
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 

L E G E 
 
 
 

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 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 10 din 24 februarie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului  
nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia 
publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 173 din 28 februarie 2005, cu următoarele modificări: 

 

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.” 

 

2. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins: 
„Anexa nr. 1 „Numărul maxim de posturi din cabinetul 

demnitarului, pe funcţii şi niveluri de demnitari” se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă.” 
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3.Anexa (Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 

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

 

Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, 
pe funcţii şi niveluri de demnitari 

 

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. Secretarul 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 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 
 
N O T Ă : 
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.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul 
(2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
p. PREŞEDINTELE 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 
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