
TESTE-GRILĂ: DREPTURILE OMULUI 2022 

1. Convenția Europeană a Drepturilor Omului are ca obiect:

a. doar apărarea drepturilor și siguranței persoanei;

b. apărarea drepturilor și libertăților fundamentale;

c. doar apărarea libertăților și siguranței persoanei.

2. În sensul art. 2 din CEDO, constituie obligație pozitivă a statului:

a. obligația statului de a adopta măsurile necesare pentru a proteja viața

persoanelor aflate sub jurisdicția sa;

b. obligația statului de a adopta măsurile necesare pentru a proteja viața cetățenilor

săi;

c. obligația statului de a adopta măsurile necesare pentru a proteja viața cetățenilor

săi și a refugiaților.

3. Potrivit jurisprudenței CtEDO, marja de apreciere acordată statului în domeniul

obligațiilor pozitive:

a. este mai îngustă în raport cu marja acordată statului în domeniul obligațiilor

negative;

b. este mai largă sau cel puțin relativ mai largă în raport cu marja acordată

statului în domeniul obligațiilor negative;

c. este similară marjei de apreciere acordată statului în domeniul obligațiilor

negative.

4. Marja de apreciere a statului se referă la:

a. comportamentul prescris de CtEDO autorităților statului în îndeplinirea

obligațiilor pozitive;

b. comportamentul prescris de CtEDO autorităților statului în îndeplinirea

obligațiilor negative;

c. spațiul de manevră acordat autorităților naționale în îndeplinirea obligațiilor

acestora.

5. Dreptul de a nu fi supus torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane sau

degradante:

a. poate fi limitat în temeiul derogării în caz de stare de urgență, reglementat de art.

15 din Convenție;

b. nu admite derogări;

c. este reglementat de art. 4 din Convenție.

6. Tortura constituie o formă agravată și deliberată:

a. a pedepselor și tratamentelor degradante;

b. a pedepselor și tratamentelor inumane;

c. a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.

7. Art. 4 CEDO „interzicerea sclaviei și a muncii forțate”:

a. consacră o valoare fundamentală a societăților democratice membre ale

Consiliului Europei, de la care pot fi admise derogări în caz de conflicte armate;



b. consacră o valoare fundamentală a societăților democratice membre ale 

Consiliului Europei, de la care pot fi admise derogări în eventualitatea stării de 

urgență, care ar pune în pericol existența națiunii; 

c. consacră o valoare fundamentală a societăților democratice membre ale 

Consiliului Europei, de la care nu pot fi admise derogări. 

 

8. CtEDO admite recurgerea la forță: 

a. atunci când recurgerea la forță este fondată pe o convingere onestă, 

considerată, pentru bune motive, ca valabilă la momentul evenimentelor, dar 

care se dovedește ulterior eronată; 

b. atunci când este fondată pe o convingere onestă, considerată, pentru bune motive, 

ca valabilă la momentul evenimentelor, dar care nu se dovedește ulterior eronată; 

c. în nici un caz. 

 

9. Care dintre motivele indicate mai jos poate fi invocat pentru a aplica restricții la 

exercitarea anumitor drepturi ale omului; 

a. siguranța publică și ordinea națională; 

b. siguranța publică și libertatea unui individ; 

c. securitatea individului și interesul unei singure persoane. 

 

10. Care sunt cazurile în care munca efectuată, independent de voința celui care o 

prestează, reprezintă muncă forțată: 

a. serviciul militar obligatoriu; 

b. sclavia și munca copiilor; 

c. prestarea unei activități remunerate în timpul detenției. 

 

11. Care drepturi le sunt asigurate persoanelor private de libertate: 

a. dreptul de a se asocia; 

b. dreptul la asistență psihiatrică; 

c. dreptul la asistență medicală. 

 

12. Persoana poate fi deținută în penitenciar: 

a. pe baza unui proces penal; 

b. în baza mandatului judecătoresc; 

c. doar în baza mandatului eliberat de judecătorul de instrucție. 

 

13. Dreptul la un proces echitabil presupune: 

a. judecarea cauzei în instanța de la domiciliul inculpatului; 

b. respectarea prezumției de nevinovăție; 

c. obligația de acordare a asistenței juridice garantate de stat în toate categoriile de 

cauze. 

 

14. Principiul contradictorialității se aplică: 

a. în procedurile de executare silită a hotărârilor judecătorești; 

b. în procesul de recunoaștere și încuviințare a executării hotărârii judecătorești 

străine; 

c. în procesul constatării drepturilor în procedură civilă generală contencioasă. 



