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Articolul 12 

(1) Persoanele înscrise în Registru au obligaţia de a se prezenta periodic la organele de poliţie 

pe raza cărora domiciliază sau îşi au reşedinţa, dar nu mai târziu de o dată la 3 luni, pentru a 

comunica acestora informaţii relevante referitoare la: 

a) profesia, meseria sau activitatea pe care o desfăşoară; 
b) mijloacele de existenţă; 

c) persoanele minore, în vârstă, cu dizabilităţi sau vulnerabile cu care locuiesc sau cu care au 

intrat în contact în mod direct şi sistematic; 

d) unităţile de învăţământ şcolar sau preşcolar, taberele de copii, spitalele de copii sau orice 

loc frecventat în mod preponderent de copii în care au avut acces în această perioadă; 

e) adresa unde locuiesc; 

f) modalitatea de comunicare cu organele de poliţie. 

(2) Persoanele înscrise în Registru au obligaţia: 

a) de a anunţa, în prealabil, organul de poliţie pe raza căruia locuiesc, în cazul intenţiei 

efectuării oricăror deplasări din localitatea de domiciliu mai lungi de 15 zile, inclusiv cu privire 

la localitatea de destinaţie, scopul deplasării, perioada de deplasare şi mijlocul de transport 

folosit; 
b) de a se prezenta la organul de poliţie pe raza căruia îşi stabilesc locuinţa pentru a comunica 

despre aceasta şi a fi luate în evidenţă, în termen de cel mult 3 zile. 

(3) Organele de poliţie au obligaţia de a desfăşura periodic, dar nu mai târziu de o dată la 3 

luni, verif icări la domiciliu, reşedinţa sau imobilul în care persoanele înscrise în Registru 

locuiesc efectiv, în scopul obţinerii de date şi informaţii privind comportamentul acestor 

persoane şi modul de obţinere a mijloacelor de existenţă, precum şi actualizării, după caz, a 

datelor din Registru sau din celelalte baze de date ale Poliţiei Române. 

(4) Verificările prevăzute la alin. (3) se desfăşoară în condiţii de confidenţialitate. 

(5)  Datele şi informaţiile obţinute potrivit alin. (1)-(3), precum şi orice date de interes poliţienesc  

colectate privind persoanele în cauză se prelucrează în bazele de date ale Poliţiei Române, cu 

respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal. 

(6)  La scoaterea din Registru, datele şi informaţiile prevăzute la alin. (5) se şterg, cu excepţia 

cazurilor în care acestea sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare. 
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