
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 329/2003 

privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Parlamentul României adoptã prezenta lege.
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Art. I. Ñ Legea nr. 329/2003 privind exercitarea
profesiei de detectiv particular, publicatã  în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003, se
modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. La articolul 2, dupã alineatul (3) se introduce
alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:

�(4) Asociaþii sau acþionarii persoane fizice ai societãþilor
specializate de detectivi particulari, înfiinþate conform
alin. (1), trebuie sã îndeplineascã cumulativ condiþiile
prevãzute de art. 5 lit. d) ºi e).Ò

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
�(2) Datele ºi informaþiile prevãzute la alin. (1) pot fi

comunicate, la cerere, în condiþiile legii, numai instanþelor
judecãtoreºti ºi Ministerului Public, dacã acestea sunt utile
pentru aflarea adevãrului în cauzele penale.Ò

3. La articolul 5, literele a), d) ºi g) vor avea urmãtorul
cuprins:

�a) are cetãþenia românã sau cetãþenia unuia dintre
statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaþiului
Economic European;

...........................................................................................
d) sã nu fi fost condamnat pentru infracþiuni sãvârºite cu

intenþie;
.........................................................................................
g) a promovat examenul de atestare a calitãþii de

detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deþine un
certificat de calificare în aceastã profesie sau un atestat
similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene ºi ale Spaþiului Economic European.Ò

4. La articolul 7, dupã alineatul (4) se introduc
alineatele (5) ºi (6) cu urmãtorul cuprins:

�(5) Cetãþenii din statele membre ale Uniunii Europene
ºi ale Spaþiului Economic European care au calitatea de
detectiv particular pot desfãºura activitãþile specifice acestei
profesii pe teritoriul României, în condiþiile prezentei legi,
exclusiv în baza unei delegaþii emise de societatea pe care
o reprezintã, în vederea soluþionãrii cazului ce face
necesarã prezenþa acestora în România. Cetãþenii din
statele membre ale Uniunii Europene ºi ale Spaþiului
Economic European fac dovada calitãþii de detectiv
particular cu actul care atestã în mod valabil aceastã
calitate în statul de origine sau de provenienþã.

(6) Detectivii prevãzuþi la alin. (5) au obligaþia ca
înaintea desfãºurãrii oricãror activitãþi specifice ºi la
încetarea acestora sã înºtiinþeze organul de poliþie
competent teritorial.Ò

5. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 9. Ñ (1) Dupã promovarea examenului de atestare

detectivul particular utilizeazã, în scopul dovedirii acestei
calitãþi, legitimaþia de detectiv particular.

(2) Legitimaþia de detectiv particular este nominalã ºi nu
este transmisibilã. Modul de eliberare, forma ºi conþinutul
legitimaþiei se stabilesc prin ordin al ministrului
administraþiei ºi internelor, care se publicã  în Monitorul
Oficial al României, Partea I.Ò

6. La articolul 15, litera c) va avea urmãtorul cuprins:
�c) sã comunice datele ºi informaþiile solicitate de

procuror sau de instanþa de judecatã, pentru soluþionarea
unor cauze penale;Ò

7. La articolul 15 se introduce alineatul (2)  cu
urmãtorul cuprins:

�(2) Societãþile specializate ºi cabinetele individuale de
detectivi particulari îºi întocmesc regulament de organizare
ºi funcþionare, care se aprobã prin dispoziþie scrisã a
conducãtorului executiv al societãþii sau a ºefului cabinetului
individual, dupã caz.Ò

8. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 18. Ñ Constituie contravenþii urmãtoarele fapte:
a) efectuarea de investigaþii în alte cazuri decât cele

prevãzute la art. 1 alin. (1) sau cu încãlcarea prevederilor
art. 12 lit. b)Ñd) ºi ale art. 13;

b) încãlcarea prevederilor art. 3 alin. (1) ºi (3) ºi ale
art. 7 alin. (6);

c) încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (2) ºi (3), art. 3
alin. (2) ºi ale art. 15 lit. a)Ñe).Ò

9. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 23. Ñ (1) Încãlcarea obligaþiilor prevãzute la

art. 15 alin. (1) lit. a)Ñe) atrage ºi suspendarea atestatului
de detectiv particular sau, dupã caz, a licenþei de
funcþionare a societãþii specializate ori a cabinetului
individual de detectivi particulari, pe o perioadã cuprinsã
între o lunã ºi 3 luni.

