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CODUL DEONTOLOGIC 

al membrilor Patronatului Detectivilor Particulari din România 
Proiect : Ormenisan Daniel & Lucica Vizitiu,  (Brasov,Bucuresti  ) 

CAPITOLUL   I 

                                           INTRODUCERE  

 

Etica este una din principalele ramuri ale filosofiei si se ocupa cu studiul  

realitatii morale,adica incearca elucidarea problemelor morale printr-un demers 

cognitiv. Etica poate fi înteleasa de asemenea ca o filosofie asupra moralei, a binelui si 

a raului, a datoriei,a onoare a ,dorintei de a face  bine . 

Etica trateaza despre ce este acceptabil in conduita . 

Etica este un demers care studiaza si analizeaza conditia umana si principiile 

ce trebuie respectate pentru a avea o conduita ireprosabila profesionala si persoanala . 

 

Etica trateaza despre ce este acceptabil in conduita profesionala sau personala .     

Morala se referea la ceea ce este bine sau rau. 

Deontologia este un compartiment al eticii care se ocupa cu studiul normelor si 

obligatiilor specifice unei activitati profesionale. 

Deontologia le impune membrilor un set de indatoriri generale si specifice activitatii .        

                                       Codul  deontologic 

                 stabileste  reguli stricte de urmat specifice membrilor 

                 Patronatului Detectivilor Particulari din România. 

                           Prezentul  cod etic  si de conduita  
1. - are una din principal  sarcina sa evite ca  membri Patronatul  

 Detectivilor Particulari din România sa intre conflict de interese atat in interiorul 

organizatiei cit si in relatiile cu terti ,atat ca organizatie cit si ca membrii ! 

   2.-  scoate in evidenta si îmbina  afirmarea unor valori, concepte ,principii,norme de 

comportare si atitudini aplicabile activitatii specifice detectivilor particulari atat in 

plan profesional si in afara exercitarii activitatii profesionale. 

  3.- prin  combinarea normele legale si  statutare cu normele nescrise 

de bun simt , respect reciproc,corectitudine , integritate morala si bunele moravuri se 

doreste realizarea  unui climat favorabil desfasurarii activitatii detectivilor particulari   

  4. –rolul prezentului cod este deasemenea sa asigure conditii cit mai  reale de  

apreciere, corectare, contestare si sanctionare a situatiilor care duc la abaterea de la 

principiile si valorile stipulate in prezentul Cod deontologic  

 

  CAPITOLUL     II 

                               
                                          CODUL  DEONTOLOGIC 

al membrilor Patronatului Detectivilor Particulari din România 

                                           
                                                VALORI  SI  PRINCIPII 

                     Toti membrii  Patronatului Detectivilor Particulari din Romania au 

obligatia statutara, de onoare si morala  sa respecte urmatoarele valori si principii:  

1.  Legalitate , corectitudine ,onoare si cinste 

2.  Confidentialitate  ,sinceritate 

3.  Profesionalism si autoperfectionare  
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4.  Impartialitate si obiectivism ,spirit critic si autocritic  

5.  Independenta si asigurarea interigtitatii morale  

6.  Transparenta si deschidere la colaborare   

7.  Raspunderea personala in plan profesional si al vietii private  

8.  Deschiderea catre nou si preocuparea pentru implemantarea acestuia  

9.  Disponibilitatea continua la  dialog,mediere si  consens  
 

             

CAPITOLUL  III         

 

                                               NORME DE ETICA  

 

        CODUL DE ETICĂ al membrilor Patronatului Detectivilor Particulari 

         din România avind la baza principiile si valorile de mai sus are scopul de a 

asigura climatul necesar pentru desfasurarea unei activitati de investigare la un inalt 

nivel profesional si moral pentru  a determina  increderea si respectul clientilor si a 

organizatiilor de stat sau private interne si internationale . 

 In acest fel Patronatului Detectivilor Particulari din România prin membrii sai 

   va participa la cresterea contiuna a calitatii vietii cetateanului  roman si la 

dezvoltarea  continua a economiei specifice U,E, in conditii de siguranta .   

    

  

Aderarea la Patronatului Detectivilor Particulari, atasamentul fata de acest set de valori 

,respectiv CODUL DE ETICĂ  presupune ca membrii Patronatului Detectivilor 

Particulari din Romania : 

1. Cunosc ,inteleg si respecta in totalitate legile tarii reglementarile si 

instructiunile specifice  profesiei si depun  interes pentru insusire legislatiei 

europene in domeniu .Cunosc si respecta  Statutul PDPR, Manifesta interes 

pentru propuneri legislative in scopul adaptarii legislatiei specifice 

detectivilor particulari la specificul tarii noastre. 

