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Următoarele porțiuni pot fi date ca avertizări  
 
Am fost informat că există persoane care doresc să pledeze vinovat. Înainte de a vă permite să 
pledați vinovat, există anumite drepturi de care trebuie să fiți informat - drepturi la care 
renunțați dacă pledați vinovat. Aveți dreptul de a pleda nevinovat și de a avea un proces - un 
proces în fața unui judecător singur sau, dacă preferați, în fața unui juriu. La acest proces, veți 
putea vedea, auzi, confrunta, și, prin intermediul avocatului dumneavoastră să interogați orice 
martor care ar depune mărturie împotriva dumneavoastră. Vă puteți prezenta martorii proprii 
și să îi constrângeți să vină la proces prin intermediul puterii de citație. Puteți depune personal 
mărturie, dacă doriți. Pe de altă parte, dacă nu doriți să depuneți mărturie, nimeni nu vă poate 
obliga să o faceți sau să comenteze faptul că nu ați depus mărturie. Este important să 
înțelegeți că, dacă pledați vinovat, nu va exista niciodată un proces la tribunal, iar prin asta mă 
refer la faptul că nimeni nu va trebui să vină vreodată în această sală de judecată ca să vă 
identifice sau să dea vreo dovadă care să sugereze că ați comis infracțiunea de care sunteți 
acuzat. 
 
Următoarea parte trebuie adresată fiecărui acuzat în parte: 
 
Domnule X, ați fost în sala de judecată atunci când v-am explicat drepturile dumneavoastră la 
proces? 
Aveți întrebări cu privire la aceste drepturi? 
Conform 2005-TR-123, sunteți acuzat de conducere cu permisul suspendat (Driving While 
License Suspended). Această acuzație susține că la data de 1/1/05 ați condus un vehicul Ford 
la intersecția Bradley și McKinley în Champaign, într-un moment în care Secretarul de Stat vă 
suspendase dreptul acesta. Sancțiunile posibile sunt de la zero la 364 de zile de închisoare și 
amenda poate ajunge până la suma de 2.500 de dolari. Ați înțeles de ce sunteți acuzat și care 
sunt posibilele sancțiuni? 
V-a forțat, amenințat sau presat cineva în vreun fel pentru a vă determina să pledați vinovat? 
Domnule Procuror, vă rog să prezentați o bază factuală pentru pledoaria dumneavoastră. 
Domnule P/D, sunteți de acord că statul are martori care, dacă sunt chemați, ar putea depune 
mărturie în mod substanțial? 
Au existat acorduri de recunoaștere a vinovăției? 
Domnule Acuzat, ați auzit acest acord? 
Sunteți de acord cu acesta? 
Vi s-a promis ceva diferit de ceea ce tocmai am auzit pentru a vă determina să pledați? 
vinovat? 
Pledați acum vinovat pentru conducere cu permisul suspendat, așa cum se presupune în 2005-
TR-123? 
 



Constatări care urmează să fie făcute de către instanță: 
 
Procesul-verbal trebuie să reflecte faptul că acuzatul a fost informat de drepturile sale, în 
cunoștință de cauză, si renunță în mod conștient și voluntar la aceste drepturi, că pledoaria 
este făcută în mod voluntar și că există o bază factuală pentru pledoarie. Pe baza acestor 
constatări, pledoaria este acceptată. 
 
Formularea sentinței 
 
Avertismente în apel pentru o pledoarie negociată: 
 
Chiar dacă ați pledat vinovat, aveți dreptul de a face apel. Înainte de a vă exercita acest drept, 
va trebui să depuneți o moțiune în scris, în termen de 30 de zile, prin care să solicitați acestei 
instanțe să retragă pledoaria dumneavoastră de vinovăție și să anuleze hotărârea [cu excepția 
cazului în care sentința a fost sub supraveghere judiciară, în caz în care nu există o hotărâre]. 
În cazul în care această moțiune a fost admisă, aș stabili această chestiune pentru proces, 
împreună cu, la cererea statului, orice chestiune care a fost respinsă ca parte a procesului. 
În cazul în care nu vă puteți permite acest lucru, aș ordona o transcriere a procedurilor 
și să se numească un avocat care să vă asiste în privința moțiunii. Orice probleme sau pretenții 
de eroare care nu sunt menționate în moțiune vor fi considerate ca fiind respinse. Ceea ce este 
important să înțelegeți este că vă pierdeți pentru totdeauna dreptul la apel dacă nu depuneți o 
moțiune scrisă în termen de 30 de zile. 
Conform regulii 605 a Curții Supreme de Justiție (Supreme Court Rule 605). 
 
Avertismente de apel pentru o pledoarie deschisă: 
 
Chiar dacă pledați vinovat, aveți dreptul de a face apel. Înainte de a vă exercita acest drept, 
va trebui să depuneți o moțiune în scris, în termen de 30 de zile, prin care să solicitați acestei 
instanțe fie să vă retrageți pledoaria de vinovăție și să anulați hotărârea [cu excepția cazului în 
care sentința a fost pronunțată de instanță supraveghere] fie să reconsidere sentința. Dacă 
moțiunea a fost acceptata, o să pot: ori să reglez afacerea la tribunal, in același fel, ca la 
cererea statului, toată alta afacere care a fost respinsă in cadrul aceleiași instanțe, ori pot să 
modific pedeapsa. Dacă nu v-ați putea permite acest lucru financiar, aș ordona pregătirea unei 
transcrieri a procedurilor și numirea unui avocat pentru a vă asista la moțiune. Orice probleme 
sau pretenții de eroare care nu sunt menționate în moțiune ar fi considerate ca fiind respinse. 
Ceea ce este important de înțeles este că vă pierdeți pentru totdeauna dreptul de a face apel 
dacă nu depuneți o moțiune scrisă în termen de 30 de zile. 
Conform regulii 605 a Curții Supreme de Justiție (Supreme Court Rule 605). 
 
 


