
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 

 
 

 pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul 
demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria 
prefectului şi cabinetul alesului local 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 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: 
 

 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din 
administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se 
înţelege: primul-ministru, viceprim-ministrul, 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.”  
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 2. Articolul  2  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 2. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în aparatul 
ministerelor, cu excepţia Ministerului 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, iar 
numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului de stat din cadrul 
aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului este cel stabilit 
potrivit anexei nr. 1 pentru funcţia de secretar 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 general  
adjunct al Guvernului, este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia 
de secretar de stat.” 
 

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

     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 şi asimilat acestuia din cadrul ministerelor, 
Secretariatului General al Guvernului şi 
Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul 

5 

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

4 
 
        

                                                                                                      „         
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 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: 
 
 1. La articolul 66, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „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) maximum o persoană la oraşe şi municipii; 
     b) maximum 2 persoane la municipii reşedinţă de judeţ.” 
 

 2. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „ Art. 67. - (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, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal şi curier 
personal.” 
 
 3. 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.” 
 
 4. La articolul 105, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art. 105. - (1) Preşedintele consiliului judeţean poate înfiinţa, în 
limita numărului  maxim de posturi aprobate, cabinetul preşedintelui, 
compartiment distinct format din maximum 4 persoane.” 
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 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: 
 
 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 cancelarie.” 
 
 2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 
 „(21) Numărul maxim de posturi din cancelaria prefectului                
este de 4.” 
 
 Art. IV. – 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, precum şi cu modificările aduse prin prezenta 
lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 29 septembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76                
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
 
 
 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Daniela Popa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


