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rumänisch 

Comportamentul la un  

control al poliției 

Verhalten bei Polizeikontrollen 

(Sprache: Rumänisch) 

Asociația Kassandra e.V. a fost înființată în 
anul 1987 de către prostituate, foste prostituate 
și de către femei cu alte meserii, pentru a lupta 
împotriva discriminărilor şi pentru dreptatea și 
egalitatea socială și juridică. Noi suntem singura 
organizație pentru întrajutorare cu și pentru 
prestatorii de servicii sexuale din Bavaria 
(Bayern), creatorii centrului de consultanţă Kas-
sandra, a cafenelei Kassandra precum şi a altor 
numeroase proiecte. 
 
Pe lângă promovarea publică, ne pot fi făcute și 

donații, pentru care suntem foarte mulțumitori, ca 

și pentru orice susținere. Ca asociaţie de întraju-

torare putem emite adeverințe pentru donații, 

care servesc şi sunt recunoscute la fisc.  

Datele bancare: 

Kassandra e.V. 

 Sparkasse Nürnberg 

IBAN: DE74 7605 0101 00013390 48 

Swift-BIC: SSKNDE77XXX 

Finanţat şi promovat de 

Membru la 

Kassandra oferă consultanţă gratuită, 
anonimă şi în diferite limbi străine. Ne 
obligăm a respecta şi păstra confi-
denţialitatea. 

 KASSANDRA e.V. 
Endterstrasse 6 
90429 Nürnberg 
 
Telefon:                    0911 / 3765277 

Fax:           0911 / 37652799 

Kassandra@Kassandra-nbg.de 
www.kassandra-nbg.de 
 
Program: 
 

Consultanţă: 
 

Luni, Marţi, Joi: 0ra 10 – Ora 18 

Miercuri:             Ora 10- Ora 12 

Vineri:                 Ora 12- Ora 14 
 

Cafenea Kassandra: 
 
De Luni până Vineri  Ora 14- Ora 18 

http://www.kassandra-nbg.de


Comportamentul la un control al 
poliției 

Această broşură conţine sfaturi în legătură cu com-
portamentul Tău în timpul unui control 
 
Cine lucrează în domeniul serviciilor sexuale, 
trebuie să se aștepte la controale din partea 

poliției sau chiar la razie. 
 

În Nürnberg poliția vine în control și în general se 
comportă foarte prietenos și discret și ține seama 

să nu deranjeze munca. 
 

Drepturile și obligațiile polițiștilor sunt în regiunile Ger-
maniei diferite și se găsesc în legea privind munca și 
sarcinile polițiștilor. 

În Bavaria (ca în majoritatea celorlalte regiuni din 
Germania) această lege le permite polițiștilor să aibă 
acces la orice oră în toate locurile unde se prac-

tică prostituția. 

Peste tot, unde se practică prostituția, fie în cluburi, 
apartamente, bordele sau pe stradă, polițiștii au voie 
să facă controale persoanelor și razii. 

În locuințele unde se practică prostituția au de ase-
menea voie să intre și să controleze la orice oră, spre 
deosebire de locuințele particulare.   

Raziile se pot face din diferite motive: de exemplu 
muncă la negru, evaziune fiscală, pericole ce pot fi 
prevenite de poliție etc. Uneori controlul politiei este 
insoţit şi de alte organe, cum ar fi poliţia vamală. 

Chiar dacă este vorba de un control de persoane sau 
de o razie, polițiștii îți pun multe intrebări, pe care nu 
eşti obligate să le răspunzi în totalitate. 

 

Fundamental este: 

Obligația ta constă în faptul că trebuie să dai in-
formații legate de persoana Ta, adică informații 
care se regăsesc în buletinul sau pașaportul Tău. 

Numele, data și locul nașterii, adresa actu-
ală ești obligată să le declari. Ești obligată 

sa prezinți și actul de identitate. 

Lucrurile mai sus menţionate sunt valabile și 
în cazul în care ești arestată preventiv sau 
dacă ești învinovățită că ai fi comis o infracți-
une.  

Pe lângă informații legate de persoana ta, 
polițiștii mai intreabă dacă deții relații sexuale 
pentru bani, cine este administratorul clubului, 
daca tu ai ore fixe de lucru sau dacă lucrezi în 
ture diferite și care sunt câștigurile. 

Polițiștii mai intreabă pe lângă aceste lucruri 
care este motivul pentru care tu te afli acolo 
(prestator de servicii sexuale, șefă sau cli-
entă) și își fac notițe în legătură cu cu felul în 
care ești imbrăcată.  

Poliția are voie să îți facă poze și are dreptul 
să trimită un polițist imbrăcat în civil ca şi cli-
ent. 

Tu nu trebuie să declari poliției dacă ai un 
număr fiscal sau dacă îți faci declarația de 
venit. 

Tu nu trebuie să le dai neaparat un număr de 
telefon al tău. 

La întrebări personale legate de starea ta 
civilă sau dacă ai copii nu ești obligată să ras-
punzi. 

Drepturile și obligațiile tale:  

 Tu ai dreptul și te poți folosi de acest 
drept, să ți se arate documentele de 
identificare ale polițiștilor 

 Tu ești obligată să dai informații legate 
numai de persoana ta (nume, data și 
locul nașterii, adresa actuală).La perso-
anele imigrante se controlează și 
pașaportul, unde se vede statutul legal 
și cetățenia. 

 Ai dreptul să ți se pună la dispoziție un 
traducător sau interpret 

 Nu ești obligată să dai informații în legătură cu 

venitul tău provenit din prostituție sau altfel de 

venituri (cum ar fi ajutor social, șo-

maj).Dacă deții venituri de acest fel și pe 

deasupra câștigi și din prostituție și nu de-

clari acest lucru, este fraudă. Este de da-

toria polițiștilor să declare mai departe in-

formațiile ce le au la dispoziție (de exem-

plu Fiscului sau la Autoritatea Socială) 

dacă se încalcă legea. 

 Dacă sunt nelămuriri este de mare ajutor dacă 
ți se dă numele polițistului și numărul mărcii 
sale. 

 Dacă ai fost citată ca martoră sau învinovățită 
la secția de poliție, nu trebuie să te duci. Dacă 
primești în schimb din parea judecătoriei o 
citație sau de la procuratură, atunci ești ob-
ligată să apari sau să te duci acolo. 

 Ca și acuzat, nu trebuie să depui mărturie, 
doar dacă ești martor, dar dacă nu îți faci tie 
rau.  

 

Este de foarte mare importanță în timpul con-
troalelor sau raziilor să rămâi calmă, să faci lu-
cruri bine gândite, să nu provoci autoritățile, să 
nu te lași provocată și să te gândești la dreptur-

ile tale. 

 

In Germania prostituția este un lucu legal, de 
aceea poți apela la poliție la orice oră în cazul în 

care ai probleme sau dacă ai nevoie de ajutor. 

 

Numărul de urgență: 110 

 

 


