
 

  

 

DECLARAȚIE PRIVIND DREPTURILE 
 

Adresată unei persoane ce face obiectul unui 
mandat de arestare european, a unei cereri de 

arestare preventiva ori a unei cereri de extradare  

 

Ați fost incarcerata(a) printr-o decizie a judecătorului delegat de catre presedintele curtii de apel 
ca urmare a arestarii dumneavoastra in baza existentei unui mandat de arestare europeana, a 
unei cereri de arestare preventiva ori a unei cereri de extradare. 

Prezentul document recapitulează principalele drepturi de care beneficiați. 

 

Puteți păstra acest document pe parcursul întregii durate de arestare preventivă 

 

Cunoașterea infracțiunii 

 
Aveți dreptul de a cunoaște încadrarea juridică, data și locul săvârșirii infracțiunii pentru care 
sunteți inculpat(ă) precum și motivele pentru care s-a emis impotriva dumneavoastra un mandat de 
arestare europeana, o cerere de arestare preventiva ori o cerere de extradare. 

Asistența din partea unui avocat 

In tot cursul urmaririi penale, puteți solicita să fiți asistat(ă) de către un avocat ales sau de către 
unul desemnat din oficiu.  

Puteți comunica sau coresponda în scris fără restricții cu avocatul dumneavoastră, acesta putând 
asista la toate audierile dumneavoastră, despre care trebuie să fie anunțat în prealabil. Avocatul 
poate consulta dosarul dumneavoastra. 

Dreptul de a nu da nicio declarație 

Cu ocazia audierilor, puteți alege între a da declarații, a răspunde la întrebările care vă vor fi 
adresate sau a tăcea.  

Asistența din partea unui interpret 

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba franceză, aveți dreptul a fi beneficia în mod gratuit de 
interpret pentru audieri și pentru a comunica cu avocatul dumneavoastră.   

 

Posibilitatea de a fi de acord cu predarea dumneavoastra 

Aveti dreptul de a va exprima acordul sau de a nu fi de acord cu privire la predarea 
dumneavoastra de buna voie statului care a solicitat aceasta. In cazul in care acceptati predarea 
dumneavoastra de buna-voie, camera de instructie trebuie sa se pronunte intr-un termen scurt. In 
cazul existentei unui mandat de arestare europeana, decizia dumneavoastra in vederea predarii 
de buna-voie statului solicitant nu mai poate fi modificata ulterior. 

 

 



 

Durata privarii de libertate si dreptul a solicita punerea în libertate 

 

Durata privarii de libertate depinde de faptul de a va fi exprimat sau nu acordul cu privire la 
predarea dumneavoastra de bune-voie statului solicitant. 

Puteți solicita în orice moment completului de instrucție punerea dumneavoastră în libertate.  

 

 Informarea unui terț 

Aveți dreptul să informați pe oricine doriți și mai ales pe membrii familiei dumneavoastră 
despre măsura incarcerarii dispusă cu privire la dumneavoastră.  

De asemenea, dacă sunteți cetățean străin, puteți informa autoritățile consulare ale țării 
dumneavoastră.  
 

 Consultul medical 

 
Puteți solicita să fiți consultat(ă) de către un medic. 

 

 

 

 