Respecta toate deciziile care se iau in cadrul organismelor         

              din  Patronatului Detectivilor Particulari din Romania . 

              Desfasoara activitatea profesionala  cu onoare si in conditii de corectitudine.   

 

2. Respecta cu sfintenie confidentialitatea informatiilor obtinute pe timpul  

invetigatiilor ,furnizeaza informatii doar clientului si persoanelor abilitate de 

lege,gestioneaza cu mare atentie datele cu caracter personal si pastreaza 

confidentialitatea datelor obtinute de la colegii din cadrul  Patronatului 

Detectivilor Particulari din Romania. 

Pastreaza confidentialitatea discutiilor care au loc in  cadrul organismelor         

              din  Patronatului Detectivilor Particulari din Romania . 

 

3. Mentin un nivel ridicat de competenta profesionala si sunt dispusi sa ofere 

consultanta atat clientilor cit si colegilor mai tineri sau celor care solicita . 

Sunt  dispusi  sa participe la cursuri de perfectionare pentru ridicare nivelului 

de pregatire profesionala in domeniu fie ca lectori fie ca si cursanti !  

    Manifesta solidaritate profesionala ,nu practica concurenta profesionala   
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              neloiala si se preocupa pentru ridicare continu a nivelului de pregatire   

              profesionala a membriilor Patronatului Detectivilor Particulari din Romania 

                 Nu folosesc calitatea oficiala de detectiv particular pentru rezolvarea altor              

              probleme care nu snt prevazute de legislatia specifica . 

                 Manifesta disponibilitate la colaborarea cu institutiile specifice     

              ale statului sau cu alte organizatii similare in cadrul activitatilor organizate de   

                catre Patronatului  Detectivilor Particulari din Romania. 

                                              

4.    Dau dovada de impartialitate si obiectivism in aprecierea ,descrierea si    

              relatarea unor situatii pe care le expun in cadrul organismelor Patronatului   

                 Detectivilor Particulari din Romania sau in activitatea profesionala . 

     Sunt obiectivi in acordarea recomandarilor pentru primirea de noi membrii 

              in randul  Patronatului  Detectivilor Particulari din Romania. 

                 Fac afirmatii si sau îsi exprima opinii în mod onest, neutru si impartial. 

                 Nu  fac discrimineaza pe criterii  de prietenie ,cunostinte.de sex, etnie,    

             vârsta, religie, etc pe timpul analizei  activitatii colegilor cu scopul de a fi 

             numiti in diferite functii de conducere ,promovati sau sanctionati . 

 Ofera informatii corecte bazate pe verificari temeinice si doar in baza  

                                                datelor pe care le are in posesie. 

              Nu fac afirmatii  pe baza aprecierilor personale ,emotionale sau bazate pe                      

                                              prejudecati ori impresii de moment. 

5. Dovedesc  independenta  în activitate, nu cedeaza presiunilor de natura 

financiara,politica sau de orice fel  pentru renuntarea la anumite activitati de      

investigare  sau denaturarea adevarului . 

Accepta  constrangerile de natura legala, stiintifica sau etica . 

               Nu accepta implicarea in activitati care prin natura lor ar aduce profesiei de   

               detective particular si  Patronatului Detectivilor Particulari  sau membriilor                    

              acestuia  prejudicii de imagine sau implicarea numelor acestora in situatii    

              ,hilare,neonorante ,degradante ori imorale .    

Se disociaza clar de orice relatie, personala ,colegiala ,de rudenie si     

               de orice fel de angajament  institutional sau  personal, trecut sau  

                   prezent  si formuleaza concluzii independente. 

Isi mentine integritatea morala in relatiile cu clienti ,terti sau alte    

              persoane cu care vine in contact pe timpul activitatii profesionale    

              respingand tentativele de  denature a rezultatului investigatiilor sau de     

              omiterea unor informatii din raportul de investigatie . Aduc la cunostinta  

               PDPR respectiv a membrilor Consiliului director ,aceste tentative  . 

 

6.  Depun eforturi permanente pentru ca in Patronatului Detectivilor Particulari   

     din Romania activitatea sa se desfasoare in ceea ce priveste aplicare    

     statutului ,a regulilor si procedurilor in conditii de maxima transparenta .   

               Membrii Patronatului Detectivilor Particulari din Romania  sunt dechisi la  

               colaborare si isi vor trata  colaboratorii  cu respect, asa cum ar dori ei sa fie    

                tratati, vor tine seama de nevoile si asteptarile fiecaruia din membrii. 

