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DREPTURILE OMULUI 

1. Dreptul de proprietate: 

a. se regăsește în conținutul propriu-zis al Convenției Europene a Drepturilor Omului; 

b. se regăsește în textul Protocolului adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului; 

c. fiind un drept economic, nu se regăsește în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului. 

 

2. Nu este considerat un „bun” potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului: 

a. un permis de conducere; 

b. clientela unui avocat; 

c. licența de a practica o activitate. 

 

3. Nu intră în sferă respectării dreptului la viață privată, potrivit articolului 8 al Convenției Europene 

a Drepturilor Omului: 

a. identitatea sexuală; 

b. identitatea religioasă; 

c. identitatea etnică. 

 

4. Dreptul la protecția reputației intră în sfera protecției: 

a. libertății de exprimare; 

b. dreptului la viață privată; 

c. principiului prezumției nevinovăției. 

 

5. Libertatea de exprimare într-o societate democratică presupune: 

a. critica nelimitată din partea jurnaliștilor a politicienilor corupți; 

b. protecția surselor jurnalistice; 

c. dovada adusă de jurnaliști a judecăților și opiniilor lor. 

 

6. Dreptul la viață, potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului, apare din momentul: 

a. nașterii; 

b. conceperii; 

c. atingerii perioadei de 7 luni a fătului. 

 

7. Obligația negativă a statului, potrivit articolului 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 

constă în obligația: 

a. de a proteja viața resortisanților săi; 

b. de a investiga efectiv și eficient orice caz de omucidere; 

c. de a se abține de la acțiuni care ar prejudicia viața cuiva. 

 

8. Obligația pozitivă a statului, potrivit articolului 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 

vizează obligația: 

a. de a investiga efectiv și eficient orice caz de omucidere; 

b. de a acorda paza de corp persoanelor amenințate; 

c. de a aboli pedeapsa capitală. 

 

9. Interdicția torturii și a tratamentelor și pedepselor inumane și degradante, potrivit articolului 3 

din Convenția Europeană a Drepturilor Omului: 
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a. admite unele excepții, dar expres prevăzute de legislația națională; 

b. admite o singura excepție: în caz de luare de ostatici; 

c. nu admite nicio excepție. 

 

10. Încălcarea articolului 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, sub aspect material 

înseamnă: 

a. neinvestigarea de către autoritățile competente a unui caz de tortură; 

b. condiții de detenție sub nivelul recomandărilor Comitetului european contra torturii; 

c. alimentarea forțată a deținuților. 

 

11. Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu se referă la: 

a. principiul prezumției nevinovăției; 

b. principiul nicio pedeapsă fără lege; 

c. principiul securității raporturilor juridice. 

 

12. Principiul securității raporturilor juridice presupune: 

a. convingerea că judecătorul va aplica corect legea materială; 

b. securitatea justițiabilului în instanța judiciară; 

c. certitudinea că judecătorul va aplica legea potrivit unei practici stabilite. 

 

13. Executarea unei hotărâri judiciare definitive: 

a. face parte integrantă a unui proces echitabil; 

b. nu face parte integrantă a unui proces echitabil; 

c. face parte integrantă a unui proces echitabil, doar dacă debitor este statul. 

 

14. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, accesul la justiție poate fi limitat: 

a. în cazul neachitării taxei de stat; 

b. în cazul recunoașterii imunității de jurisdicție; 

c. în cazul unor cereri abuzive. 

 

15. Nu poate servi drept motiv pentru încălcarea publicității procesului: 

a. protecția intereselor minorilor; 

b. protecția intereselor societății naționale; 

c. protecția intereselor securității naționale. 

 

16. Articolul 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului nu prevede această garanție procedurală: 

a. dreptul de a fi informat despre natura și cauza acuzației aduse împotriva sa; 

b. dreptul de a dispune de timpul și înlesnirile necesare apărării sale; 

c. dreptul la dubla jurisdicție în materie penală. 

