
DREPTUL DE A TĂCEA. Ai dreptul să taci și să nu declari nimic împotriva ta. 

DREPTUL LA UN AVOCAT. Solicită un avocat numit sau ales de tine. Audierea nu 
poate începe în lipsa avocatului. Discută confidențial oricând cu el. 

DREPTUL DE A CUNOAȘTE MOTIVELE REȚINERII. Informează-te despre motivul 
reținerii. Solicită copia actului de reținere. Cere să ți se spună ce drepturi și obligații ai. 

DREPTUL DE A INFORMA RUDELE SAU AMBASADA. Comunică rudei sau ambasadei 
locul tău de reținere sau detenție. 

AI FOST REȚINUT DE UN ANGAJAT AL POLIȚIEI?
NU ȘTII CUM SĂ REACȚIONEZI? 
AI URMĂTOARELE DREPTURI FUNDAMENTALE:

Cere să ți se acorde azil, dacă vii dintr-o țară sau regiune unde ai fost supus actelor 
de tortură. Nu poți fi reținut mai mult de 3 ore la poliție, fără înaintarea unei bănuieli. 

Nu poți fi deținut în izolatorul poliției mai mult de 72 ore. În acest timp (72 ore), organul 
de urmărire penală trebuie să-ți înainteze învinuirea. 
Dacă învinuirea nu a fost înaintată în acest timp, nu există temei ca să fii reținut în 
continuare. 
Ai dreptul la contestarea încheierii judecătorului de instrucție cu privire la aplicarea 
măsurii preventive asupra ta în termen de 15 zile.    

Dacă ești minor, solicită prezența părinților sau reprezentanților tăi legali. Audierea ta nu 
poate avea loc în lipsa părinților (reprezentanților tăi legali), a psihologului și pedagogului. 
Organele statului au obligația să asigure prezența psihologului și a pedagogului la audieri. 
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DREPTUL LA INTERPRET ȘI TRADUCERE. Solicită un traducător pentru traducerea 
actelor și acțiunilor procesuale, și comunicarea cu poliția.  

DREPTUL LA ASISTENȚĂ MEDICALĂ. Ai dreptul să fii examinat confidențial de 
către un medic imediat după reținerea ta de facto. Păstrează documentul examinării 
medicale. Ai dreptul să soliciți un doctor și asistență medicală în caz de necesitate.   

DREPTUL DE A NU FI SUPUS ACTELOR DE TORTURĂ. Dacă ai fost maltratat în 
timpul reținerii sau aflării tale la poliție, depune o plângere la Procuratură și la Oficiul 
Avocatului Poporului. 



YOU HAVE BEEN DETAINED BY A POLICE EMPLOYEE?
YOU DO NOT KNOW HOW TO REACT?
YOU HAVE THE FOLLOWING FUNDAMENTAL RIGHTS:

Ask for asylum if you come from a country or region where you have been tortured. You 
cannot be detained for more than 3 hours by the police, unless any suspicion is filed. 

You cannot be held in the police solitary confinement for more than 72 hours. During this 
time (72 hours), the criminal prosecution body must submit your accusation.
If the accusation has not been filed within this time, there is no reason to continue to be 
detained.
You have the right to challenge the conclusion of the investigating judge regarding the 
application of the preventive measure on you within 15 days.    

If you are a minor, request the presence of your parents or legal representatives. Your hearing 
cannot take place without your parents (legal representatives), psychologist and pedagogue. The 
state bodies have the obligation to ensure the presence of the psychologist and the pedagogue at 
the hearings. 
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THE RIGHT TO SILENCE. You have the right to remain silent and not declare anything 
against yourself. 

THE RIGHT TO COUNSEL. Ask for a lawyer appointed or chosen by you. The hearing 
cannot begin without the lawyer. Talk to him confidentially at any time. 

THE RIGHT TO BE INFORMED OF REASONS FOR DETENTION. Find out the reason for 
the detention. Request a copy of the detention certificate. Ask to be told what rights and 
obligations you have. 

THE RIGHT TO INFORM THE RELATIVES OR EMBASSY. Communicate your place of 
detention or arrest to your relative or embassy.

THE RIGHT TO INTERPRETATION AND TRANSLATION. Request a translator for the 
translation of documents and procedural actions, and communication with the police.  

THE RIGHT TO HEALTH. You have the right to be examined confidentially by a doctor 
immediately after the de facto detention. Keep the medical examination document. You 
have the right to request a doctor and medical assistance if necessary.   

THE RIGHT NOT TO BE SUBJECT TO ACTS OF TORTURE. If you have been mistreated 
during your detention or stay with the police, file a complaint with the Prosecutor’s Office 
and the People’s Advocate Office. 


