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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
 

Nr.27/105 
6 aprilie 2005 

 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.10/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia 

publică centrală 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2005 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului 
din administraţia publică centrală, trimis comisiei cu adresa nr. P.L.-X 112 din 
30 martie 2005. 

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat proiectul de 
lege mai sus menţionat în şedinţa din 6 aprilie 2005 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
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I. Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

0 1 2 3 
 
1 

 
1. La articolul I, punctul 1, articolul 1 va 
avea următorul cuprins: 
„Art.1. – În sensul prezentei ordonanţe, prin 
demnitar din administraţia publică centrală, 
denumit în continuare demnitar, se înţelege: 
primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, 
ministrul delegat, şeful Cancelariei Primului-
Ministru, secretarul de stat din cadrul 
ministerelor şi Secretariatului General al 
Guvernului, conducătorul organelor de 
specialitate ale administraţiei publice centrale 
cu rang de secretar de stat, prefectul ca 
reprezentant al Guvernului, precum şi 
subprefectul. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum urmează: 
„1. La articolul I, punctul 1, articolul 1 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.1. – În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar 
din administraţia publică centrală, denumit în 
continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, 
ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, şeful 
Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat şi 
asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, 
Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului 
General al Guvernului, şi Departamentului pentru 
Relaţia cu Parlamentul, conducătorul organelor de 
specialitate ale administraţiei publice centrale cu rang 
de secretar de stat, precum şi prefectul ca reprezentant 
al Guvernului.” 
 
Autor: deputat Stelian Duţu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu prevederile art.13 din 
O.U.G. nr.17/2005. 
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0 1 2 3 
 
2 

 
2. Anexa (Anexa nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.32/1998) – 
Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcţii şi 
niveluri de demnitari – va avea următorul cuprins: 

Funcţii în cabinetul demnitarului 
Nr. 
crt. Demnitar Director 

de 
cabinet 

Asistent 
de 

cabinet 

Consilier 
personal 

Secretar 
personal 

Curier 
personal 

1 Prim-ministru 1 3 14 3 2 
2 Ministru de 

stat 
1 3 11 2 2 

3 Ministru, 
ministru 
delegat, şeful 
Cancelariei 
Primului-
Ministru 

1 3 8 2 2 

4 Secretar de 
stat în cadrul 
ministerelor şi 
Secretariatului 
General al 
Guvernului 

1 1 2 1 1 

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

1 1 1 1 1 

6 Prefect 1 1 1 1 1 
7 Subprefect 1 - 1 - - 

 
NOTĂ: 
1. Pentru punctele 4 şi 5 organizarea cabinetelor se realizează cu 
încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat  în condiţiile legii. 
2. Dispoziţiile punctelor 6 şi 7 se aplică până la data de 31 decembrie 
2005 inclusiv.” 

 
Se propune reformularea textului după cum urmează: 
„2. Anexa (Anexa nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.32/1998) – 
Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcţii şi 
niveluri de demnitari – va avea următorul cuprins: 

Funcţii în cabinetul demnitarului Nr. 
crt. Demnitar 

Director 
de cabinet 

Asistent 
de cabinet 

Consilier 
personal 

Secretar 
personal 

1 Prim-ministru 1 3 14 3 
2 Ministru de stat 1 3 11 2 
3 Ministru, ministru 

delegat, şeful 
Cancelariei Primului-
Ministru 

1 3 8 2 

4 Secretar de stat şi 
asimilatul acestuia 
din cadrul 
ministerelor, 
Cancelariei 
Primului-Ministru, 
Secretariatului 
General al Guvernului 
şi Departamentului 
pentru Relaţia cu 
Parlamentul 

1 1 2 1 

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

1 1 1 1 

6 Prefect 1 1 1 1 
 
NOTĂ: 
1. Pentru punctele 4 şi 5 organizarea cabinetelor se realizează cu 
încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat  în condiţiile legii. 
2. Dispoziţiile punctului 6 se aplică până la data de 31 decembrie 2005 
inclusiv.” 
 