 

17. Dreptul de acces la justiție în materie penală nu prevede: 

a. dreptul de a porni o procedură penală în vederea obținerii condamnării unei terțe persoane 

pentru săvârșirea actelor ilegale; 

b. dreptul de a audia sau de a solicita audierea martorilor acuzării; 
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c. dreptul de a obține citarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii 

acuzării. 

 

18. O persoană poate fi deținută, potrivit articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, 

atunci când: 

a. există motive verosimile de a bănui că viața sa în libertate va fi pusă în pericol; 

b. există motive verosimile de a bănui că a săvârșit o infracțiune; 

c. există motive verosimile de a bănui că nu va executa o hotărâre judiciară definitivă. 

 

19. Dreptul acuzatului de a fi informat, potrivit art.6, paragraful 3, nu presupune: 

a. dreptul de a fi informat asupra faptelor condamnabile penal de săvârșirea cărora el este acuzat; 

b. dreptul de a fi informat asupra calificării juridice a faptelor condamnabile penal de săvârșirea 

cărora el este acuzat; 

c. dreptul de a fi informat asupra condițiilor detenției în cazul în care el riscă o pedeapsă 

privativă de libertate. 

 

20. Dreptul la autoapărare poate fi limitat dacă: 

a. acuzatul nu este jurist de profesie; 

b. legea cere prezența unui avocat în fața instanțelor superioare; 

c. judecătorul astfel o consideră. 

 

21. Comitetul ONU pentru drepturile omului a fost creat în temeiul: 

a. Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice; 

b. Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului; 

c. Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale. 

 

22. Statele pot înrola în forțele armate copii de la vârsta de: 

a. 15 ani; 

b. 17 ani; 

c. 18 ani. 

 

23. Convenția împotriva torturii și altor tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante 

(1984): 

a. admite excepții în caz de război și în cazul în care statul se confruntă cu „o amenințare 

iminentă”; 

b. nu admite excepții; 

c. admite excepții în cadrul luptei împotriva terorismului. 

 

24. În sensul Convenției cu privire la drepturile copilului (1989), prin copil, în general, se înțelege orice 

ființă umană sub vârsta de: 

a. 16 ani; 

b. 18 ani; 

c. 23 ani. 

 

25. În cazul în care a comis crime grave, copilul poate fi condamnat: 

a. la închisoare pe viață cu posibilitatea eliberării; 
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b. la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării; 

c. la închisoare pe viață, dacă aflat în libertate, el pune în pericol viața altei persoane. 

 

26. „Bănuiala rezonabilă” după cum rezultă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului 

presupune: 

a. existența unor fapte sau informații care ar convinge un observator obiectiv că persoana în 

cauză ar fi comis infracțiunea; 

b. existența unor probe indirecte care ar convinge organele de urmărire penală că o anumită 

persoană ar fi comis infracțiunea; 

c. faptele care dau naștere suspiciunii că o anumită persoană a comis o infracțiune în vederea 

reținerii sale trebuie să fie de aceeași forță precum cele necesare pentru a justifica 

condamnarea respectivei persoane. 

 

27. Principiile promovate de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2006) sunt: 

a. eliminarea diversității; 

b. intoleranța pentru diversitate; 

c. respectul pentru diversitate. 

 

28. În temeiul Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2006), statele sunt obligate: 

a. să angajeze persoane cu dizabilități în sectorul public; 

b. să asigure persoanele cu dizabilități cu o experiență de muncă; 

c. să instituie persoanelor cu dizabilități o proprie piață de muncă. 

 

29. În temeiul dispozițiilor Convenției asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei 

(1979), nu este considerat act discriminatoriu față de femei: 

a. măsuri speciale de protecție a securității statului; 

b. măsuri speciale de protecție a maternității; 

c. măsuri speciale de reprezentare a statului la competițiile sportive. 

 

30. Beneficiarii drepturilor garantate de Pactele internaționale cu privire la drepturile omului sunt: 

a. cetățenii statelor-părți; 

b. toate persoanele aflate pe teritoriul statelor-părți; 

c. persoanele aflate pe teritoriul statelor-părți cu excepția apatrizilor, care sunt protejați prin 

instrumente aparte de drept internațional. 

