DECLARAȚIE PRIVIND DREPTURILE
Adresată unei persoane retinuta in executarea
unui mandat de arestare european, a unei cereri
de arestare preventiva ori a unei cereri de
extradare
Ați fost retinut(a) in executarea 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.
Informatiile de mai jos trebuie sa va fie furnizate intr-o limba pe care o intelegeti.

Puteți păstra acest document pe parcursul întregii durate de retinere
Va aducem la cunostinta faptul ca ati fost retinut intrucat sunteti urmarit/cautat la cererea unui
stat strain in executarea unui mandat de arestare europeana sau ca urmare a unei cereri de
arestare preventiva ori a unei cereri de extradare.
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
Alegerea avocatului.
Inca de la momentul retinerii, puteți solicita să fiți asistat(ă) de către un avocat ales sau de către
unul desemnat din oficiu. In cazul in care nu sunteti in masura sa va desemnati un avocat ori
daca avocatul pe care l-ati ales nu poate fi contactat, puteti solicita sa va fie desemnat un avocat
din oficiu.
Avocatul dumneavoastra poate fi desemnat/ales si de catre persoana/persoanele pe care le-ati
informat in prealabil despre situatia in care va aflati; in acest caz, este necesar ca dumneavoastra
sa va exprimati acordul cu privire la avocatul astfel desemnat.
Asistenta si termenul de intervetie al avocatului.
Avocatul poate sa aibe o intrevedere cu dumneavoastra timp de 30 de minute cu asigurarea
conditiilor de confidentialitate.
Prima dumneavostra audiere, cu exceptia celei privind stabilirea identitatii, nu poate avea loc
decat in prezenta avocatului dumneavoastra inainte de expirarea unui termen de doua ore de la
momentul la care acesta a fost incunostiintat.
In cazul in care avocatul se prezinta in cursul audierii, aceasta poate fi intrerupta la cererea
dumneavoastra pentru a avea posibilitatea de a va consulta avocatul.

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.
Durata privarii de libertate si dreptul a solicita punerea în libertate
Durata retinerii dumneavoastra este de 48 de ore fara a fi prelungita intermediar.
La finalul acestui termen, urmeaza sa fiti condus(a) in fata procurorului general competent din
punct de vedere teritorial ori in fata procurorului sesizat care, dupa verificarea identitatii
dumneavoastra, va va informa, intr-o limba pe care o intelegeti, despre existenta si continutul
mandatului european de arestare ori a cererii de arestare preventiva sau de extradare emise pe
numele dumneavoastra, precum si despre posibilitatea de a fi asistat de catre un avocat ales ori,
in lipsa acestuia, de catre un avocat desemnat din oficiu de catre barou de avocati si care va fi
prezent, de indata ce a fost informat prin orice mijloc.
In acest caz, aveti posibilitatea sa va consultati imediat cu avocatul desemnat care va putea
consulta dosarul si va avea posibilitatea sa comunice, in mod liber, cu dumneavoastra.
In cazul in care, pe baza notificarii mandatului european de arestare ori a cererii de arestare
preventiva sau de extradare emise pe numele dumneavoastra, procurorul general decide in
sensul de a nu va lasa in libertate, urmeaza sa fiti prezentat in fata presedintelui curtii de apel ori
a magistratului desemnat care va putea:
-

fie sa dispuna incarcerarea dumneavoastra, pana la primirea documentelor formale
privind extradarea (termenele fiind diferite in functie de conventia aplicabila) si
prezentarea dumneavoastra in fata camerei de instructie care va decide asupra
punerii in executare a mandatului european de arestare ori a extradarii.

-

fie, in cazul in care se apreciaza ca exista suficiente garantii ca va veti prezenta la
toate actele procedurale, sa decida plasarea dumneavoastra sub control judiciar ori
consemnarea la domiciliu sub supraveghere electronica sau repunerea in libertate
fara control judiciar pana la momentul primirii documentelor formale privind
extradarea sau pana la data convocarii in fata camerei de instructie care va decide
asupra predarii dumneavoastra statului solicitant.
Posibilitatea de a fi de acord cu predarea dumneavoastra de buna-voie.

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 mai
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.
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.

