Anexă STATUT

REGULAMENT de ÎNSCRIERE
Art. 1

BAZA LEGALĂ A FUNCŢIONĂRII PATRONATULUI

Patronatul funcţionează în baza Statutului, Încheierii din Camera de
Consiliu din data de 24.02.2011 a Judecătoriei Sector 5, Certificatului de
Înscriere a Persoanei Juridice fără Scop Patrimonial nr. 3231/302/2011 din
22.03.2011. Patronatul este înscris în Registrul Special al Asociaţiilor şi
Fundaţiilor Judecătoria Sector 5 sub nr. 18 / 16.03.2011.

Art. 2

CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE ÎN PATRONAT

2.1.

Categoria „Membrii fondatori” – este închisă prin Actul Constitutiv.

2.2.

Categoria „Membrii Asociaţi” :
a) să deţină licenţă emisă de I.G.P.R.;
b) să nu se afle într-o situaţie care să facă imposibilă funcţionarea
legală a societăţii;
c) să primească recomandare scrisă din partea cel puţin a unui
membru al Patronatului;
d) prin cererea de înscriere să-şi exprime acordul în legătură cu
respectarea Statutului Patronatului, plata taxei de înscriere şi a
cotizaţiei.

2.3.

Categoria „Membrii Afiliaţi”:
a) să facă dovada că sunt legal constituite;
b) să nu se afle într-o situaţie care să facă imposibilă funcţionarea
legală a societăţii;
c) să primească recomandare scrisă din partea cel puţin a unui
membru al Patronatului;
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d)

2.4.

prin cererea de înscriere să-şi exprime acordul în legătură cu
respectarea Statutului Patronatului, plata taxei de înscriere şi a
cotizaţiei.

Categoria „Membrii de onoare” :
a) să fie personalităţi recunoscute în sistemul de apărare,
siguranţă naţională şi ordine publică, în alte structuri ale statului, în
domeniul cultural, artistic, societatea civilă ori în zona privată din
ţară şi străinătate;
b) să primească invitaţie din partea Consiliului Director pentru a
fi membrii de onoare ai Patronatului;
c) prin acceptul de a fi membrii de onoare, să-şi exprime acordul
în legătură cu respectarea Statutului Patronatului;
Art. 3
DOCUMENTE ce necesită a fi prezentate de către cei doresc
să devină membrii ai Patronatului Detectivilor Particulari din România :

3.1.
Categoria „Membrii Asociaţi”:
- licenţă emisă de IGPR pentru agenţiile de detectivi şi cabinetele individuale,
în xerocopie, semnată conform cu originalul;
- certificatul de înregistrare al firmei, în xerocopie, semnată conform cu
originalul, cu obiectul de activitate actualizat conform ultimului cod CAEN
şi unic, conform legii 329;
- certificat constatator de la Registrul Comerţului, din care să rezulte situaţia
firmei;
- recomandarea scrisă din partea cel puţin a unui membru al Patronatului;
- cererea de înscriere;
- fişa de evidenţă pentru societate;
- fişa de evidenţă pentru conducătorul societăţii;
- dovada achitării taxei de înscriere.
3.2.
-

Categoria „Membrii Afiliaţi”:
certificatul de înregistrare al firmei, în xerocopie, semnată conform cu
originalul;
certificat constatator de la Registrul Comerţului, din care să rezulte situaţia
firmei;
recomandarea scrisă din partea cel puţin a unui membru al Patronatului;
cererea de înscriere;
fişa de evidenţă pentru societate;
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- fişa de evidenţă pentru conducătorul societăţii;
- dovada achitării taxei de înscriere.
3.3.
-

Categoria „Membrii de onoare” :
acceptul scris al acestora prin care să recunoască şi să respecte Statutul
Patronatului.

Art. 4. Vor fi primiţi ca membrii afiliaţi ai Patronatului, cu prioritate,
persoanele fizice şi juridice care prestează servicii apropiate, ca obiect de
activitate, cu detectivii particulari: firme de pază, firme care importă tehnică
privind sistemele de securizare, firme de consultanţă, cabinete de avocaţi,
lichidatori judiciari, executori judecătoreşti, agenţii imobiliare, şcoli şi centre de
pregătire detectivi ori agenţi de pază, cabinete individuale de psihologie
deţinătoare de tehnică tip poligraf.
Art. 5. Pentru toţi membrii Patronatului se va acorda certificatul /
diplome de membru şi / sau legitimaţie conform categoriei în care se încadrează şi
vor beneficia de drepturile prevăzute în Statut.
Art. 6. Documentele pentru primire în rândul membrilor Patronatului
se prezintă preşedintelui, care le supune spre analiză în prima şedinţă, unde se
hotărăşte primirea sau respingerea cererii. Hotărârea se ia cu jumătate plus unu din
numărul de voturi ale membrilor Consiliului Director. În caz de egalitate, decide
votul Preşedintelui.
Art. 7. Anexele 1 - 5 fac parte integrată din prezentul regulament,
astfel:






Anexa 1: Cerere de înscriere;
Anexa 2: Fişă de evidenţă pentru conducătorii societăţilor;
Anexa 3: Fişă de evidenţă pentru societăţi;
Anexa 4: Model de recomandare;
Anexa 5: Accept Statut si Codul de Etica;

Prezentul Regulament a fost adoptat de Adunarea Generală din data de
de 12.11.2010.
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