              Membrii Patronatului Detectivilor Particulari din Romania  nu vor colabora  

              cu persoane fizice sau juridice care au renume negativ ,practica concurenta  
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              neloiala au fost dovediti sau sunt cercetati pentru incalcarea legii pentru fapte                      

                                             savarsite cu intentie  

              Membrii Patronatului Detectivilor Particulari din Romania  vor ajuta   

             persoanele amintite la aliniatul de mai sus ,la cererea acestora, sa se reabiliteze  

            si sa isi recucereasca demnitatea ,onoarea si drepturile pierdute . 

         

          7.  Membriilor Patronatului Detectivilor Particulari din Romania trebuie sa     

     ofere in orice moment informatii si motivatii serioase , consistente si    

     concrete,documentate si bine pozitionate in timp si spatiu pentru deciziile 

               luate ,afirmatiile facute sau opiniile exprimate. 

               Îsi asuma responsabilitatea personala pentru afirmatiile si opiniile exprimate   

               si  poate oricând dovedi  acordul dintre acestea si reglementarile legale 

               aplicabile, regulile interne ale Patronatului Detectivilor Particulari din   

               Romania  , standardele cerute de  CODUL DE ETICĂ al membrilor   

               Patronatului Detectivilor Particulari din Romania . 

               Accepta obligatia de a da socoteala pentru activitatile întreprinse, opiniile si 

              concluziile formulate si de a suporta consecintele pentru neîmplinirile    

               posibile si  sanctiunile aplicate de catre organismele de specialitate 

                           din cadrul  Patronatului Detectivilor Particulari din Romania. 

                                 

      

          8.  Membriilor Patronatului Detectivilor Particulari din Romania sunt  deschisi    

               la initiative noi, raspunzând la schimbarile sociale locale sau regionale, la  

               nevoile beneficiarilor de  servicii ,institutii de stat sau colaboratori .  

               Sunt preocupati in continuu pentru achizitionarea de tehnica specifica cit mai   

               performanta si strict legala in utilizarea pe timpul activitatii profesionale! 

               In functie de situatie , faciliteaza competitia profesionala atat in randul    

               Patronatului Detectivilor Particulari din Romania  cit si cu societati                

               concurente  sau asociate de stat sau private .  

               Întreaga activitate membrii Patronatului Detectivilor Particulari din Romania   

               se bazeaza pe o atitudine deschisa si participativa . 

 Membriilor Patronatului Detectivilor Particulari din Romania vor milita si      

               vor depune eforturi pentru dezvoltarea relatiilor cu firmele de specialitate  

               din tara si strainatate  in scopul cresterii calitatii serviciilor efectuate sau a  

                               largirii plajei de servicii oferite . 

 

          9, Membriilor Patronatului Detectivilor Particulari din Romania  vor avea               

               disponibilitate totala  si  continua la  dialog,mediere si  consens. 

              Vor promova dialogul , vor evalua in mod adecvat punctele de vedere ale  

               ambelor parti  implicate si vor incerca sa armonizeze si sa le aduca la un    

              numitor comun acceptat si convenabil ambelor parti . 

              In randul membriilor Patronatului Detectivilor Particulari din Romania  

              orice conflict sau situatie conflictuala va fi mediata si armonizata prin    

               promovarea  implicarii personale si a spiritului de echipa . 

              Cei implicati în mediere vor respecta si încuraja libertatea de gândire , 

              de exprimare si expunere cit mai aproape de realitate a faptelor . 
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 Decizia este necesar sa aiba un caracter democratic, sa fie bazata pe    

              cooperare, participare cât mai larga si pe consensul obtinut prin mediere   

                 prealabila si consens cit mai larg . 

             Întreaga activitate in cadrul Patronatului Detectivilor Particulari din Romania     

             trebuie fundamentata pe încredere si stima reciproca dezvoltate sistematic de     

             catre toti membrii prin propria activitate desfasurata exemplar . 

             Respectarea si supravegherea valorilor, principiilor si normelor de conduita                

              mentionate  in  prezentul CODUL DE ETICĂ al membrilor vor face ca   

             activitatea Patronatului   Detectivilor  Particulari din România sa se 

              desfasoare in conditii de legalitate  , moralitate ,profesionalism,si                     

                                                    confidentialitate. 

