuia, este 
prevăzut în anexa nr. 1 la 
prezenta ordonanţă. 
 
 

 3. Articolul 4 va avea următorul 
cuprins: 
 
 „Art.4. - Numărul maxim de posturi 
din cabinetul demnitarului, este prevăzut 
în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă. 

 
 
 
Nemodificat. 
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6.  
 

 4. Anexa nr.1 se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa la prezenta lege. 
 
 
 
  
 

 4. Anexa nr.1 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 

„Anexa nr.1 
 
Numărul maxim de posturi din 

cabinetul demnitarului 
 
Nr. 
crt 

Demnitar Nr.total
posturi 

1. Prim-ministru
  

18 

2. Viceprim-
ministru, 
ministru de 
stat 

15 

3. Ministru, 
ministru 
delegat, 
Secretarul 
General al 
Guvernului  

13 

4. Secretar 
general 
adjunct al  
Guvernului, 
secretar de 
stat si 
asimilat 
acestuia din 
cadrul 

5 

 
 
 
 
 
 
Având în 
vedere că la 
data intrării 
în vigoare a 
prezentului 
proiect, 
anexa se va 
încorpora în 
cadrul 
Ordonanţei 
Guvernului 
nr.32/1998. 
înlocuind 
anexa nr.1.  
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ministerelor, 
Secretariatul
ui General al 
Guvernului şi 
Departament
ului pentru  
Relaţia cu 
Parlamentul 

5. Conducător 
de organ de 
Specialitate 
al 
administraţiei 
publice 
centrale, cu 
rang de 
de secretar 
de stat 

4 

” 
 

7.   ART.II. - Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.123 din 20 
februarie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 

Nemodificat.  

8.   
 
 
 

 1. La articolul 66 alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 

 1. La articolul 66 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
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 Art.66. - (1) Primarii 
comunelor pot angaja, în 
limita numărului maxim de 
posturi aprobate, un consilier 
personal. Primarii oraşelor, 
municipiilor şi ai municipiilor 
reşedinţă de judeţ pot înfiinţa, 
în limita numărului maxim de 
posturi aprobate, cabinetul 
primarului, compartiment 
distinct format din: 
 
 a) maxim 3 persoane la 
oraşe şi municipii; 
 b) maxim  5 persoane 
 la municipii reşedinţă 
 de judeţ.” 
 
Legea nr.215/2001, 
republicată. 

 „(1) Primarii comunelor pot angaja, 
în limita numărului maxim de posturi 
aprobate, un consilier personal. Primarii 
oraşelor, municipiilor şi ai municipiilor 
reşedinţă de judeţ pot înfiinţa, în limita 
numărului maxim de posturi aprobate, 
cabinetul primarului, compartiment distinct 
format din: 
 
 
 
 
 a) maxim 2 persoane la oraşe şi 
municipii; 
 b) maxim  4 persoane la municipii 
reşedinţă de judeţ.” 

Nemodificat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) maxim o persoană la 
oraşe şi municipii; 

b) maxim 2 persoane la 
municipii reşedinţă de 
judeţ.” 

 
 
Autor: deputat Victor Boiangiu 
– Grupul parlamentar PD-L 
 

9.  
 
 
 Art.67. – (1) Primarul 
general al municipiului  
Bucureşti,  asimilat 
demnitarului, poate înfiinţa în 
limita numărului maxim de 
posturi aprobate, cabinetul 
primarului general, 

 2. La articolul 67 alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 „(1) Primarul general al municipiului  
Bucureşti,  asimilat demnitarului, poate 
înfiinţa în limita numărului maxim de 
posturi aprobate, cabinetul primarului 
general, compartiment distinct, care 
cuprinde următoarele funcţii de execuţie 
de specialitate: director de cabinet, 

 
 
 
Nemodificat. 
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compartiment distinct, care 
cuprinde următoarele funcţii 
de execuţie de specialitate: 
director de cabinet, 3 
asistenţi de cabinet, 8 
consilieri personali, 2 
secretari personali şi 2 
curieri personali. 
 

asistent de cabinet, consilier personal, 
secretar personal şi curier personal.” 
 

10.  
 
 
 
 
 
________________________ 

 3. La articolul 67, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alin.(11), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 „(11) – Numărul maxim de posturi 
din cabinetul primarului general al 
municipiului Bucureşti este de 13.” 
 

 2. La articolul 67, 
după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 
 
 (11) Numărul maxim de 
posturi din cabinetul primarului 
general al municipiului 
Bucureşti este de 10. 
 
Autor: deputat Mircea Duşa – 
Grupul parlamentar PSD+PC 
 

 

11.   4. La articolul 105 alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „(1) Preşedintele consiliului judeţean 
poate înfiinţa, în limita numărului  maxim 
de posturi aprobate, cabinetul 
preşedintelui, compartiment distinct format 
din maxim 4 persoane.” 
 

 
 
 
Nemodificat. 
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12.   ART.III. – Legea nr.340/2004 
privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.225 
din 24 martie 2008, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Nemodificat.  

13.  
 
 
 Art.30.- (2) Cancelaria 
prefectului este un 
compartiment organizatoric 
distinct, care cuprinde 
următoarele funcţii de 
execuţie de specialitate 
specifice: directorul 
cancelariei, 2 consilieri, un 
consultant şi secretarul 
cancelariei.  
 
Legea nr.340/2004, 
republicată. 

 1. La articolul 30, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „(2) Cancelaria prefectului este un 
compartiment organizatoric distinct, care 
cuprinde următoarele funcţii de execuţie 
de specialitate specifice: director 
cancelarie, consilier, consultant şi secretar 
cancelariei. 

 
 
 
Nemodificat. 

 

14.  
 
 
 
_______________________ 

 2. La articolul 30, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alin.(21), cu următorul cuprins: 
 
 „(21) Numărul maxim de posturi din 
cancelaria prefectului este de 4:” 
 

 
 
 
 
Nemodificat. 
 

 

15.   ART.IV. – Ordonanţa Guvernului 
nr.32/1998 privind organizarea cabinetului 

Nemodificat.  
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demnitarului din administraţia publică 
centrală, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.42 din 30 ianuarie 
1998, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.760/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse prin 
prezenta lege, se va republica în Monitorul 
Oficial al României, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 
 

16.  „Anexă 
(Anexa nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.32/1998) 
 

Nr. 
crt 

Demnitar Nr.total
posturi 

1. Prim-ministru
  

18 

2. Viceprim-
ministru, 
ministru de 
stat 

15 

3. Ministru, 
ministru 
delegat, 
Secretarul 
General al 
Guvernului  

13 

4. Secretar 
general 
adjunct al  

5 

  
 
 
 
Se elimină. 

 
 
 
 
Anexa a fost 
mutată 
pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnica 
legislativa la 
pct. 4 ala 
art. I. 
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Guvernului, 
secretar de 
stat si 
asimilat 
acestuia din 
cadrul 
ministerelor, 
Secretariatul
ui General al 
Guvernului şi 
Departament
ului pentru  
Relaţia cu 
Parlamentul 

5. Conducător 
de organ de 
Specialitate 
al 
administraţiei 
publice 
centrale, cu 
rang de 
de secretar 
de stat 

4 

 
 
PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

 
   Sulfina BARBU         Mihai Cristian APOSTOLACHE 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar: 
Sofia CHELARU  
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