
Instrumente Prüm 

 

 

La data de 27 mai 2005, reprezentanţii a şapte state membre ale Uniunii Europene au semnat, la 

Prüm, în Republica Federală Germania, „Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală 

Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor 

de Jos şi Republica Austria privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în 

vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale”.  

 

Scopul Convenţiei este crearea unei reţele poliţieneşti moderne pentru un control mai eficient al 

infracţionalităţii în Europa, iar rezultatele preliminare ale implementării acestuia sunt încurajatoare. 

 

Ulterior, la iniţiativa Preşedinţiei Germane a Uniunii Europene, au fost elaborate şi adoptate de 

către Consiliul Uniunii Europene Decizia Consiliului JAI nr. 615/2008 privind intensificarea 

cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii 

transfrontaliere şi Decizia Consiliului JAI nr. 616/2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 

Consiliului JAI nr. 615/2008, acte care au preluat din Tratatul de la Prüm dispoziţii privind: 

 condiţiile şi procedura de transfer automatizat al profilurilor ADN, al datelor dactiloscopice 

şi al anumitor date referitoare la certificatele de înmatriculare a vehiculelor la nivel 

naţional;  

 condiţiile de furnizare de date privind evenimente majore care au o dimensiune 

transfrontalieră; 

 condiţiile de furnizare a informaţiilor pentru prevenirea infracţiunilor teroriste; 

 condiţiile şi procedura pentru intensificarea cooperării poliţiei la nivel transfrontalier prin 

diferite măsuri,  

 

fără a include în legislaţia Uniunii Europene dispoziţiile referitoare la însoţitorii înarmaţi la bordul 

aeronavelor şi combaterea migraţiei ilegale (prevederi conţinute numai de Tratat).   

 

Termenul limită pentru statele membre cu privire la operaţionalizarea schimbului automat în cele 

trei domenii de referinţă - schimb automat de date genetice (ADN), date dactiloscopice (FP) şi date 

privind înmatricularea vehiculelor (VRD) a fost  26 august 2011. 

 

Tratatul de la Prüm a intrat în vigoare pentru România începând cu 3 martie 2009, după ce, în 

prealabil, instrumentele de aderare au fost depuse la depozitar, în Germania, la data de 3 decembrie 

2008.  

 

România a aderat la Tratatul de la Prüm prin Legea nr. 146/2008 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.  

 

Prin legea menţionată mai sus, România a operaţionalizat schimbul automat de date ADN. Pe 

plan intern au fost emise o serie de acte normative pentru a veni în sprijinul schimbului automat de 

date ADN, în context Prüm, respectiv: 

- Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice 

Judiciare şi pentru crearea cadrului legal intern necesar aplicării Deciziei 2008/615/JAI a 

Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în 

domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, în ceea ce priveşte 

transferul automatizat al profilurilor genetice 

- H.G. nr. 25/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2008. 



  

Domeniul schimbului automat de date privind înmatricularea vehiculelor (VRD) a fost evaluat în 

perioada 02-03.11.2010. La data de 12.09.2011 a fost adoptată Decizia Consiliului UE 

nr.547/2011 privind lansarea schimbului automatizat de date privind înmatricularea 

vehiculelor în România. 

 

Pe plan intern au fost adoptate o serie de acte normative cu privire la acest domeniu, respectiv: 

- H.G. nr. 669/2011 privind accesul autorităţilor publice române la programul informatic aferent 

instrumentelor Prüm în scopul realizării schimbului automat de date privind înmatricularea 

vehiculelor cu statele membre ale Uniunii Europene; 

- Legea nr. 241/2011 pentru aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul european de 

informaţii privind vehicule şi permise de conducere (EUCARIS), semnat la Luxembourg la 29 

iunie 2000; 

- Prin Ordinul MAE nr. 1267/2012, pentru România a intrat în vigoare Tratatul referitor la 

EUCARIS. 

Aderarea la Tratatul EUCARIS era necesară, mai ales că schimbul de date VRD se realizează prin 

intermediul EUCARIS.  

 

În ceea ce priveşte schimbul automat de date dactiloscopice, în perioada 20-22.02.2013 s-a 

desfăşurat misiunea de evaluare a RO în domeniul datelor dactiloscopice. În Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene din 25.05.2013 s-a publicat Decizia Consiliului UE nr. 229/2013 privind 

lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în România.  
 

Pe plan intern au fost adoptate o serie de acte normative cu privire la acest domeniu, respectiv O.G. 

nr. 10/25.07.2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţa 

în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator 

referitoare la datele dactiloscopice.  

 

Prin acest ultim pas, România a devenit complet operaţională pe toată domeniile Prüm. 

 

Statele membre operaţionale Prüm sunt obligate să facă o declaraţie, în conformitate cu 

prevederile art. 36 alin.2 din Decizia Prüm Consiliului JAI nr. 615/2008 (respectiv punctele 

naţionale de contact pe schimb de ADN, date dactiloscopice, înmatricularea vehiculelor, 

evenimente majore, evenimente sportive, terorism, operaţiuni comune, folosirea armei, protecţia 

datelor).  

 

România a transmis declaraţia aferentă, care a fost publicat pe site-ul de EXTRANET al 

Consiliului UE în data de 30 iulie 2013 (doc. 12792/13).  

 

Pe celelalte domenii Prüm, au fost desemnate o serie de următoarele autorităţi: 

- pe art. 15 din Decizia Consiliului JAI nr. 615/2008, pentru evenimente majore, responsabil este 

DGMO (Centrul Naţional de Monitorizare a Situaţiei Operative), iar pe componenta de 

evenimente sportive - IGJR (Punctul naţional de informare pentru evenimente sportive); 

- pe art. 16 (prevenirea infracţiunilor de terorism) din Decizia Consiliului JAI nr. 615/2008, SRI 

este autoritatea responsabilă; 

- pe  art. 17 (operaţiuni comune) din Decizia Consiliului JAI nr. 615/2008, autorităţile 

responsabile sunt CCPI-IGPR şi IGPF (Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale) 

- pe art. 19 (protecţia datelor) din Decizia Consiliului JAI nr. 616/2008, ANSPDCP este 

responsabilă   

 

 


