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Aţi fost arestat(ă) în legătură cu un 
mandat european de arestare și aţi 
fost dus(ă) pentru interogare la o 
secţie, la o secţie de poliţie sau 
într-o altă locaţie

Un stat membru al Uniunii Europene (UE) a emis un mandat 
european de arestare a dvs. Din acest motiv, poliția, Poliția Militară 
Regală a Olandei (Kmar) sau un alt serviciu olandez de investigații 
v-a pus sub arest. Este important să înțelegeți complet ce drepturi 
aveți, de aceea citiți cu atenție această broșură informativă. 

Cursul procedurilor 
Ați fost plasat(ă) în arest și ați fost dus(ă) la o secție de poliție. 
Procurorul sau procurorul adjunct va decide, în acest moment, dacă 
este necesar să rămâneți la secția de poliție. Această ședere va dura 
maximum 3 zile. Totuși, în anumite situații, procurorul ar putea 
decide să vă rețină în postul de poliței 3 zile în plus.

În decurs de 3 zile, dar în niciun caz mai mult de 6 zile veți fi adus(ă) 
în fața procurorului sau a judecătorului de instrucție din 
Amsterdam. Procurorul sau judecătorul de instrucție va decide dacă 
rămâneți în detenție. În acest caz, veți fi transportat(ă) la un centru 
de detenție.

În decurs de 60 de zile, dar nu mai târziu de 90 de zile va fi progra-
mată o audiere publică la Tribunalul Districtual din Amsterdam. 
Scopul acestei audieri este evaluarea solicitării de extrădare 
aparținând Statului Membru U.E. care a emis-o. Aveți opțiunea să 
participați la această audiere, împreună cu avocatul dvs., dar puteți, 
de asemenea, să decideți să nu participați la această audiere. În acest 
caz, avocatul dvs. vă poate reprezenta și poate vorbi în numele dvs. 
Orice ați decide, aveți permanent dreptul de a fi audiat(ă) de către 
Tribunalul Districtual din Amsterdam.

Tribunalul Districtual din Amsterdam va decide, în decurs de 2 
săptămâni, dacă se va da curs solicitării de extrădare. În cazul în care 
tribunalul decide să dea curs solicitării, veți fi extrădat(ă) în decurs 
de 10 zile în Statul membru UE care a emis solicitarea.

Procedura simplificată
Aveți opțiunea de a fi de acord cu solicitarea de extrădare făcută de 
Statul membru UE. În acest caz, nu veți fi audiat(ă) în cadrul audierii 
publice de către Tribunalul Districtual din Amsterdam. Dacă vă dați 
acordul pentru extrădare, procedura va fi mai rapidă. În acest scop 
va fi necesar să vă prezentați, în scurt timp, în fața unei instanțe și să 
declarați că sunteți de acord să fiți extrădat(ă). Avocatul dvs. poate fi 
prezent în acest scop. Aceste lucruri sunt cunoscute ca procedura 
simplificată. În cazul în care instanța dă curs solicitării de extrădare, 
veți fi transferat(ă) în decurs de 10 zile în Statul membru UE care a 
emis solicitarea. 

Dacă sunteți de acord să fiți extrădat(ă), efectele vor fi următoarele:

• Odată ce ați declarat în fața unei instanțe că sunteți de acord să 
fiți extrădat(ă), nu vă puteți răzgândi

• Statul membru care a emis solicitarea de extrădare v-ar putea 
urmări în justiție pentru delicte care nu au fost precizate în 
mandatul european de arestare, în afara cazului în care faceți apel 
în acest sens.

Este important să discutați în detaliu aceste probleme cu avocatul 
dvs., înainte să vă dați consimțământul pentru extrădare.
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Care sunt drepturile dvs.? 
• Nu aveți nicio obligație să răspundeți la întrebări (aveți dreptul să 

păstrați tăcerea)
• Aveți dreptul la asistență juridică din partea unui avocat
• Aveți dreptul la asistență din partea unui interpret
• Aveți dreptul la asistență medicală

Dreptul să păstraţi tăcerea 

În timpul acestei proceduri nu aveți nicio obligație să faceți vreo 
declarație. Nu aveți obligația să răspundeți la întrebările puse de 
ofițerii anchetatori, de procuror, de procurorul adjunct sau de 
instanță. 

Dreptul la reprezentare juridică

Aveți dreptul la asistență juridică din partea unui avocat. Cât se 
poate de repede după arestarea dvs., poliția vă va pune în legătură 
cu un avocat. În cazul în care doriți să discutați cu un avocat pe care 
îl cunoașteți, îl puteți solicita pe avocatul respectiv. Dacă doriți să 
consultați un anume avocat, anunțați poliția cât mai repede cu 
putință. Ar putea dura câtva timp până la sosirea avocatului dvs. la 
secția de poliție. Se va solicita avocatului dvs. să ajungă în decurs de 
două ore, dar acest lucru nu este posibil întotdeauna.

