
 

GUVERNUL  ROMÂNIEI 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Procedurilor de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii 

electronice de identitate, precum şi de ştergere a datelor stocate în bazele de date de 

producţie şi a imaginilor impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărţii 

electronice de identitate, stocate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a 

persoanelor 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art.17^2 alin.(6) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 

identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

  Articol Unic - Se aprobă Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru 

emiterea cărţii electronice de identitate, precum şi de ştergere a datelor stocate în bazele de 

date de producţie şi a imaginilor impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărţii 

electronice de identitate, stocate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor, 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

PRIM – MINISTRU  

 

FLORIN-VASILE CÎȚU 

 

 

 

 

 

 

 

 

București,  
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Anexă 

Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii electronice de 

identitate, precum şi de ştergere a datelor stocate în bazele de date de producţie şi a 

imaginilor impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărţii electronice de 

identitate, stocate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor 

 

Art. 1 - Prezentele Proceduri stabilesc regulile de colectare a datelor biometrice pentru 

emiterea cărţii electronice de identitate, precum şi metodele de ştergere a datelor stocate în 

bazele de date de producţie şi a imaginilor impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea 

cărţii electronice de identitate, stocate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a 

persoanelor. 

  

Art. 2 - (1) Imaginea facială și impresiunile papilare sunt stocate pe un suport de 

stocare de înaltă securitate conținut de cărțile electronice de identitate. 

(2) Colectarea elementelor biometrice de identificare se face în condiţiile stabilite de 

art.3 și art.14 din Regulamentul (UE) 2019/1157 privind consolidarea securității cărților de 

identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și 

membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație. 

 

Art. 3 - (1) La depunerea cererii pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, 

solicitantului i se preiau impresiunile papilare şi imaginea facială. 

(2) În cazul minorilor şi al incapabililor, impresiunile papilare se preiau în condiţiile 

art.16 alin.(4) și art.17
2
 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind 

evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.  

  

Art. 4 - (1) Impresiunile papilare se preiau sub forma unei amprente plane a degetului 

arătător de la ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor papilare este 

necorespunzătoare sau degetele arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană a degetelor 

mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, după caz. 

(2) În situaţia în care calitatea amprentelor de la aceste degete este necorespunzătoare 

sau preluarea amprentelor este temporar imposibilă, solicitantului i se poate elibera carte de 

identitate cu valabilitate de cel mult 12 luni, fără date biometrice. Dacă preluarea amprentelor 

este temporar imposibilă din motive medicale, este necesară prezentarea documentelor emise 

sau avizate de autorităţile medicale române, din care să rezulte motivele şi perioada pentru 

care este imposibilă prelevarea amprentelor. 

 

Art. 5 - (1) Datele stocate în bazele de date de producţie ale Centrului Naţional Unic 

de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte se 

şterg imediat prin procedură automată şi ireversibilă, după personalizarea cărţii electronice 

de identitate, respectiv a cărţii de identitate şi transmiterea acestora la autoritatea competentă.  

(2) Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date șterge 

imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărţii electronice de identitate şi 

stocate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor în condițiile art.17
2 

alin.(5) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 


