
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului              

nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii 

Financiare 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 77 din 26 octombrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional 

pentru Informaţii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 854 din 30 octombrie 2017, cu următoarea completare: 

 

- După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, 

cu următorul cuprins: 

„Art. 21. – (1) În vederea dezvoltării de noi proiecte şi soluţii de 

îmbunătăţire şi eficientizare a sistemelor şi platformelor software 

gestionate, Ministerul Finanţelor Publice poate angaja personal calificat în 

domeniul tehnologiei informaţiei, personal contractual  încadrat cu contract 

individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat prin derogare de la 

prevederile art. 82 alin. (3) – (5) şi ale art. 84 alin. (1) din Legea  
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nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în 

funcţii de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, funcţii 

care se înfiinţează în cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor 

Publice, în structura Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare. 

(3) Numărul posturilor aferente funcţiilor de specialişti în 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, criteriile şi metodologia de 

selecţie, precum şi condiţiile în care această categorie de personal îşi 

desfăşoară activitatea se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor 

publice, la propunerea conducătorului Centrului Naţional pentru 

Informaţii Financiare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în 

bugetul aprobat cu această destinaţie pentru aparatul propriu al 

Ministerului Finanţelor Publice. 

(4) Prin derogare de la prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 31 alin. (1) 

din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea 

personalului calificat prevăzut la alin. (1) se face conform criteriilor şi a 

metodologiei elaborată conform alin. (3). 

(5) Drepturile salariale aferente funcţiilor înfiinţate potrivit  

alin. (2) se stabilesc, prin derogare de la prevederile Legii-cadru  

nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de până 

la de 6 ori valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat,  prin ordin al ministrului finanţelor 

publice, la propunerea conducătorului Centrului Naţional pentru Informaţii 

Financiare.” 

 
 
 
 

 
 

 



 3 

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 4 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 
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