
ORDIN   Nr. 1731 din  8 decembrie 2009 
privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator 

de date cu caracter personal 
 
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
              AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 873 din 15 decembrie 2009 
 
    Având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 
109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul 
ordin: 
 
    ART. 1 
    Numărul de înregistrare "759", atribuit Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform art. 24 
din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările 
şi completările ulterioare, se înscrie pe documentele editate sau tipărite de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de unităţile sale teritoriale, prin 
care datele cu caracter personal privind contribuabilii persoane fizice sunt 
colectate, stocate sau dezvăluite. 
    ART. 2 
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 657/2004 privind înscrierea pe 
documente a numărului de operator de date cu caracter personal, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004, se 
abrogă. 
    ART. 3 
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia 
generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor 
contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a 
municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
    ART. 4 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
            Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
                               Sorin Blejnar 
 
    Bucureşti, 8 decembrie 2009. 
    Nr. 1.731. 
 

                              --------------- 


