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Legea din Marea Britanie interzice discriminarea oricarei 
persoane pe motive de credinta sau religie, iar daca acest 
lucru se intampla trebuie sa semnalati imediat organele 
competente.

LEGALITATE  IN MAREA BRITANIE

DESPRE DISCRIMINARE
In Regatul Unit al Marii Britanii se interzice 
discriminarea oricarei persoane pe motiv 
de culoare, rasa, origine etnica sau nationala, 
varsta, gen, sex sau orientare sexuala. Daca 
ati fost discriminati pe baza oricaruia din 
motivele de mai sus, trebuie sa semnalati 
organele competente. Daca ati discriminat 
pe cineva, puteti fi  urmarit prin intermediul 
justitiei.
FUMATUL
Fumatul este interzis in toate locurile publice 
acoperite, cum ar fi  : baruri, restaurante, 
cluburi de noapte, birouri , fabrici, 
cluburi private, cladiri guvernamentale, 
cinematografe, mijloace de transport in 
comun. Aveti voie sa fumati afara, acasa sau 
in locuri special amenajate, in inchisori, case 
de ingrijire sau hoteluri. In anumite locuri, 
ca de exemplu arene sportive si platforme 

feroviare, fumatul poate fi  interzis. In cazul 
in care nu stiti daca va este permis sau nu 
sa fumati intr-un anumit loc, orientati-va 
dupa semne  de acest gen sau intrebati 
un membru al personalului . Daca sunteti 
prins ca fumati intr-un spatiu interzis, puteti 
fi  amendat cu 50 lire. 
ALCOOLUL 
Varsta legala la care puteti cumpara alcool 
in Marea Britanie este de 18 ani. Sa nu 
va simtiti jigniti daca vi se cere sa va 
autentifi cati pentru a va demonstra varsta 
in momentul in care cumparati alcool sau 
cand intrati in baruri sau cluburi.
In unele locuri publice este interzis 
consumul de bauturi alcoolice. Daca 
sunteti prins consumand alcool intr-un 
loc unde consumul de alcool este interzis, 
bautura alcoolica va va fi  confi scata. 
Consumul excesiv de alcool poate duce la 
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incalcarea ordinii publice, infractiune care 
se pedepseste cu inchisoarea si urmarirea 
penala. Daca ati fost condamnat de 3 ori in 
decursul unui an pentru infractiuni produse 
sub infl uenta bauturilor alcoolice, puteti 
risca sa vi se interzica sa cumparati alcool 
timp de 3 ani de zile.
Daca aveti o problema cu alcoolul, sunt locuri 
unde puteti merge pentru a primi ajutor 
specializat. Linia Nationala a Alcoolicilor 
Anonimi este disponibila apeland numarul 
de telefon 0845 769 7555.  Puteti benefi cia 
de consiliere cu caracter confi dential care 
va va ajuta sa abordati problema alcoolului.

SUBSTANTELE CARE DAU 
DEPENDENTA
In Marea Britanie aproape toate drogurile 
care afecteaza creierul sau schimba 
dispozitia si dau dependenta sunt controlate, 
existand o anumita legislatie in acest sens.
Tutunul, alcoolul si solventii (gaze, adezivi 
si aerosoli) intra in categoria substantelor 
care dau dependenta. Exista legi separate 
ce controleaza comercializarea acestora.
Drogurile sunt impartite in trei clase A, B si 
C- in ordinea descendenta a gravitatii. Marea 
Britanie este cotata ca una dintre tarile cu 
un consum ridicat de droguri, din acest 
motiv facandu-se o foarte mare publicitate 
impotriva consumului de droguri si avand in 
desfasurare o continua campanie de sprijin 
pentru dependentii de droguri.
Este ilegala orice posesiune sau distributie 
de droguri.
Unul dintre drogurile cele mai frecvente 
este canabisul, care desi a fost trecut din 
clasa B de droguri, in clasa C este ilegal. 
Orice distributie, cultivare sau posesie se 
pedepseste cu maxim 14 ani de inchisoare. 
Pentru posesie de canabis, pedeapsa 
maxima este de 2 ani inchisoare.
CUTITELE
Un cutit este o arma ce poate cauza rani 
grave, daca este utilizata gresit, de aceea 

este ilegal sa purtati la dumneavoastra un 
cutit cu o lama mai lunga de 7.62cm. Daca 
sunteti descoperit in posesia unui cutit intr-
un loc public, riscati sa fi ti arestat. Trebuie sa 
aveti peste 18 ani pentru a putea cumpara 
articole cu lame ascutite, de exemplu brice 
sau cutite. Posesia de cutit fara motiv sau 
permisiune legala se pedepseste cu pana la 
4 ani de inchisoare si amenda de 5.000 de 
lire.

