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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
                Nr.27/91 
                23 martie 2005 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri 

organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale 
 
 

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.17/2005 pentru 
stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, trimis comisiei cu adresa nr. P.L.-X 94 din 21 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 22 martie 2005. 

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

1. Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 
Amendamente 

propuse 
0 1 2 3 
    

1 Articolul 13, punctul 1 
Art.13. – 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 ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou, 
ca punct 1, cu următorul cuprins: 
„1. Articolul 13 va avea următorul cuprins: 
„Art.13. – Articolul 1 din 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 

S-a eliminat 
sintagma 
„precum şi 
prefectul ca 
reprezentant al 
Guvernului” 
întrucât 

Administrator
conform
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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, 
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.” 
 

Legea nr.760/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
„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, 
Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului 
pentru Relaţia cu Parlamentul şi conducătorul organelor de 
specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de 
secretar de stat.” 
 
Autor: deputat Ioan Cindrea 

prefectul este 
reprezentantul 
Guvernului în 
teritoriu şi nu se 
justifică să fie 
considerat 
demnitar la 
nivel central. 
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Articolul 13, punctul 2 
2. Poziţia nr.4 din anexa nr.1 „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 

4. Secretarul de 
stat şi 

asimilatul 
acestuia din 

cadrul 
ministerelor, 
Cancelariei 
Primului-
Ministru, 

Secretariatului 
General al 

Guvernului şi 
Departamentu

lui pentru 
Relaţia cu 

Parlamentul 

1 1 2 1 1" 

 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou, 
ca punct 2, cu următorul cuprins: 
„2. La articolul 13, punctul 2 se abrogă.” 
 
Autor: deputat Ion Giurescu 

 
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. 

    



 

 3 

    

0 1 2 3 
    

3 Articolul 16, punctul 1 
Art16. – Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi 
operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.700 din 7 octombrie 2003, se modifică 
după cum urmează: 
1. Articolul 25 va avea următorul cuprins: 
„Art.25. – (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Cultul 
Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale 
cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării 
Naţionale. 
(2) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Cultul 
Eroilor se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare 
aprobat prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul 
Apărării Naţionale. 
(3) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este condus de un 
director numit prin ordin al ministrului apărării naţionale, în 
conformitate cu dispoziţiile legale. 
(4) Numărul maxim de posturi ale Oficiului Naţional pentru 
Cultul Eroilor se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat 
prin hotărâre a Guvernului. Structura posturilor pe 
compartimente, statul de funcţii şi structura de personal se 
aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale. 
(5) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor întocmeşte proiectul 
bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale.” 

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou, 
ca punct 3, cu următorul cuprins: 
„3. La articolul 16, punctul 1 va avea următorul cuprins: 
„1. Articolul 25 va avea următorul cuprins: 
„Art.25. – (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Cultul 
Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale 
cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării 
Naţionale. 
(2) Organizarea, funcţionarea şi numărul maxim de posturi 
ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Apărării Naţionale. 
Structura posturilor pe compartimente, statul de funcţii şi 
structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului 
apărării naţionale.  
(3) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este condus de un 
director numit prin ordin al ministrului apărării naţionale, în 
conformitate cu dispoziţiile legale. 
(4) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor întocmeşte proiectul 
bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale.” 
 
Autori: deputaţi Rovana Plumb şi Dan Mocănescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
S-a eliminat 
alin.(4) întrucât 
a fost preluat în 
reformularea 
alin.(2) 
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0 1 2 3 
    

4 Art.18. – Articolul 10 din Legea nr.274/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.557 din 
23 iunie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.10. – (1) Personalul Oficiului este format din funcţionari 
publici şi personal contractual numit, respectiv încadrat, potrivit 
legii. 
(2) Personalul Oficiului este salarizat în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului. 
(3) Personalul prevăzut la art.7 poate beneficia de un spor de 
confidenţialitate de până la 15% din salariul de bază, cuantumul 
acestuia urmând a se stabili prin ordin al secretarului de stat, cu 
avizul ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului 
General al Guvernului.” 
 

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou, 
ca punct 4, cu următorul cuprins: 
„4. Articolul 18 va avea următorul cuprins: 
„Art.18. – Articolul 10 din Legea nr.274/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru 
Adopţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.557 din 23 iunie 2004, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.10. – (1) Personalul Oficiului este format din funcţionari 
publici şi personal contractual. 
(2) Personalul Oficiului este salarizat în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului. 
(3) Personalul prevăzut la art.7 beneficiază de un spor de 
confidenţialitate de 15% din salariul de bază.” 
 
Autori: deputaţi Marian Sârbu şi Rovana Plumb 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru evitarea 
redundanţei. 
 
 
Sporul de 
confidenţialitate 
trebuie acordat 
întrucât rezultă 
din natura 
activităţii 
prestate. 

    
 

 
     PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

      Stelian DUŢU      Rovana PLUMB 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Elena MESAROŞ 


