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Cu adresa nr. PLX. 112 din 30 martie 2005, Biroul Permanent, conform art. 89 şi  

108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură de urgenţă, 
pentru examinare şi avizare Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci 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. 

In urma examinării, în şedinţa din 05.04.2005, Comisia, cu unanimitate de voturi, a 
hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu următorul amendament: 
 

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 2 - 

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 
 

Administrator
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Funcţii în cabinetul demnitarului Nr. 
crt. Demnitar Director 

de cabinet
Asistent 

de cabinet
Consilier 
personal 

Secretar 
personal 

Curier 
personal 

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

1 1 2 2 - 

6. Prefect 1 1 1 2 - 
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 punctele 6 şi 7 se aplică până  la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. 
 
 
Motivare: În vederea creşterii gradului de eficientizare a muncii şi folosirea posturilor în 
conformitate cu sarcinile sporite atribuite ordonatorilor de credite. 
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