COMPORTAMENTUL 
ANTISOCIAL 
Comportamentul antisocial include o sfera 
larga de probleme: vandalism, graffi ti, furtul  
de masini, perturbarea linistii, prostitutia, 
atacurile, abuzul rasial, limbaj abuziv si de 
natura sa intimideze, aruncarea gunoaielor 
in public, starea de betie in public, fumatul/
consumul de bauturi alcoolice sub varsta 
legala admisa.
Daca sunteti surprins avand un 
comportament considerat antisocial, este 
posibil sa se emita impotriva dumneavoastra 
un Anti-Social Behavior Order (Ordinul 
privind comportamentele antisociale) de 
catre autoritatile locale sau organele de 
politie, prin care vi se va interzice repetarea 
unui astfel de comportament  sau accesul 
intr-o anumita zona pe o perioada de 
pana la doi ani. Scopul acestora este de 
a proteja publicul de comportamente 
ofensive. Se poate emite, de asemenea, 



26 GHIDUL ROMANULUI IN UK

si o amenda pentru situatii cu referire la 
mediu (aruncarea gunoiului pe strada, 
graffi ti, perturbarea linistii publice in timpul 
noptii).
INFRACTIUNILE COMISE DIN URA
O infractiune comisa din ura impotriva unei 
persoane sau proprietati este un act ilegal 
grav, cauzat de ura fata de genul, rasa, religia, 
culoarea, etnia, infi rmitatea sau orientarea 
sexuala a acelei persoane. Persoanele care 
comit o astfel de infractiune pot fi  urmarite 
legal, ceea ce poate conduce la: condamnare 
la inchisoare, evacuare, amenda, sau Anti-
Social Behavior Order.
Daca sunteti victima unei infractiuni comise 
din ura, nu ezitati sa sesizati organele 
competente. Autoritati cum ar fi  : politia, 
scoala, autoritatile locale au obligatia de a 
va sustine. 
VIOLENTA DOMESTICA 
Orice incident provocat de un 
comportament violent intr-o familie sau 
o relatie este considerat a fi  violenta 
domestica. Daca psihicul sau fi zicul 
dumneavoastra a fost ranit de o persoana 
apropiata dumneavoastra, sesizati acest 
lucru imediat. Puteti sa discutati in particular 
cu un doctor, politist sau un medic care 
se deplaseaza acasa. Ei sunt in masura 
sa va sustina si sa va protejeze. Violenta 
domestica este tratata cu o foarte mare 
seriozitate de catre tribunal si politie. O 
linie Nationala pentru violenta domestica 
este disponibila 24 de ore din 24, oferind 
sfaturi, consiliere confi dentiala la numarul 
0808 2000 247.
SFATURI:
Ce se intampla cand conduceti fara 
asigurare?
A conduce fara asigurare  este un act 
ilegal si poate avea ca rezultat suspendarea 
permisului de conducere pana la o perioada 
de 28 zile, care poate fi  mai mare pentru 
acte repetate. Daca va afl ati in aceasta 

situatie pentru prima data, veti fi  amendat 
cu  6-8 puncte penalizare , la care se poate 
adauga si plata unei amenzi, in functie de 
circumstante.
Pentru a putea conduce si alta masina decat 
a dumneavoastra, trebuie sa va asigurati ca 
va este permis acest lucru, prin polita de 
asigurare, pentru a nu comite o infractiune.
Daca sunteti acuzat de o infractiune 
criminala:
Daca ati comis o infractiune criminala ar 
trebui sa contactati politia imediat. Daca 
doriti puteti contacta un consilier juridic 
care va va conduce la sectia de politie.
Daca sunteti  arestat sub suspiciunea 
de a fi  savarsit o infractiune:
 sa va mentineti calmul
 oferiti numele si adresa corecta daca vi 
se cere
 nu fi ti agresivi
 nu incercati sa mituiti ofi terul de politie 
care va aresteaza
 nu semnati nici un act sau declaratie 
pana nu primiti sfaturi de la un consilier 
juridic sau avocat. Exista in permanenta un 
consilier de acest gen la sectia de politie, 
disponibil la cerere.
Daca sunteti retinut sau arestat pentru 
interogatoriu, aveti dreptul sa dati un 
telefon gratuit. De asemenea vi se va oferi 
consiliere juridica gratuita si vi se va explica 
care sunt drepturile dumneavoastra.

Daca doriti sa raportati o crima/
infractiune:
Daca sunteti martorul sau victima unei 
infractiuni, puteti telefona la 999(in 
caz de urgenta) si veti fi  transferati la 
departamentul de politie. 
In cazul in care suspectati pe cineva de un 
act terorist, puteti suna la numarul 0800 
789 321.De asemenea, puteti complete 
formularul confi dential de raportare de pe 
website-ul politiei www.met.police.uk. 

Legalitate