Autor: deputat Stelian Duţu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
amendamentul 
propus la poziţia 
nr. 1 din prezentul 
aviz. 
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II. Amendamente respinse 

 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

0 1 2 3 
 
1 

 
1. La articolul I, punctul 1, articolul 1 va 
avea următorul cuprins: 
„Art.1. – În sensul prezentei ordonanţe, prin 
demnitar din administraţia publică centrală, 
denumit în continuare demnitar, se înţelege: 
primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, 
ministrul delegat, şeful Cancelariei Primului-
Ministru, secretarul de stat din cadrul 
ministerelor şi Secretariatului General al 
Guvernului, conducătorul organelor de 
specialitate ale administraţiei publice centrale 
cu rang de secretar de stat, prefectul ca 
reprezentant al Guvernului, precum şi 
subprefectul. 
 

 
D-nii deputaţi Ioan Cindrea şi Ion Giurescu propun 
reformularea textului după cum urmează: 
„1. La articolul I, punctul 1, articolul 1 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.1. – În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar 
din administraţia publică centrală, denumit în 
continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, 
ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, şeful 
Cancelariei Primului-Ministru, precum şi prefectul ca 
reprezentant al Guvernului.” 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinerea 
amendamentului: 
Întrucât numărul de posturi este exagerat 
şi implică cheltuieli de personal care nu 
se justifică. În plus, nu este precizată 
sursa de finanţare în bugetul pe anul 
2005. 
 
b) Argumente pentru respingerea 
amendamentului: 
Organizarea cabinetelor secretarilor de 
stat şi asimilaţilor acestora se realizează 
cu încadrarea în numărul maxim de 
posturi aprobat în condiţiile legii. 
Prin reformularea anexei din prezentul 
aviz, punctul 2 de la amendamente 
admise,  se realizează o reducere a 
numărului de posturi. 
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0 1 2 3 
 
2 

 
2. Anexa (Anexa nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.32/1998) – 
Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcţii şi 
niveluri de demnitari – va avea următorul cuprins: 

Funcţii în cabinetul demnitarului 
Nr. 
crt. Demnitar Director 

de 
cabinet 

Asistent 
de 

cabinet 

Consilier 
personal 

Secretar 
personal 

Curier 
personal 

1 Prim-ministru 1 3 14 3 2 
2 Ministru de 

stat 
1 3 11 2 2 

3 Ministru, 
ministru 
delegat, şeful 
Cancelariei 
Primului-
Ministru 

1 3 8 2 2 

4 Secretar de 
stat în cadrul 
ministerelor şi 
Secretariatului 
General al 
Guvernului 

1 1 2 1 1 

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

1 1 1 1 1 

6 Prefect 1 1 1 1 1 
7 Subprefect 1 - 1 - - 

 
NOTĂ: 
1. Pentru punctele 4 şi 5 organizarea cabinetelor se realizează cu 
încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat  în condiţiile legii. 
2. Dispoziţiile punctelor 6 şi 7 se aplică până la data de 31 decembrie 
2005 inclusiv.” 

 
D-nii deputaţi Ioan Cindrea şi Ion Giurescu propun 
reformularea textului după cum urmează: 
„2. Anexa (Anexa nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.32/1998) – 
Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcţii şi 
niveluri de demnitari – va avea următorul cuprins: 

Funcţii în cabinetul demnitarului 
Nr. 
crt. Demnitar Director 

de 
cabinet 

Asistent 
de 

cabinet 

Consilier 
personal 

Secretar 
personal 

Curier 
personal 

1 Prim-ministru 1 3 14 3 2 
2 Ministru de 

stat 
1 3 11 2 2 

3 Ministru, 
ministru 
delegat, şeful 
Cancelariei 
Primului-
Ministru 

1 3 8 2 2 

4 Prefect 1 1 1 1 1 
 
NOTĂ: 
Dispoziţiile punctului 4 se aplică până la data de 31 decembrie 2005 
inclusiv.” 

 
a) Argumente 
pentru susţinerea 
amendamentului: 
Pentru corelare cu 
propunerea de la 
poziţia 1 – 
amendamente 
respinse. 
 
b) Argumente 
pentru 
respingerea 
amendamentului: 
Pentru corelare cu 
propunerea de la 
poziţia 1 – 
amendamente 
respinse. 
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 Având în vedere că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2005, la articolul 13 reglementează modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.32/1998, respectiv articolul 1 şi anexa, propunem să se aibă în vedere corelarea celor două acte 
normative, pentru evitarea unor reglementări paralele. 
 
 
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR 
    Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Elena MESAROŞ 