 

31. Comitetul ONU pentru drepturile omului are competența: 

a. să examineze rapoartele periodice prezentate de statele-părți; 

b. să adopte hotărâri obligatorii pentru statele-părți în vederea aplicării Pactului internațional cu 

privire la drepturile civile și politice; 

c. să acorde satisfacție echitabilă victimelor încălcării Pactului. 

 

32. Scopul Declarației Universale a Drepturilor Omului este de a reglementa protecția: 

a. genomului uman; 

b. drepturilor omului în caz de conflict armat; 

c. vieții omului, drepturilor și libertăților sale fundamentale. 
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33. Drepturile civile ale persoanei sunt reglementate de următorul tratat internațional: 

a. Declarația Universală a Drepturilor Omului; 

b. Convenția Europeană a Drepturilor Omului; 

c. Carta Organizației Națiunilor Unite. 

 

34. În temeiul Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2006), statele pot promova în 

privința persoanelor cu dizabilități politici de: 

a. control asupra vârstei căsătoriei; 

b. control asupra fertilității; 

c. control asupra tutelei, curatelei, adopției. 

 

35. Potrivit Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2006), sistem educațional incluziv 

înseamnă: 

a. școli speciale adaptate numai pentru persoane cu dizabilități; 

b. școli adaptate pentru anumite categorii speciale de persoane cu dizabilități; 

c. adaptarea tuturor școlilor la nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități. 

 

36. Convenția Europeană a Drepturilor Omului protejează : 

a. dreptul la cetățenie; 

b. dreptul la muncă; 

c. dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară. 

 

37. Printre cauzele excepționale când survenirea morții nu constituie încălcarea dreptului la viață, în 

sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului, se numără : 

a. recurgerea absolut necesară la forță pentru asigurarea oricărei persoanei împotriva violenței 

ilegale; 

b. avortul; 

c. sinuciderea asistată, dacă este prevăzută de lege cu respectarea tuturor condițiilor ce țin de 

starea sănătății persoanei și consimțământul exprimat. 

 

38. Libertatea de asociere în sensul art. 11 al Convenției Europene a Drepturilor Omului presupune: 

a. dreptul persoanelor aflate în detenție de a primi vizitatori; 

b. dreptul de a nu se asocia; 

c. dreptul membrilor unei asociații de a desfășura orice tip de activitate. 

 

39. Curtea Internațională de Justiție este competentă să examineze: 

a. cereri individuale cu privire la nerespectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; 

b. diferende interstatale; 

c. solicitări de avize consultative, inclusiv în materia drepturilor omului; parvenite de la organele 

convenționale, instituțiile specializate ale ONU. 

 

40. Constituie discriminare în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului: 

a. violența domestică; 

b. tratament diferențiat justificat obiectiv și rezonabil; 

c. lipsa asigurării dreptului la căsătorie pentru cuplurile homosexuale. 
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41. Dreptul la alegeri libere în sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului presupune 

angajamentul statelor de a: 

a. organiza alegeri libere a corpului legislativ; 

b. organiza alegeri libere a președintelui statului; 

c. organiza alegeri libere în organele executive ale autoadministrării locale. 

 

42. Declarația Universală a Drepturilor Omului interzice: 

a. expulzarea arbitrală; 

b. armele de distrugere în masă; 

c. materialele pornografice. 

 

43. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la munca : 

a. drepturi civile; 

b. drepturi economice si sociale; 

c. drepturi culturale. 

 

44. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la libertatea de întrunire: 

a. drepturi civile și politice; 

b. drepturi economice și sociale; 

c. drepturi culturale. 

 

45. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul de a constitui sindicate şi de a adera la ele: 

a. drepturi civile și politice; 

b. drepturi economice și sociale; 

c. drepturi culturale. 

 

46. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la educație: 

a. drepturi politice și civile; 

b. drepturi economice, sociale si culturale; 

c. drepturi colective. 

