L 142/8

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1.6.2012

ANEXA I

Model orientativ de Notă privind drepturile
Scopul unic al acestui model este să ajute autoritățile naționale în elaborarea unei Note privind drepturile la nivel național.
Statele membre nu sunt obligate să respecte acest model. La elaborarea Notei privind drepturile, statele membre pot
modifica prezentul model pentru a-l adapta la normele de drept intern și pentru a adăuga alte informații utile. Nota
privind drepturile a statului membru trebuie furnizată în momentul arestării sau reținerii. Cu toate acestea, această
dispoziție nu împiedică statele membre să le furnizeze persoanelor suspectate sau acuzate informații scrise și în alte
situații din timpul desfășurării procedurilor penale.
Dacă sunteți arestați sau reținuți, aveți următoarele drepturi:

A. ASISTENȚĂ DIN PARTEA UNUI AVOCAT/DREPTUL LA ASISTENȚĂ JUDICIARĂ
Aveți dreptul să discutați în mod confidențial cu un avocat. Avocatul este independent de poliție. Cereți ajutorul poliției
dacă aveți nevoie să intrați în legătură cu un avocat, poliția vă va ajuta. În anumite cazuri, asistența poate fi gratuită.
Solicitați mai multe informații poliției.
B. INFORMAȚII PRIVIND ACUZAREA
Aveți dreptul de a ști de ce ați fost arestat sau reținut și de ce faptă anume sunteți suspectat sau acuzat.
C. INTERPRETARE ȘI TRADUCERE
Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba vorbită de autoritățile polițienești sau de alte autorități competente, aveți
dreptul de a fi asistat de un interpret, în mod gratuit. Interpretul vă poate ajuta să comunicați cu avocatul dumnea
voastră și are obligația de a păstra confidențialitatea comunicării respective. Aveți dreptul la traducerea cel puțin a
pasajelor relevante din documentele esențiale, inclusiv ordinul judecătoresc de arestare sau de arest preventiv, învinuirea
sau punerea sub acuzare, precum și orice hotărâre judecătorească. În unele situații, este posibil să vi se ofere o traducere
orală sau un rezumat.
D. DREPTUL DE A PĂSTRA TĂCEREA
În timpul interogatoriului la poliție sau în fața altor autorități competente, nu sunteți obligat să răspundeți la întrebări
legate de presupusa infracțiune comisă. Avocatul dumneavoastră vă poate ajuta să luați o decizie în această privință.
E. ACCESUL LA DOCUMENTE
Dacă sunteți arestat și reținut, dumneavoastră (sau avocatul dumneavoastră) aveți dreptul de acces la documentele
esențiale de care aveți nevoie pentru a contesta arestarea sau reținerea. Dacă cazul este trimis în instanță, dumnea
voastră (sau avocatul dumneavoastră) aveți dreptul de acces la mijloacele de probă în apărarea sau împotriva dumnea
voastră.
F. INFORMAREA UNEI ALTE PERSOANE CU PRIVIRE LA
CONSULATULUI SAU AMBASADEI ȚĂRII DUMNEAVOASTRĂ

ARESTARE

SAU

REȚINERE/INFORMAREA

Dacă sunteți arestat sau reținut, spuneți poliției dacă doriți să informați pe cineva cu privire la reținerea dumneavoastră,
de exemplu un membru al familiei sau pe angajatorul dumneavoastră. În anumite cazuri, dreptul de a informa o altă
persoană cu privire la reținerea dumneavoastră poate fi restricționat temporar. În astfel de cazuri, poliția vă va informa
cu privire la aceasta.
Dacă sunteți cetățean străin, spuneți poliției dacă doriți să informați autoritatea consulară sau ambasada țării dumnea
voastră cu privire la reținerea dumneavoastră. De asemenea, vă rugăm să informați poliția dacă doriți să contactați un
funcționar al autorității consulare sau al ambasadei țării dumneavoastră.
G. ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ
Dacă sunteți arestat sau reținut, aveți dreptul la asistență medicală de urgență. Vă rugăm să comunicați poliției dacă
aveți nevoie de astfel de asistență.
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H. PERIOADA DE PRIVARE DE LIBERTATE
După arestare, puteți fi privat de libertate sau reținut pe o perioadă de maximum … [a se completa cu numărul de
ore/zile aplicabil]. La sfârșitul acestei perioade, trebuie să fiți eliberat sau să fiți audiat de un judecător, care va decide cu
privire la reținerea dumneavoastră în continuare. Cereți avocatului dumneavoastră sau judecătorului informații cu
privire la modalitatea de contestare a arestării dumneavoastră, de revizuire a reținerii sau de solicitare a eliberării
provizorii.
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