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Italia, nemulţumită de procesul de selectare al procurorului general UE, în care Laura Kovesi este favorită de PE: Nu este foarte transparent astăzi, 12:01

Hoţul „sufletist”. Detaliul care l-a determinat pe un tâlhar să returneze victimei banii furaţi | VIDEO astăzi, 11:53

INTERVIU | Ştefan Mandachi, suceveanul care a turnat primul metru de autostradă din Moldova: Vreau să se construiască precum în China. Că nici acolo nu sunt
extratereştri astăzi, 11:41

Tabăra „15 minute” se întăreşte. Alţi doi primari se alătură protestului pentru construcţia de autostrăzi astăzi, 11:27

Firea, despre un subiect nevralgic al Bucureştiului: Mai trebuie lucrat. Se curăţă în centru, dar la periferie se uită astăzi, 11:09

SIMULARE Evaluare Naţională 2019: Ce SUBIECTE au primit elevii claselor VII-VIII, la proba de matematică astăzi, 11:01
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BUCUREŞTI , (6 aug 2018)

ASF anunţă că a încheiat protocoale cu SRI, STS, Parchetul General şi
Ministerul de Interne
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunţă, luni, într-un răspuns la solicitarea agenţiei de presă MEDIAFAX, că a încheiat patru protocoale de colaborare,
cele patru documente fiind încheiate cu SRI, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Ministerul Afacerilor Interne şi Parchetul General.
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ASF anunţă că a încheiat protocoale cu SRI, STS, Parchetul General şi Ministerul de Interne

Protocoalele de colaborare au fost încheiate, potrivit ASF, în condiţiile legislaţiei în vigoare, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară cu alte instituţii, "în
vederea îndeplinirii atribuţiilor conferite de legislaţia privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF (OUG 93/2012), precum şi de reglementările sectoriale de pe
pieţele supravegheate".

Primul protocol, încheiat pe 31 martie 2005, priveşte organizarea cooperării între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare (CNVM), încheiat de Comisie cu Parchetul General, având ca obiect "colaborarea în toate situaţiile care intră sub incidenţa prevederilor legale
privind abuzul de piaţă".
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Al doilea protocol, semnat pe 13 iunie 2013, face referire la schimbul de informaţii în vederea creşterii procentului de vehicule rutiere asigurate RCA, încheiat de ASF
cu Ministerul Afacerilor Interne, respectiv cu Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor – DRPCIV, "având ca obiect schimbul de
informaţii între bazele de date ale DRPCIV şi ASF (CEDAM), pentru îndeplinirea atribuţiilor legale prevăzute de OUG nr.189/2005".

Cel de-al treilea document, încheiat pe 16 mai 2014, a fost semnat de ASF cu Serviciul de Informaţii Române (SRI) şi are conţinut clasificat, în condiţiile legii.
Autoritatea de Supraveghere Financiară transmite că acest protocol este fundamentat pe baza unor decizii ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Al patrulea protocol, încheiat pe 24 octombrie 2017, priveşte furnizarea de telecomunicaţii speciale şi a fost încheiat de ASF cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,
"având ca obiect stabilirea cadrului organizatoric
şi procedural pentru cooperarea dintre cele două instituţii, în vederea asigurării de către STS de servicii de telecomunicaţii speciale şi implementarea de proiecte de
tehnologia informaţiei şi comunicaţii".

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară mai precizează, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, că, referitor la protocoalele cu conţinut clasificat, se poate evalua, de
comun acord cu semnatarii acestora, posibilitatea desecretizării acestor documente, în condiţiile legii.
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