DACĂ EȘTI LEGITIMAT(Ă)
(de către poliția locală,
poliția națională sau
jandarmerie)
Poți fi legitimat oricând, fără
să-ți fie spus motivul. Dacă
ți se comunică motivul și nu
ești de acord cu acesta, tot
trebuie să te legitimezi.
Dacă refuzi să te legitimezi
(contravenție), polițistul îți
poate da amendă sau te poate conduce la sediul secției
de poliție.
Teoretic, polițistul este obligat să se prezinte verbal și
să-ți arate legitimația, dar se
poate prezenta și legitima
după ce tu ai fost legitimat
(sau poate să nu se legitimeze deloc). Tu ești obligat să
dai buletinul sau datele chiar
dacă agentul nu s-a prezentat
și legitimat.
Ține minte tot ce poți despre
acesta: nume, funcția, unitatea, cum arăta, cât și ora și
locul întâlnirii cu el.
E bine să fii calm și să cooperezi indiferent de felul în care
îți vorbește agentul.
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În spațiile publice ai voie să
filmezi sau să înregistrezi, dar
riști să-l enervezi pe agent.

DACĂ ȚI SE FACE PROCES
VERBAL PENTRU AMENDĂ
Amenzile pot fi emise de
către poliția națională, cea
locală sau jandarmerie.
ȚINE MINTE:
1. Nu semna în alb, pentru
că te poți trezi învinuit de lucruri pe care nu le-ai făcut!
2. Citește cu atenție ce
scrie în procesul-verbal! Cei
care nu știu să scrie sau să
citească trebuie să declare
acest lucru și ar fi bine ca
un apropiat să le citească
conținutul.
3. Dacă iei amendă pe nedrept sau relatarea agentului diferă de a ta, cere să
scrii la rubrica „Mențiuni”
cum știi tu că s-au petrecut
lucrurile!
4. Semnează doar dacă cele
menționate în procesul-verbal corespund adevărului
sau dacă ai fost lăsat să treci
versiunea ta la „Mențiuni”!
5. Dacă ai semnat, trebuie
să primești pe loc o copie a
procesului-verbal.
6. Dacă refuzi să semnezi,
procesul-verbal îți va fi trimis la adresa din buletin în
termen de maximum o lună
de la emitere. Chiar dacă nu
semnezi,
procesul-verbal
este valabil dacă este semnat de un martor (care nu
este agent).
Procesul-verbal poate fi
contestat, chiar dacă l-ai
semnat, în decurs de 15 zile
la judecătorie (vezi pe verso
în ce condiții și cum).

Același agent îți poate da
mai multe amenzi în aceeași
zi pentru că o altă mașină
parcată sau atragerea unui alt
client înseamnă contravenții
diferite, deci amenzi noi.
Păstrează procesele-verbale
pentru că reprezintă probă!
Poți afla ce amenzi ai primit
dacă faci o cerere, personal,
la administrația financiară
din zona domiciliului din buletin.

DACĂ EȘTI CONDUS(Ă)
ADMINISTRATIV LA SECȚIE
Poți fi condus la secție dacă
nu te legitimezi sau dacă ai
făcut o contravenție.
Conducerea la secție (ca
să te scoată din „mediul
contravențional”) se poate
face chiar dacă ai fost deja
legitimat sau amendat la
locul săvârșirii contravenției.
Practic nu poți refuza con
ducerea la secție.
Poliția națională, cea locală
și jandarmeria te pot conduce la secție, unde poți fi ținut
24 de ore (poliția națională)
sau 12 ore (poliția locală).
Încătușarea nu se face decât
dacă ești violent.
Ține minte la ce oră ai fost
luat, cum ai fost tratat pe
drum, la ce ore ai ajuns și ai
plecat de la secție!
Dacă ți se ia telefonul,
buletinul sau alte bunuri la
intrarea în secție, trebuie să
primești un proces-verbal de
confiscare.
La plecare, poți cere verbal
o dovadă scrisă că ai fost în

secție la data și între orele
respective.
Dacă ești încătușat fără să fi
fost agresiv, ești pus să faci
curat în secție sau ai suferit
alte abuzuri pe drum sau
în secție poți face plângere
la Direcția Control Intern a
IGPR sau la parchet.
Este bine să ai înregistrări
audio, video și/sau martori!
Poți cere ajutorul unui
lucrător din cadrul Asociației Carusel la numărul
031 425 78 97.

