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PROTOCOL DE COOPERARE
între
Serviciul Român de Informaţii,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securităţii
naţionale

În conformitate cu prevederile:
-Constituţiei României, republicată;
-Legii nr.182j2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârii
Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea
Standardelor naţionale de, protecţie a informaţiilor clasificate în România,
cu modificările şi completănle ulterioare;
-Legii nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României;
-Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;
-Legii nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările
şi completările ulterioare;
-Legii nr.so8j2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu modificările şi
completările ulterioare;
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-Legii n;:iis s/2001 privind semnătura electronică;
- Hotărârii Guvernului nr.1259/2oo1 privind aprobarea
Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr-455/2001
privind semnătura electronică,

"
Între Serviciul Român de Infofl!laţii (S.R.I), Parchetul de pe lângă
Inalta Cur_:te de Casaţie şi Justiţie (P.I.C.C.J) şi Inalta Curte de Casaţie şi
Justiţie (I.C.C.J.), denumite în continuare Părţi, se încheie prezentul
Protocol de cooperare.

Capitolul 1. Principiile şi domeniile cooperării
-Cooperarea între Părţi se realizează cu respectarea
următoarelor principii:
a. Principiul statului de drept, care consacră supremaţia legii,
egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii, respectarea drepturilor
fundamentale ale omului şi separaţia puterilor în stat;
b. Principiul responsabilităţii, care presupune ca autorităţile statului
să răspundă pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin;
c. Principiul competenţei materiale, impune respectarea atribuţiilor
legale ale fiecărei părţi;
d. Principiul coerenţei şi continuităţii în cadrul cooperării, potrivit
căruia părţile semnatare trebuie să conlucreze permanent şi să asigure un
cadru unitar şi flexibil pentru realizarea obiectivelor ce trebuie îndeplinite;
e. Principiul proprietăţii intelectuale asupra informaţiilor ce fac
obiectul cooperării, conform căruia informaţiile rămân proprietatea
emitentului, difuzarea acestora către terţi fiind posibilă doar cu acordul
expres al acestuia. Fiecare parte va asigura protecţia informaţiilor
clasificate primite, conform nivelului de clasificare atribuit de emitent;
f. Principiul evaluării periodice a activităţilor prevăzute în prezentul
Protocol - condiţie de bază a asigurării eficienţei în realizarea obiectivelor
comune.
Art.

1

Art.

2 -

Părţile cooperează,

prevăzute

potrivit

competenţelor şi atribuţiilor

de lege, pentru:
a. Realizarea măsurilor ce vizează autorizarea desfăşurării unor
activităţi de culegere de informaţii prin restrângerea temporară a
exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale, în condiţiile art.53 din
Constituţia României, republicată;
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b. Desfăşurarea altor activităţi circumscrise îndeplinirii
responsabilităţilor ce revin părţilor, în conformitate cu prevederile legale
ce le guvernează activitatea.
Capitolul II. Obiectivele cooperării
Art. 3 - Obiectivele cooperării sunt:
a. crearea unui sistem informatic sigur şi stabil, acreditat de Oficiul
Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, necesar gestionării în
condiţii de securitate şi operativitate maximă a informaţiilor în format
electronic vehiculate în scopul îndeplinirii măsurilor prevăzute la art.2;
b. asigurarea de către S.R.I. şi punerea la dispoziţia P.Î.C.C.J. şi
Î.C.C.J., în conformitate cu prevederile legale, a infrastructurii tehnice a
sistemului necesară realizării activităţilor circumscrise domeniilor de
cooperare;
c. acordarea cu titlu gratuit de către S.R.I., a asistentei în domeniul
protecţiei informaţiilor clasificate deţinute şi utilizate de P.Î.C.C.J. şi
I.C.C.J., pentru prevenirea scurgerii de date şi informaţii cu acest caracter,
transmise prin intermediul sistemului informatic;
d. corelarea activităţilor de solicitare, avizare şi aprobare a autorizării
culegerii de informaţii prin măsuri ce implică restrângerea temporară a
exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale, în condiţiile art.53 din
Constituţia României, republicată şi asigurarea accesului fiecărei părţi la
arhiva electronică, conform principiului "necesităţii de a cunoaşte";
e. punerea la dispoziţie - pe bază de reciprocitate, în limitele
competenţelor Părţilor - a informaţiilor, datelor, documentelor şi
materialelor relevante şi utile pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice,
precum şi asigurarea protecţiei acestora, în zona de competenţă, în
conformitate cu prevederile actelor normative oficiale şi interne în materie;
f. elaborarea şi derularea de către părţi, în domeniile complementare,
de strategii, acţiuni şi programe, comune.