(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupã caz, licenþa
de funcþionare a societãþii specializate ori a cabinetului
individual de detectivi particulari se anuleazã dacã, într-un
interval de un an de la data la care a expirat termenul de
suspendare a atestatului sau a licenþei, este sãvârºitã din
nou una dintre faptele care atrag mãsura suspendãrii.Ò

10. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 24. Ñ (1) Mãsurile prevãzute la art. 23 referitoare

la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv
particular se dispun de cãtre inspectoratul de poliþie
judeþean care l-a emis sau, dupã caz, de cãtre Direcþia
generalã de poliþie a municipiului Bucureºti.

(2) Suspendarea sau anularea licenþei de funcþionare a
societãþii specializate ori a cabinetului individual de detectivi
particulari se dispune, în condiþiile prezentei legi, de cãtre
Inspectoratul General al Poliþiei Române.Ò

11. Dupã articolul 27 se introduce articolul 271,
cu urmãtorul cuprins:

�Art. 271. Ñ (1) Prevederile prezentei legi se
completeazã cu dispoziþiile legale privind recunoaºterea
diplomelor ºi calificãrilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România.

(2) Documentele necesare pentru dobândirea calitãþii de
detectiv particular, altele decât cele prevãzute la alin. (1),
eliberate cetãþenilor statelor membre ale Uniunii Europene
sau aparþinând Spaþiului Economic European, de cãtre
autoritãþile statului de origine sau de provenienþã, sunt
recunoscute în condiþiile legii.Ò



Art. II. Ñ Legea nr. 329/2003 privind exercitarea
profesiei de detectiv particular, cu modificãrile ºi

completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã,
dându-se textelor o nouã numerotare.
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Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ºi ale art. 76 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR p. PREªEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 15 iulie 2004.
Nr. 353.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 329/2003 

privind exercitarea profesiei de detectiv particular
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,

Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru modificarea

ºi completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea
profesiei de detectiv particular ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 15 iulie 2004.
Nr. 607.

H O T Ã R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 208/2004 privind aprobarea Listei

societãþilor naþionale, companiilor naþionale ºi societãþilor comerciale aflate sub autoritatea 
sau în coordonarea Ministerului Economiei ºi Comerþului, la care se efectueazã concedieri

colective în baza prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 8/2003 
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ºi privatizare 

a unor societãþi naþionale, companii naþionale ºi societãþi comerciale cu capital majoritar de stat
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 6 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului

nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ºi privatizare a unor societãþi naþionale, companii
naþionale ºi societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, precum ºi a societãþilor ºi regiilor autonome subordonate
autoritãþilor administraþiei publice locale, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 569/2003, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 208/2004 privind aprobarea Listei societãþilor naþionale,
companiilor naþionale ºi societãþilor comerciale aflate sub
autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei ºi
Comerþului, la care se efectueazã concedieri colective în
baza prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare,

reorganizare ºi privatizare a unor societãþi naþionale,
companii naþionale ºi societãþi comerciale cu capital
majoritar de stat, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 166 din 26 februarie 2004, se modificã ºi se
înlocuieºte cu anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
p. Ministrul de stat, ministrul economiei ºi comerþului,

Andrei Grigorescu,
secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Dan Mircea Popescu

Bucureºti, 15 iulie 2004. Ministrul finanþelor publice,
Nr. 1.095. Mihai Nicolae Tãnãsescu