DACĂ EȘTI
PERCHEZIȚIONAT(Ă)
Percheziția poate fi făcută de
orice agent constatator (polițist sau jandarm de același sex)
atunci când există suspiciunea
comiterii unei infracțiuni.
De fiecare dată, percheziția trebuie însoțită de proces‑verbal. Fii atent ca acesta
să conțină:
– numele agentului care a făcut percheziția;
– numele tău (al persoanei
percheziționate);
– motivul percheziției;
– lista bunurilor găsite asupra ta;
– locul, data și ora la care s-a
făcut percheziția.
Dacă în procesul-verbal de
percheziție sunt trecute bunuri pe care nu le ai asupra
ta, trece acest lucru la „Mențiuni” sau nu semna.
Dacă ți-au fost confiscate bunuri, se întocmește alt proces-verbal în care sunt trecute bunurile confiscate.

Procesul-verbal pentru percheziție este diferit de cel
pentru amendă.

DACĂ ȚI SE IAU
AMPRENTELE
ȘI EȘTI FOTOGRAFIAT(Ă)
Amprentarea și fotografierea se fac doar atunci când
ești suspect într-o anchetă
penală. Amprentarea nu se
face pe baza unei simple suspiciuni, ci doar atunci când ai
un dosar penal.
Dacă ai comis doar o contravenție, nu poți fi amprentat
sau fotografiat forțat.
Poți refuza amprentarea
dacă nu ți s-a spus pentru ce
infracțiune ești cercetat.
Amprentarea se face doar la
mâini.

DACĂ ȚI SE SPUNE CĂ SCAPI
MAI UȘOR CU ARTICOLUL 16
(LEGEA 143/2000)
Nu ești obligat „să faci un
16”. E alegerea ta dacă „să
faci un 16” sau nu!
Articolul 16 dă posibilitatea
să ți se înjumătățească
pedeapsa unei infracțiuni
legate de droguri dacă
denunți altă persoană pentru
acest tip de infracțiuni.
Este bine să știi că, în caz de
infracțiune, dacă recunoști și
declari din prima beneficiezi
de o reducere a limitelor de
pedeapsă cu o treime.

DACĂ AJUNGI ÎN AREST
PREVENTIV
Este obligatoriu să fii văzut
de medic când ești introdus
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în arest în baza unui mandat de arestare și să ți se
aducă la cunoștință regulamentul, lista de drepturi și
obligații.
Dacă nu, poți face plângere
la judecătorul responsabil al
locului de deținere.
Daca ești lovit în timp ce ai
fost dus în arest sau chiar
în arest, spune-i șefului de
tură sau șefului arestului –
acesta trebuie să anunțe
procurorul.
Fă cerere la șeful arestului să
fii văzut de medic. Spune-i
medicului că ai fost lovit
de reprezentanții poliției;
medicul este obligat să
consemneze tot ce spui
indiferent dacă el observă
sau nu urme de violență pe
corp. Consemnarea acestui
fapt reprezintă probă în
cazul în care vrei să faci
plângere.

