Furnizare de date cu caracter personal, din R.N.E.P.
Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise,
motivate,
comunicarea unor date cu caracter personal, din Registrul național de evidență a
persoanelor, referitoare la:
- date de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât și prenumele
părinților persoanelor în cauză);
- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt
solicitate informații;
- datele referitoare la adresele de domiciliu și reședință avute;
date referitoare la codul numeric personal atribuit.
Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul
național de evidență a persoanelor, este reglementată de O.U.G. nr. 97/2005
privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor
români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu
modificările și completările ulterioare, precum și de Regulamentul (UE) 2016/679
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date. Potrivit acestor acte normative,
furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obținerea,
în prealabil, a consimțământului scris al persoanelor vizate.
Consimțământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei
legal justificat.
Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter
personal primite, în scopul exercitării atribuțiilor legale, din partea organelor de
poliție, Ministerul Apărării, Serviciul Român de Informații, Parchetului, Justiției,
instituțiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane
îndreptățite la ocrotire, persoanelor fizice ale căror interese legitime sunt probate
prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care
solicită comunicarea unor date proprii de evidență a persoanelor, etc.

Soluționarea acestui tip de cereri, revine serviciilor publice comunitare de
evidență a persoanelor(județene sau locale), pentru cererile formulate atât de
persoanele fizice cât și de persoanele juridice, conform Art. 5, lit. e) din
O.U.G.nr.84/2001;
Taxa pentru furnizarea datelor este diferențiată în funcție de volumul
acestora, astfel:
- conform dispozițiilor Art. 11, alin. (1) și (2) din O.U.G.nr.97/2005, republicată,
coroborate cu dispozițiile O.U.G.nr.59/2005 privind unele măsuri de natură
fiscală, pentru punerea în aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea
monedei naționale și O.U.G. nr.70/2009, pentru modificarea și completarea unor
acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal, respectv a Legii
nr.1/2017, taxa pentru funizarea datelor aste: 1 leu/ persoană și se achită la
casieria instituției sau online, prin intermediul cardului bancar, de pe pagina de
internet a instituției;
- pentru cererile la care se solicită un volum mare de date cu caracter personal, ce
presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date, este
de 6,5 lei/oră exploatare sistem informatic.
Potrivit prevederilor Art. 11, alin.(6), din O.U.G.nr.97/2005 republicată,
privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor
români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege, verificările din
R.N.E.P., sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în
scopul exercitării atribuțiilor legale, de către:
- instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității
naționale și justiției;
- instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare, prin
modalitățile de executare silită, prevăzute de lege;
- casele de asigurări de sănătate județene și a Mun. București, Casa de asigurări de
sănătate a apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești
și Casa asigurărilor de sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și
Turismului;
- Ministerul Sănătății Publice, autoritățile de sănătate publică județene și a Mun.
București;

- Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul
urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
- instituțiile cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului și al asistenței
și ocrotirii sociale a bătrânilor;
- alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.
Drepturile persoanei, în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:
Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, Serviciul public comunitar local de evidență a
persoanelor, are obligația de a utiliza datele de identificare și adresele cetățenilor
români, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate. Scopul
colectării datelor este: cunoașterea numărului, structurii și mișcării populației pe
teritoriul României.
Potrivit dispozițiilor Art. 19 coroborat cu Art. 43 din O.U.G.nr.97/2005
republicată, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale
cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005,
cu modificările și completările ulterioare, cetățenii au obligația de a furniza datele
de identificare, acestea fiind necesare ținerii evidenței cetățenilor români.
Refuzul comunicării, determină încălcarea dispozițiilor legale privind evidența,
domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.
Informațiile înregistrate, sunt destinate utilizării de către operator și pot fi
comunicate următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanților legali ai
acesteia, parteneri contractuali ai operatorului, autorități judecătorești, autorități
publice centrale/locale, poliție, societăți bancare, societăți de asigurare și
reasigurare, casele de sigurări de sănătate județene, Ministerul Finanțelor Publice
și structurile subordonate acestuia, instituții cu atribuții în domeniul protecției
drepturilor copilului și al asistenței și ocrotirii sociale a bătrânilor, Ministerul
Afacerilor Externe, ambasade străine acreditate în România, Guvernul României,
instituții publice cu atribuții în domeniul apărării și siguranței naționale și ordinii
publice.
Conform dispozițiilor Art. 15-22 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și

libera circulație a acestor date, cetățenii beneficiază de dreptul de acces la datele
care o privesc, dreptul la rectificare a datelor, la ştergerea datelor, dreptul la
restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv crearea de profiluri. Orice persoană are dreptul de a obține de la
operator, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt
prelucrate de acesta. Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin
intermediul unei cereri scrise, datată și semnată, adresată Servicului Public
Comunitar de Evidență a Persoanelor. În cerere, solicitantul poate arăta, dacă
dorește, ca informațiile să-i fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de
poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că
predarea i se va face numai personal.
De asemenea, este recunoscut dreptul fiecărui cetățean de a se adresa justiției.
Datele cu caracter personal pot fi transferate în străinătate cu respectarea
dispozițiilor Art. 44-49 din Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date.
Datele transferate în străinătate pot avea ca scop: constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în justiție, recuperarea creanțelor unor cetățeni străini, către
autoritățile altor state.
Certificatul de atestare a domiciliului și cetățeniei române:
- se eliberează în vederea valorificării unor drepturi sau apărării intereselor în
străinătate;
- document eliberat de către Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrare a
Bazelor de Date, în baza O.G. nr. 33/2002;
- actele necesare sunt:
1. formular tip; 2. actul de identitate (original și fotocopie).

