
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: 

a. admite unele excepții, dar expres prevăzute de legislația națională; 

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

c. nu admite nici o 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 nici o 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 ca 

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; 

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 articolului 6 paragraf 3 al 

Convenției Europene a Drepturilor Omului, 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 pedeapsa 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 internațional cu privire la drepturile civile şi politice; 

b. Declarației Universale a Drepturilor Omului; 

c. Pactului internațional 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; 

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. 

 

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.  Potrivit Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 

(1965), prin discriminare rasială nu se înțelege: 

a. o excludere; 

b. un privilegiu; 

c. o deosebire. 

  

38.  Potrivit Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 

(1965), nu este condamnabilă propaganda: 

a. superiorității unei rase; 

b. inferiorității unei rase; 

c. identității unei rase. 

 

39.  În temeiul Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

rasială (1965), un stat poate reglementa deosebiri între: 

a. femei şi bărbați; 

b. cetățeni şi străini; 

c. homosexuali şi heterosexuali. 

  

40.  În temeiul Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

rasială (1965),  nu se admit, pe motiv de rasă, deosebiri legislative în domeniul: 

a. cetățeniei; 

b. naturalizării; 

c. moştenirii. 
 

 