Pliant realizat în cadrul proiectului „Dreptate pentru Dinte!”, desfășurat de către Asociația Carusel, în parteneriat cu RHRN, pentru a promova
respectarea drepturilor omului în secțiile de poliție prin documentarea cazurilor de abuz și prin sesizarea acestora.
Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanțat de Trust for Civil Society in Central and Eastern
Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

DACĂ AI NEVOIE DE
TRATAMENT ÎN AREST
PREVENTIV

Declară (doar medicului!) dacă
ești pe tratament pentru HIV!
Tratamentul cu metadonă
este disponibil dacă ajungi la
Rahova și ai rețetă: dă telefon
familiei să aducă rețeta și medicamentele de acasă sau de la
centrul de tratament substitutiv unde ești înregistrat!
Ia legătura cu medicul curant
pentru a stabili detaliile continuării tratamentului!
Tratamentul se asigură de către
organul judiciar unde ești arestat. Datele referitoare la doza
zilnică și modalitatea de tratament vor fi solicitate de organul
judiciar medicului curant din
centrul unde ești în evidență.
Dacă nu ți se dă tratamentul
cu metadonă sau ți se dă o
doză mai mică decât cea de
pe rețetă, fă plângere la judecătorul responsabil.

DACĂ EȘTI ÎNJURAT(Ă)

Poți face plângere dacă ești înjurat sau ți se vorbește urât de
către un polițist – la Direcția
Control Intern din cadrul IGPR
sau la parchet (mai ales dacă
au existat și amenințări).
Reține cum arată agentul și alte
semne distinctive, pentru că
o să trebuiască să îl descrii în
plângere (mai ales dacă nu știi
cum îl cheamă).
Este bine să ai înregistrări audio,
video și/sau martori.

DACĂ ÎNJURI UN POLIȚIST
SAU UN JANDARM

Înjurarea unui polițist sau jandarm înseamnă ultraj (faptă
penală ce poate fi pedepsită cu
minimum doi ani de închisoare).
Încearcă să-ți păstrezi calmul.
Folosește un ton civilizat indiferent dacă ești înjurat sau
amenințat. Dacă răspunzi la

fel, în loc de amendă, te poți
trezi cu dosar penal.

DACĂ EȘTI LOVIT(Ă)

Dacă ești lovit la secție, sună
gratuit la 112 imediat ce ți-au
dat drumul, acolo, pe loc și
așteaptă să vină ambulanța!
Apelul înregistrat la 112 reprezintă probă.
Sună-ți prietenii sau familia să
vină la secție, pentru că ei pot
fi martorii tăi dacă vrei să faci
plângere.
Dacă nu ai telefonul la tine sau
ai fost lovit pe stradă, mergi
direct la spital sau la Institutul Medico-Legal (Șoseaua
Vitan-Bârzești nr. 9, sector 4,
Biroul Eliberări de certificate
medico-legale: 031 423 0714)!
Fă poze color cu urmele loviturilor!
Dacă e cazul, păstrează hainele
murdare de sânge!
După ce ai certificatul medico-legal, documentele de la spital, pozele și mărturiile apropiaților, fă plângere la Parchet!
Pentru informații suplimentare, poți contacta lucrătorii
Asociației Carusel la numărul de telefon 031 425 78 97.

DACĂ ȚI SE CONFISCĂ
BUNURI (BANI, SERINGI,
PREZERVATIVE)

Banii se confiscă numai dacă
sunt proveniți dintr-o infracțiune, nu contravenție.
Pentru lucrurile sau banii confiscați trebuie făcut proces-verbal în care sunt trecute bunurile confiscate și care să-ți fie
înmânat pe loc.

DACĂ EȘTI OBLIGAT(Ă) SĂ
SEMNEZI DECLARAȚII ÎN ALB
SAU PENTRU FAPTE FĂRĂ
LEGĂTURĂ CU PERSOANA
SAU SITUAȚIA TA

Nu semna declarații care nu au
legătură cu tine!

Dacă ești amenințat ca să semnezi o declarație pentru fapte
care nu au legătura cu tine sau
declarații în alb, cel mai bine
este să nu le semnezi.
În cazul în care ai semnat declarația, nu mai poți schimba declarația pentru că semnând ai
admis faptele menționate acolo.
Poți face plângere la parchet
dacă ai fost forțat să semnezi.
Este bine să ai înregistrări audio, video și/sau martori.