             Astfel Patronatului   Detectivilor  Particulari din România va reusi sa  

                  cucereasca increderea publica ,recunoasterea profesionalismului   

           si respectul   asociatiilor si al  organizatiilor  similare din tara  si strainatate   

      

 CAPITOLUL  IV   

 

                                      ATRIBUTIILE COMISIEI DE ETICA SI DISCIPLINA 

                                        pentru verificarea aplicarii si respectarii principiilor   

                                                          CODUL DEONTOLOGIC 

                                    al membrilor Patronatului Detectivilor Particulari din România 

 

1. Comisia de etica si disciplina are urmatoarele atributiuni : 

- emite formularele de adeziune si luare la cunostinta despre 

prevederile CODULUI DEONTOLOGIC  

- tine evidenta formularelor de adeziune in ordine cronologica si cu 

numar de ordine  

- va organiza activitate in asa fel incat viitorii membri ai PDPR sa 

semneze si sa primeasca CODUL DEONTOLOGIC cu cel putin 10 zile 

inaintea supunerii la vot a cererii de aderare  

- pe cererea de inscriere in oganizatie se va trece nr.documentului de 

adeziune la CODUL DEONTOLOGIC si data semnarii acestuia . 

- se asigura ca fiecare membru al PDPR  primeste un exempla CODUL 

DEONTOLOGIC  in termen de 30 zile de la aprobarea acestuia in 

A.N.  (exp prin e-mail) 

- va infiinta un registru special pentru evidenta membrilor  care au 

primit un ex.   al CODULUI  DEONTOLOGIC      

-  Comisia de etica si disciplina va arhiva formularele de adeziune   

( la CODUL DEONTOLOGIC )semnate si le va acorda caracter: Confidential  

- Comisia de etica si disciplina tine evidenta in mod cronologic al    

                       tuturor cazurilor de incalcare a CODULUI DEONTOLOGIC,discutate sau    

                      nu ,in Adunarea generala , aceste informatii vor avea caracter      

                      Confidential si vor fi accesibile doar membrilor Consiliului director  si   

                      sefului comisiei de disciplina sau oricarui membru la solicitare acestuia 

daca este vorba despre persoana proprie . 

-  Comisia de etica si disciplina va urmarii si nota reabilitarea 
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persoanelor dupa trecerea perioadei de sanctionare  

- Comisia de etica si disciplina va prezenta la fiecare Adunare Generala 

rapoarte de activitate cu privire la situatia sanctiunilor aplicate ca 

urmare a incalcarilor CODULUI  DEONTOLOGIC si propuneri de ridicare 

sau incetare a acestora . 

                 2. Orice membru al Patronatului   Detectivilor  Particulari din România 

va putea solicita date despre evidenta incalcarilor  CODULUI  DEONTOLOGIC  

 de catre o singura persoana ,adresind o cerere verbala sau scrisa(e-mail 

.posta ) catre Comisia de disciplina ,cererea trebuie motivata. 

Comisia de disciplina va recomanda un aviz si  va supune Consiliului  

director ,cererea in termen de 10 zile . 

In termen de 25 de zile Comisia de etica si disciplina  va raspunde 

solicitantului ,comunicindu-i rezultatul  

Cererea de informare cu privire la incalcarile CODULUI  

DEONTOLOGIC  care se refera la un grup de membrii sau la toti 

membrii PDPR  nu este posibila ,va fi respinsa direct de catre seful 

comisiei de disciplina . 

Informarile cu privire la situatia generala a incalcarilor  CODULUI 

DEONTOLOGIC  la cererea unei membru sau a unui grup de membrii se 

prezinta  de catre  presedintele Comisia de disciplina  numai cu 

aprobarea Consiliului director  in prima  Adunarea Generala a  

PDPR si va fi inclusa in ordinea de zi . 

Membrii fondatori pot solicita date despre situatia disciplinara a unui 

membru sau a tuturor celor sanctionati ,vor primii datele numai verbal 

din partea presedintelui comisiei de disciplina la sediul acesteia ,perin 

prezentare personala  ,in termen de 10 zile de la solicitare . 

          

    CAPITOLUL V   

 

                   RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA NORMELOR  

                                                CODUL DEONTOLOGIC  

              al membrilor Patronatului Detectivilor Particulari din România 

              si care prin gravitatea lor sunt de natura civila sau penala . 

       

       1.. Încălcarea unei norme deontologice din prezentul COD  

al membrilor Patronatului Detectivilor Particulari din România 

, fără  a rezulta din aceasta un prejudiciu material sau moral grav , poate atrage 

răspunderea disciplinară a societatii/cabinetului de detectiv  respectiv . 

In acest caz persoana pagubita trebuie sa adreseze plangere scrisa catre                                    

Comisiei de etic si disciplina ori Patronatului Detectivilor Particulari din România 

prin organismele de conducere sa se autosesizeze. 

