NOTIFICARE CU PRIVIRE LA
DREPTURI
Transmisă unei persoane audiate în libertate
(Formular general)

Următoarele informaţii vă vor fi transmise într‐o limbă pe care o înţelegeţi.
Sunteţi informat(ă) că sunteţi audiat(ă) deoarece împotriva dumneavoastră există unul sau mai
multe motive plauzibile pentru a suspecta că aţi comis sau aţi încercat să comiteţi o infracţiune.
Aveţi dreptul să cunoaşteţi calificarea, data și locul presupuse cu privire la comiterea infracţiunii
pentru care sunteţi audiat.
Aveţi dreptul să părăsiţi în orice moment incinta în care sunteţi audiat(ă).
DE ASEMENEA, SUNTEŢI INFORMAT(Ă) CĂ AVEŢI URMĂTOARELE DREPTURI:
Dreptul de a face declaraţii, de a răspunde la întrebări sau de a vă abţine de la declaraţii.
Odată ce v‐aţi declinat identitatea, aveţi dreptul, în timpul audierilor:
‐ de a face declaraţii,
‐ de a răspunde la întrebările care vă sunt adresate,
‐ sau de a vă abţine de la declaraţii.
Dreptul de a fi asistat de un avocat
În cazul în care infracţiunea pentru care sunteţi audiat(ă) reprezintă o încălcare a legii sau un delict
care se pedepseşte cu închisoarea, vi se permite să fiţi asistat(ă) pe durata audierii sau a confruntării
dumneavoastră.
‐
Alegerea unui avocat
Vă este permis să solicitaţi asistarea de către un avocat ales de dumneavoastră. În cazul în care nu
sunteţi în măsură să apelaţi la un avocat sau dacă avocatul ales nu poate fi contactat, puteţi solicita
ca un avocat să fie numit de preşedintele baroului de avocaţi.
Costurile vor fi suportate de dumneavoastră, cu excepţia cazului în care îndepliniţi condiţiile de acces
la asistență judiciară, care sunt stabilite în anexa care vă este transmisă.
‐
Asistarea de către avocat
Avocatul poate:
‐ să discute cu dumneavoastră în condiţii care garantează confidenţialitatea discuţiei;
‐ şi să asiste la audierile şi confruntările la care luaţi parte.
Aveţi posibilitatea de a accepta continuarea audierii în absenţa avocatului dumneavoastră.
Dreptul de a fi asistat de către un interpret

În cazul în care nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba franceză, aveţi dreptul de a fi asistat gratuit de un
interpret pe durata audierilor, confruntărilor şi pentru a comunica cu avocatul dumneavoastră.
Dreptul de acces la anumite probe din dosarul dumneavoastră
La cererea dumneavoastră sau a avocatului dumneavoastră, puteţi solicita să consultați procesele‐
verbale ale audierilor şi confruntărilor.
Dreptul de a beneficia de consultanţă juridică
Aveţi posibilitatea de a beneficia, acolo unde este cazul, de consultanţă juridică gratuită într‐o
structură de acces la drept, ale cărei coordonate vă sunt comunicate într‐un document anexat.