Capitolul III.

Responsabilităţile

S.R.I.

Art. 4 - (1) În situaţiile în care constată existenţa unor ameninţări
la adresa securităţii naţionale sau a unor fapte de terorism prevăzute de
Legea nr.535/2004, S.R.I. solicită, în condiţiile legii, autorizarea
desfăşurării unor activităţi de culegeJe de informaţii prin restrângerea
temporară a exerciţiului n
ndamentale.
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(2) Solicitările menţionate la alin.1 sunt semnate de şeful U.M. 0198
Bucureşti şi vor avea ataşată (încorporată) o semnătură electronică extinsă ,
bazată pe un certificat digital calificat, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
Asigură, prin persoane anume desemnate, funcţionarea
sistemului de operare şi a aplicaţiilor instalate în sistem la parametrii
necesari realizării în bune condiţii a atribuţiilor specifice părţilor.

Art. 5 -

Art. 6 - Acordă sprijin tehnic de specialitate reprezentanţilor
P.Î.C.C.J. şi Î.C.C.J. care asigură securitatea sistemului la nivelul celor
două instituţii.

Asigură protecţia informaţiilor clasificate proprn sau
prin intermediul sistemului informatic.

Art. 7 recepţionate

Capitolul IV. Responsabilităţile P .î.C.C.J.
Art. 8 - (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de art.21 şi

art.22 din Legea nr.535/2004, la cererea S.R.I. privind autorizarea unor
activităţi de culegere de informaţii prin restrângerea temporară a
exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale, solicită Preşedintelui
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie eliberarea mandatului sau, după caz,
respinge cererea prin rezoluţie motivată.
(2) Documentele prevăzute la alin.1, emise de P.Î.C.C.J., sunt
semnate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi vor avea ataşată (încorporată) o semnătură electronică
extinsă, bazată pe un certificat digital calificat, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
Art. 9. - Asigură, prin intermediul personalului de specialitate
anume desemnat, securitatea sistemului şi funcţionarea componentelor
acestuia în zona de responsabilitate.
Art.

10 -

recepţionate

Asigură protecţia informaţiilor

prin intermediul sistemului informatic.
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Capitolul V . .Responsabilităţile Î.C.C.J.
Art. 11 - (1) În conformitate cu prevederile ar.21 şi art.22 din Legea
nr.535/2004, ca urmare a solicitării procurorului general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dispune, după caz, eliberarea
mandatului prin care autorizează efectuarea activităţilor propuse, sau
respingerea cererii, atunci când o consideră nejustificată.
(2) Încheierea de şedinţă şi mandatul sunt semnate de judecători
anume desemnaţi de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi vor
avea ataşată (încorporată) o semnătură electronică extinsă, bazată pe un
certificat digital calificat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001
privind semnătura electronică.
Art. 12 -

Asigură,

Art. 13 -

Asigură protecţia informaţiilor

prin intermediul personalului de specialitate
anume desemnat, securitatea sistemului şi funcţionarea componentelor
acestuia în zona de responsabilitate.
recepţionate

clasificate proprii sau

prin intermediul sistemului informatic.

Capitolul VI. Reguli de cooperare
realizează cu respectarea strictă a
atribuţiilor şi competenţelor părţilor, prevăzute de lege şi de prezentul

Art. 14 -

Cooperarea se

Protocol.
În situaţii excepţionale, pentru valorificarea unor
oportunităţi operative, solicitările referitoare la autorizarea unor activităţi
de culegere. de informaţii prin restrângerea temporară a exerciţiului unor
drepturi şi libertăţi fundamental, în condiţiile art.53 din Constituţia
României, republicată, pot fi transmise şi în format fizic, prin intermediul
unităţii specializate a S.R.I. în transportul şi distribuirea corespondenţei
oficiale.
Art. 15 -

Capitolul VII.

Dispoziţii

finale
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Art. 17- Protocolul poate fi modificat cu acordul Părţilor, prin acte
care vor face parte integrantă din acesta.

adiţionale,

Art. 18 - În termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a dispoziţiilor
prezentului Protocol conducerile Părţilor vor desemna reprezentanţi cu
atribuţii concrete în îndeplinirea prevederile prezentului protocol, ale
căror coordonate vor fi comunicate în scris.
Art. 19 - Prezentul Protocol de cooperare s-a încheiat în trei
exemplare, câte unul pentru fiecare Parte şi intră în vigoare la trei zile de la
data semnării.
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