      2. In situaţia în care conduita culpabilă a societati /cabinetului de detective are 

drept rezultat producerea unei pagube  materiala,morale grave sau financiara asupra 

clientului sau a asupra unui alt tert, intervine răspunderea civilă sau penala ,dupa caz a 

fiecarei societatii/cabinet de detectiv ,daca medierea PDPR nu este posibila  . 

      3.Răspunderea civilă delictuală este generată de obligaţia civilă de reparare a 
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prejudiciului cauzat de o faptă ilicită sau nu . Codul civil reglementează la art. 998 – 

999 răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie şi, conform art. 999, oricine este 

răspunzător pentru prejudiciul creat, chiar şi când acesta s-a născut din neglijenţa sau 

imprudenţa sa ori din nerespectarea contractului cu clientul ,  

Sesizare catre organele specializate de cercetare despre acest gen de fapte trebuie facut 

de catre persoana pagubita . 

 

   4.În situaţia în care, prin fapta ilicită, au fost încălcate şi norme de drept penal, iar 

fapta întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni, este antrenată şi 

răspunderea penală a persoanei vinovate, alături de răspunderea civilă. 

Sesizare catre organelle specializate de cercetare despre acest gen de fapte trebuie 

facut de catre persoana pagubita . 

5. Faptele si situatiile prevazute in prezentul articol  la aliatul  2, 3,4, nu sunt de         

          competenta Comisia de etica si disciplina . 

   PDPR nu primeste plangeri pentru astfel de fapte  savarsite de catre membrii sai  .          

       In asfel de situatii Comisia de etica si disciplina in functie de gravitatea 

       faptelor si dupa instintarea oficiala din partea organelor in drept( sau la solicitarea 

PDPR)  va propune Biroului Executiv : 

- suspendarea membrilor aflati in una din aceste situatii pana la decizia 

organelor in drept de cercetare si justitie  

- sanctiuni disciplinare statutare ,dar numai dupa decizia organelor in 

drept de cercetare si justitie 

- excluderea celui gasit vinovat prin decizie judecatoreasca definitiva 

,daca gravitatea faptelor(conform statutului PDPR  implica  aceasta 

sanctiune) . 

 6. Comisia de etica si disciplina nu are dreptul sa emita informari scrise sau verbale 

despre situatia membrilor sanctionati ,decit catre Consiliul Director , Adunarea 

Generala  sau  membru fondator ori la cererea unui membru  despre propria situatie .  

 

    INCHEIERE  

 

      1.       Codul trebuie permanent îmbunatatit si adus la zi  în conformitate cu 

sugestiile venite de la beneficiari,membrii Patronatului   Detectivilor  Particulari din 

România si cu norme etice si morale  nationale si  internationale în domeniul 

                        specific activitatii detectivilor perticulari  

 

      2.  Anexa 1.    DECLARATIE DE ADEZIUNE 

 

 

 
PATRONATUL DETECTIVILOR 

 PARTICULARI din ROMANIA 

          Consiliul director  

  Comisia de etica si disciplina  

 

  

Document nr. ____din __________ 

            Contine 1 (una )fila  

             Exemplar unic ! 

                 ORIGINAL  
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                                      DECLARATIE DE ADEZIUNE  

                                                              la    

                                           CODUL DEONTOLOGIC  

           al membrilor Patronatului Detectivilor Particulari din România 

               

  

  

  

 Subsemnatul: ……………..…………………………  

 

 SC/CIDP …………………………………………… 

                  ……………………………………………..  

  

Functia:……………………………………………….  

  

 Adresa: …………………………………………….  

                

 Telefon……………………………………………..  

  

 E-mail……………………………………………. ..  

  

 

Declar pe propria raspundere ca pe parcursul activitatilor  desfasurate in cadrul 

Patronatului   Detectivilor  Particulari din România ca membru: 

FONDATOR/ASOCIAT / AFILIAT /DE ONOARE precum si in activitatea 

profesionala din cadrul SC/CIDP…………………………………………………… 

Precum si pe timpul activitatilor din viata privata ,voi respecta în totalitate principiile 

si normele etice precum  si de confidentialitate, asa cum sunt acestea 

formulate în : CODUL DEONTOLOGIC  al membriilor Patronatului Detectivilor 

Particulari din Romania . 

Am primit un exemplar prin :  preluare personala, prin e-mail . 

 Am luat la cunostinta prin lecturarea in totalitate al unui exemplar . 

  

  Locul ……...................................              Data:  ……………. 

 

 

 Semnatura: ……………………………………….    

 

 

 

 

 

   
                                                                       CIDP-Brasov -  Dan Ormenisan  

                                                             CIDP-Bucuresti – Lucica Vizitiu 

 


