
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării nr. 109/1995 şi ale Legii nr. 26/1994 privind organizarea
şi funcţionarea Poliţiei Române, a fost elaborată prezenta lege privind
exercitarea profesiei de detectiv particular, în vederea stabilirii cadrului
legal necesar desfăşurării acestei profesii.

În lege este definită noţiunea de detectiv particular, precizându-se
că acesta îşi poate profesia individual sau în cadrul unor societăţi
specializate de detectivi sau în cabinete individuale.

Profesia de detectiv particular este liberă, independentă şi
autonomă, iar în timpul exercitării profesiei, detectivul se supune legii,
regulilor eticii profesionale, statutului societăţii specializate de detectivi
sau al cabinetului individual.
 Într-un capitol distinct, sunt precizate condiţiile ce trebuie îndeplinite
pentru dobândirea calităţii de detectiv particular. Poate dobândi calitatea
de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
are cetăţenie română şi domiciliul în ţară; posedă cel puţin studii medii
cu examen de bacalaureat şi este absolventă a unei şcoli postliceale de
detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor
instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau
siguranţei naţionale, ori este absolventă   a unei instituţii de învăţământ
superior; este aptă din punct de vedere medical; nu a săvârşit fapte
penale; nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii
publice; a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al
Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz; a
promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv, conform
prevederilor art. 7.

De asemenea, în lege sunt arătate documentele ce trebuie depuse la
unităţile de poliţie în vederea obţinerii autorizării.

Un alt capitol prevede drepturile detectivului particular autorizat.
Legea conţine reglementări amănunţite referitoare la condiţiile în care
detectivul îşi poate desfăşura activitatea şi autorităţile care exercită
controlul asupra activităţii prestate de acesta.

Legea conţine prevederile referitoare la contravenţiile ce pot fi
săvârşite în materie şi modul de sancţionare a acestora.
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La  elaborarea acestei legi au fost avute în vedere prevederile
Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte şi
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte,
semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,
precum şi reglementările în acest domeniu, cuprinse în actele normative
din alte ţări.

Faţă de cele prezentate, Parlamentul României a adoptat Legea
privind exercitarea profesiei de detectiv particular.
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