 

47. Organ convențional în domeniul drepturilor omului din sistemul ONU este: 

a. Consiliul pentru drepturile omului; 

b. Consiliul Economic şi Social; 

c. Comitetul ONU pentru drepturile omului. 

 

48. Indicați tratatul internațional în temeiul cărui a fost instituit Comitetul ONU pentru drepturile 

omului: 

a. Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice; 

b. Declarația Universală a Drepturilor Omului; 

c. Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale. 

 

49. În temeiul Convenției Europene a Drepturilor Omului este asigurat dreptul la căsătorie: 

a. bărbatului și femeii începând cu vârsta stabilită prin lege; 

b. bărbatului și femeii indiferent de vârstă; 
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c. ființelor umane începând cu vârsta stabilită prin lege. 

 

50. Convenția Europeană a Drepturilor Omului și protocoalele adiționale protejează: 

a. dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară; 

b. dreptul la cetățenie; 

c. dreptul la asigurare socială. 

 

51. Obligația pozitivă a statului, potrivit articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 

vizează obligația: 

a. asigurării inviolabilității fizice, morale și sexuale a persoanelor; 

b. neintervenției statului în viața privată; 

c. neimixtiunea statului în exercitarea dreptului la respectarea corespondenței. 

 

52. Obligația negativă a statului potrivit articolului 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

vizează: 

a. asigurarea libertății de a-și manifesta religia la locul de muncă; 

b. protecția contra incitării la violență și ură împotriva unei comunități religioase; 

c. abținerea de la oricare ingerințe nejustificate în libertatea religioasă a persoanei. 

 

53. În sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului sunt interzise expres: 

a. expulzările colective de străini; 

b. expulzările arbitrare de străini; 

c. expulzările individuale de străini. 

 

54. În termenii Convenției Europene a Drepturilor Omului: 

a. nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire primară; 

b. statul își asumă angajamentul să asigure învățământul gratuit la toate treptele; 

c. statele sunt obligate să asigure educația incluzivă. 

 

55. Imixtiunea autorităților publice în exercitarea dreptului la respectarea vieții private și de familie se 

admite în măsura în care aceasta este: 

a. prevăzută de lege; 

b. prevăzută de actele normative; 

c. justificată obiectiv. 

 

56. Imixtiunea autorităților publice în exercitarea dreptului la libertatea de gândire, de conștiință și de 

religie se admite în măsura în care aceasta constituie într-o societate democratică o măsură 

necesară pentru: 

a. securitatea națională; 

b. securitatea economică; 

c. securitatea militară. 

 

57. În temeiul Convenției Europene a Drepturilor Omului nimeni nu poate fi condamnat pentru o 

acțiune sau o omisiune care, în momentul săvârșirii, nu constituia o infracțiune potrivit: 

a. dreptului național; 

b. dreptului internațional; 
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c. dreptului național sau internațional. 

 

58. În termenii articolului 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, nimeni nu poate fi lipsit de 

libertatea sa cu excepția următoarele cazuri și potrivit căilor legale: 

a. dacă este deținut legal pe baza condamnării pronunțate de către un tribunal competent; 

b. dacă este reținut în baza Mandatului European de Arestare; 

c. dacă este acuzat de comiterea crimei de terorism. 

 

59. O extrădare poate fi efectuată potrivit art. 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului dacă: 

a. există un tratat bilateral de asistență în materie penală; 

b. ambele state sunt părți la CEDO; 

c. în statul solicitant viața persoanei nu va fi pusă în pericol. 

 

60. În temeiul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului constituie încălcare a libertății 

religioase: 

a. interdicția deschiderii localurilor de cult în vederea manifestării religiei; 

b. obligarea persoanei de a scoate turbanul sikh de către autoritățile aeroportuare în vederea 

îmbarcării în avion; 

c. interdicția impusă studentei de la Universitatea de medicină (din Turcia) de a purta vălul islamic 

în timpul orelor de curs și în timpul examenelor. 