DACĂ NU ȚI SE RESPECTĂ
CONFIDENȚIALITATEA

Art. 8 din Legea 584/2002 arată
că păstrarea confidențialitatii
datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de
SIDA este obligatorie pentru:
a) angajații retelei sanitare;
b) angajatorii acestor persoane;
c) funcționarii publici care au
acces la aceste date (agenții
de poliție intră în categoria
funcționarilor publici cu
statut special).
Daca un agent de poliție dezvăluie statutul de seropozitiv
al unei persoane către alte
persoane, acesta încalcă obligația de confidențialitate stabilită de articolul de mai sus.
Daca un agent de poliție, în
baza statutului seropozitiv
al unei persoane, incită
alte persoane la ură sau
discriminare, persoana în
cauză poate face plângere în
instanță în baza art. 369 din
Noul Cod Penal.
Dacă, în baza statutului
de seropozitiv al unei
persoane, un agent de
poliție
aduce
atingere
demnității acestei persoane,
persoana îndreptățită poate
face plângere la CNCD sau la
judecătorie în baza art. 15
din OG 137/2000.

CUM FACI PLÂNGERE LA PARCHET

Subsemnatul [nume, date de identificare, domiciliu] depun prezenta plângere împotriva persoanelor
[numele acestora] sau necunoscute [dacă nu știi pe cine acuzi, descrie persoanele].

PLÂNGERE

În fapt, la data de ... [povestește faptele așa cum s-au petrecut, cu cât mai multe detalii; dacă nu
sunt trecute detalii, plângerea nu prea are șanse să fie luată în seamă].
Solicit organelor de cercetare penală să ia măsurile legale care se impun pentru identificarea autorilor
și tragerea lor la răspundere penală.
[Numele, semnătura și data]
Trimite prin poștă o plângere la parchet și una la Direcția Control Intern a IGPR, recomandată și cu
confirmare!

CUM CONTEȘTI UN PROCES-VERBAL

Poți să contești un proces-verbal dacă:
– procesul-verbal nu este semnat de tine și de un martor;
– în momentul semnării ești singur cu agentul, dar pe procesul-verbal apare și semnătura unui martor;
– procesul-verbal e semnat de altcineva în locul tău;
– nu ai săvârșit fapta de care ești acuzat (trebuie să ai un martor);
– dacă nu conține unele date obligatorii: numele agentului constatator; numele și prenumele contravenientului; fapta săvârșită de contravenient; data comiterii faptei; semnătura agentului constatator;
temeiul legal.
Pentru contestarea proceselor-verbale sunt necesare:
1. copie după procesul-verbal;
2. copie după buletin;
3. dovada că ai achitat la trezorerie taxa de timbru pentru contestarea proceselor-verbale (20 de RON).
Dacă nu locuiești la adresa din buletin, pentru a primi documentele de la judecătorie poți trece „Subsemnatul/subsemnata domiciliat(ă) în [adresa din buletin] cu domiciliul ales în [adresa unde locuiești
de fapt]”.

CONTESTAȚIE

JUDECĂTORIEI SECTORULUI X,
Domnule Președinte,
Subsemnatul ..., cu domiciliul în orașul..., str... nr..., și domiciliul procedural ales în București, str... nr...,
sect..., depun prezenta
Contestație
împotriva Procesului-Verbal seria … nr. … din data de …, emis de către (secția de poliție sau UM de
jandarmi, dacă este menționat în procesul-verbal), București,
(povestește ce s-a întâmplat)
În fapt nu sunt vinovat de cele acuzate în Procesul-Verbal.
Solicit anularea Procesului-Verbal prin care am fost sancționat cu suma de... având în vedere faptul că
nu mă fac vinovat de săvârșirea niciunei contravenții. Solicit judecare și în lipsă.
La incident au fost prezenți cu mine ..., martori care pot confirma cele afirmate de mine.
Anexez la prezenta contestație copie C.I., copie după procesul verbal, (alte probe).
[Numele, semnătura și data]

Dacă ai nevoie de ajutor, indiferent de etapa în care te afli, ne poți contacta la numărul de telefon 031 425 78 97 (Asociația Carusel).

