
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  L E G E 
 

pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Belgiei, 
Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, 
Marele Ducat al Luxemburgului, 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 

 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

Art. 1. – Se aderă la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica 
Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al 
Luxemburgului, 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, denumit în continuare Tratat.  

  
 

Art. 2. – Cu ocazia depunerii instrumentului de aderare, România 
formulează următoarele declaraţii: 

a) În baza art. 2 alin. (3) din Tratat: 
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          1. România declară că, pe teritoriul său, Sistemul Naţional de Date 
Genetice Judiciare, denumit în continuare SNDGJ, conţine profile 
genetice corespunzătoare următoarelor categorii: 

(i)   suspecţi - persoane despre care există date şi informaţii că ar putea 
fi autori ai infracţiunilor pentru care pot fi prelevate probe biologice în 
vederea introducerii profilelor genetice în baza de date naţională, conform 
legislaţiei în vigoare; 

(ii) persoane condamnate definitiv la pedeapsa închisorii pentru 
săvârşirea infracţiunilor pentru care pot fi prelevate probe biologice în 
vederea introducerii profilelor genetice în baza de date naţională, conform 
legislaţiei în vigoare; 

(iii)  urme biologice prelevate cu ocazia efectuării cercetării la faţa 
locului; 

(iv) cadavre cu identitate necunoscută, persoane dispărute sau persoane 
decedate în urma catastrofelor naturale, accidentelor în masă, a 
infracţiunilor de omor sau a actelor de terorism; 

2. România declară că în SNDGJ se verifică şi se compară profilele 
genetice în vederea: 

(i)  excluderii persoanelor din cercul de suspecţi şi identificării 
autorilor infracţiunilor prevăzute de legislaţia naţională în vigoare; 

(ii)   stabilirii identităţii persoanelor – victime ale catastrofelor naturale, 
accidentelor în masă şi actelor de terorism; 

(iii)   realizării schimbului de informaţii cu celelalte state şi combaterii 
criminalităţii transfrontaliere; 

b)    În baza art. 28 alin. (2) tezele 1 şi 2 din Tratat: 
România declară că, pe teritoriul său, se interzice funcţionarilor statului 

trimiţător portul şi utilizarea armelor, muniţiilor şi echipamentului, altele 
decât cele aflate în dotarea individuală, potrivit legislaţiilor naţionale;  

c)   În baza art. 42 din Tratat: 
România stabileşte ca autorităţi competente pentru implementarea 

Tratatului structurile de specialitate din cadrul: 
(i)    Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru punctele 

de contact prevăzute de art. 42 alin. (1) pct. 1-4, respectiv pct. 6-9 din 
Tratat; 

(ii) Serviciului Român de Informaţii pentru punctele de contact 
prevăzute de art. 42  alin. (1) pct. 5 din Tratat.   
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d) Conform legislaţiei în vigoare, România declară că informaţiile 
scrise transmise de autorităţile române în aplicarea prevederilor Tratatului 
nu pot fi utilizate ca probe în procesul penal decât cu acordul scris al 
autorităţilor care au transmis datele. 

 
 

Art. 3. – Declaraţiile prevăzute la art. 2 lit. a) şi c) pot fi modificate 
printr-o notificare adresată depozitarului, pe cale diplomatică. 
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      Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 18 martie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
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