
Tratatul de la Prüm 
 

 Adoptarea Legii pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, 
Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele 
Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind 
aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii 
terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale”, semnat la Prüm, 
la 27 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 590, din data de 6 august 2008 şi 
implicit  transmiterea declaraţiei României la Depozitarul Tratatului, după ce 
anterior a fost completată cu coordonatele punctelor naţionale de contact. 

 La momentul actual, Tratatul a intrat în vigoare în Germania, Austria, Belgia, 
Luxemburg, Franţa, Spania, Ungaria, Finlanda, Slovenia şi România.  

 Crearea cadrului necesar reluării discuţiilor cu reprezentanţii RDW Olanda 
(autoritate de înmatriculare) care asigură şi Secretariatul sistemului EUCARIS, 
discuţii care s-au finalizat cu acceptarea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative în sistemul care funcţionează în contextul Tratatului EUCARIS 
încheiat de 5 SM ale UE în 2000. Aplicaţiile care funcţionează în contextul 
Tratatului menţionat sunt complementare aplicaţiei EUCARIS/Prüm, iar ambele au 
ca finalitate concretă, asigurarea accesului în bazele de date cu privire la 
înmatricularea vehiculelor ale SM şi ale celorlalte state Parte la Tratatul EUCARIS 
(chiar de către agenţii operativi din stradă), prin accesarea de informaţii cu privire la 
proprietar/utilizator, la numărul de identificare al autovehiculelor (VIN number). 
Căutările se vor putea efectua doar utilizând numărul complet de identificare al 
autovehicului sau numărul complet de înmatriculare. 

 În perioada 3 – 5 martie 2008, România a găzduit cea de-a XVI -a întrunire a 
Grupului Tehnic de Lucru ADN Prüm. 

 În perioada 3 – 5 decembrie 2008, Direcţia Generală Schengen în cooperare cu 
Oficiul European de Asistenţă Tehnică al Comisiei Europene (TAIEX) va organiza 
un seminar pe problematica implementării/aplicării instrumentelor Prüm (Tratatul 
Prüm şi cele 2 Decizii ale Consiliului) şi a Deciziei Cadru 960/2006 cu privire la 
simplificarea schimbului de date şi informaţii între autorităţile de aplicare a legii din 
SM. 

 Demararea testelor în domeniile schimbului de date ADN şi cu privire la 
înmatricularea vehiculelor, cel mai probabil la sfârşitul acestui an.       

 
ISTORIC  
În cadrul Programului Haga, Consiliul European şi-a exprimat convingerea că este 
necesar un concept inovator al schimbului transfrontalier de date cu privire la combaterea 
criminalităţii, pentru a întări zona de libertate, securitate şi justiţie în Uniunea Europeană. 
Astfel, a fost adoptat principiul disponibilităţii, care se traduce în practică prin crearea 



unei reţele de informaţii până la 1 ianuarie 2008. Scopul este ca organele de aplicare a 
legii din fiecare stat membru să poată accesa informaţiile necesare din oricare alt stat 
pentru a se achita de sarcinile lor.  
Tratatul de la Prüm privind intensificarea cooperării transfrontaliere, mai ales în 
ceea ce priveşte combaterea terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei 
ilegale, semnat la 27 mai 2005, de Germania, Austria, Belgia, Olanda, Franţa, 
Luxemburg şi Spania reprezintă un pas important în această direcţie. Este destinat 
intensificării cooperării poliţieneşti transfrontaliere, mai ales în ce priveşte lupta 
împotriva terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale.  
Tratatul are ca obiectiv intensificarea cooperării între statele semnatare în lupta 
împotriva terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, prin 
intermediul schimbului de date privind datele genetice (ADN), amprentele digitale, 
înmatriculările de vehicule şi alte date cu caracter personal. Tratatul prevede, de 
asemenea, constituirea de patrule comune şi alte forme de intervenţie (însoţitori de 
securitate la bordul aeronavelor, asistenţă comună la evenimente de mare anvergură, 
etc.). 