Veți putea discuta în orice situație cu avocatul dvs. în mod confiden-
țial. I se va permite avocatului dvs. să discute cu alte persoane cazul 
dvs. doar dacă sunteți de acord cu acest lucru. Vi se va permite să vă 
consultați avocatul timp de maximum 30 de minute înainte ca 
procurorul sau procurorul adjunct să decidă dacă trebuie să 
rămâneți la secția de poliție. Îi este permis avocatului dvs. să fie 
prezent în timpul interogării dvs. de către procuror sau procuror 
adjunct. 

Nu va fi necesar să plătiți dvs. personal pentru acest avocat. Totuși, 
dacă vă alegeți propriul avocat, există circumstanțe specifice în care 
va fi necesar să plătiți aceste cheltuieli. Datele dvs. personale vor fi 
furnizate Consiliului pentru asistență juridică (Raad voor de 
Rechtsbijstand) și vor fi prelucrate sub administrarea acestei 
entități. 

De asemenea, ați putea solicita procurorului să organizeze asistență 
din partea unui avocat din Statul membru UE care a emis mandatul 
european de arestare a dvs. Acel avocat îl poate consilia pe avocatul 
olandez privind procedura în Statul membru UE care a emis 
mandatul european de arestare a dvs.

Autoritățile Statului membru UE care a emis mandatul european de 
arestare a dvs. v-ar putea indica faptul că aveți opțiunea de a primi 
asistență din partea unui avocat din țara respectivă. Acest lucru 
trebuie să-l rezolvați personal, dar avocatul olandez vă poate ajuta 
în această privință. 

Ce va face avocatul dvs.?
Avocatul dvs. vă va reprezenta interesele și vă va ajuta pe parcursul 
întregii proceduri de extrădare - în timpul interogatoriului poliției, 
atunci când sunteți adus(ă) în fața procurorului sau a judecătorului 
de instrucție și în timpul audierii publice de la Tribunalul Districtual 
din Amsterdam. 

Avocatul dvs.:

• vă va explica pașii pe care îi implică procedura
• vă va explica drepturile și obligațiile pe care le aveți
• vă va oferi consultanță privind procedura simplificată
• vă va oferi consultanță juridică
• vă va informa familia, prietenii sau angajatorul cu privire la 

situația dvs., dacă doriți acest lucru
• îl va contacta pe avocatul dvs. din țara care a solicitat extrădarea 

dvs.

Dreptul la un interpret

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți olandeză sau nu puteți vorbi sau 
nu o puteți înțelege bine, aveți dreptul la asistență din partea unui 
interpret. Acest drept la un interpret este valabil și în cazul în care 
vorbiți și/sau înțelegeți puțin olandeza. Anunțați poliția că aveți 
dificultăți să-i înțelegeți, astfel încât poliția să vă cheme un 
interpret. Interpretul dvs. vă va ajuta și pentru a discuta cu avocatul 
dvs. Nu i se va permite interpretului dvs. să discute despre cazul dvs. 
fără permisiunea dvs. Nu va fi necesar să plătiți dvs. personal pentru 
acest interpret. 

Dreptul la asistenţă medicală

Aveți dreptul la asistență medicală Anunțați poliția în cazul în care 
nu vă simțiți bine, dacă doriți să discutați cu un medic sau dacă aveți 
nevoie de asistență medicală. De asemenea, anunțați poliția în cazul 
în care urmați sau aveți nevoie de tratament medicamentos. 

Alte drepturi

Aveți dreptul să primiți o copie a mandatului european de arestare. 
Dacă mandatul european de arestare este scris într-o limbă pe care 
nu o cunoașteți, veți avea dreptul la o traducere a secțiunilor 
principale ale mandatului. 

Dacă nu aveți cetățenie olandeză, puteți solicita ofițerului anchetator 
să anunțe consulatul sau ambasada țării dvs. că vă aflați în custodia 
poliției.

Aveţi întrebări?
Dacă aveți întrebări, puneți-le avocatului dvs. olandez sau ofițerului 
anchetator.
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Detaliile publicării
Această broșură informativă este publicată de 
Ministerul Justiției și Securității.
PO Box 20301 | 2500 EH Haga

Decembrie 2022 | 22408855

Nu pot fi obținute niciun fel de drepturi din conținutul acestei broșuri 
informative.
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