 

15. În cazul reîncadrării faptelor în cursul procesului penal, acuzatului trebuie să i se 

acorde posibilitatea: 

a. de a-și exercita dreptul la apărare în mod practic, efectiv și în timp util; 

b. de a-și exercita dreptul la apărare în timp util; 

c. de a-și exercita dreptul prin intermediul unui avocat contractat. 

 

16. La examinarea aspectului dacă inculpatul a dispus de un termen adecvat pentru 

pregătirea apărării sale, trebuie să se ține seama, în special: 

a. de natura acuzației; 

b. de volumul probelor prezentate de acuzare; 

c. de natura procesului, de complexitatea cauzei și de stagiul procedurii. 

 

17. Articolul 6 din Convenție nu îi conferă inculpatului: 

a. un drept absolut de a obține citarea martorilor în fața unei instanței; 

b. un drept absolut de a obține audierea martorilor minori în cauze privind agresiunea 

sexuală; 

c. un drept absolut de a obține audierea martorilor sub protecție. 

 

18. Condamnarea care se bazează pe o probă indirectă unică sau decisivă: 

a. implică automat încălcarea art. 6 § 1 din Convenție; 

b. nu implică automat încălcarea art. 6 § 1 din Convenție; 

c. implică automat încălcarea principiului prezumției de nevinovăție. 

 

19. Pentru a stabili dacă un tribunal poate fi independent, Curtea ia în considerare, 

inter alia, următoarele criterii; 

a. modul de desemnare și durata mandatului membrilor tribunalului; 

b. doar modul de desemnare a membrilor tribunalului; 

c. relațiile membrilor tribunalului cu conducerea sistemului judecătoresc. 

  

20. Imparțialitatea instanței, de regulă, presupune: 

a. lipsa oricărei prejudecăți sau atitudini părtinitoare a judecătorului; 

b. lipsa oricărei prejudecăți sau atitudini nepărtinitoare a judecătorului; 

c. lipsa oricăror judecăți de valoare sau atitudini necorespunzătoare a judecătorului. 

 

21. Justițiabilii pot renunța la dreptul la instanță în favoarea arbitrajului, cu condiția ca 

o astfel de renunțare să se facă: 

a. în mod liber și ilicit; 

b. în mod liber și echivoc; 

c. în mod liber, licit și neechivoc. 

 

22. CEDO protejează dreptul persoanei de a pune în executare: 

a. o hotărâre judecătorească irevocabilă; 

b. o hotărâre judecătorească definitivă și obligatorie; 

c. o hotărâre judecătorească pronunțată de instanța ierarhic superioară.  

 

23. Imparțialitatea instanței este evaluată în baza: 



a. testului obiectiv și subiectiv; 

b. testului obiectiv; 

c. testului subiectiv. 

 

24.  Conform principiului securității raporturilor juridice civile: 

a. o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă nu poate fi anulată decât în 

circumstanțe excepționale; 

b. o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă poate fi anulată în circumstanțe 

excepționale; 

c. o hotărâre judecătorească executorie nu poate fi anulată decât în circumstanțe 

excepționale. 

 

25. Conform art. 5 CEDO, orice persoană privată de libertate: 

a. are dreptul de a fi eliberată pe cauțiune; 

b. are dreptul de a introduce, prin intermediul unei rude, un recurs în fața unei 

instanțe pentru a statua asupra temeiurilor privării sale de libertate; 

c. are dreptul de a introduce un recurs în fața unei instanțe pentru a statua 

asupra legalității privării sale de libertate. 

 

26. Dreptul la un proces echitabil este aplicabil procedurilor: 

a. de obținere a pașaportului; 

b. de anulare a unei autorizații de construire; 

c. de soluționare a cererii de grațiere. 

 

27. Uciderea unei persoanei este justificată: 

a. dacă decesul său este necesar într-o societate democratică; 

b. în urma pronunțării unei sentințe capitale pronunțate de un tribunal instituit de 

lege; 

c. dacă agentul statului acționează în stare de legitimă apărare. 

 

28. Nu constituie excepții de la principiul publicității procesului: 

a. protecția intereselor acuzatului; 

b. protecția intereselor minorilor sau protecția vieții private a părților la proces; 

c. dacă publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiției. 

 

29. Caracterul rezonabil al duratei procedurii se apreciază în baza următoarelor criterii 

consacrate de jurisprudența CtEDO: 

a. complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului și cel al autorităților 

competente și miza litigiului pentru partea interesată; 

b. complexitatea cauzei, comportamentul acuzatorului de stat și cel al autorităților 

competente și miza litigiului pentru societate; 

c. complexitatea cauzei, comportamentul autorităților competente și natura 

acuzațiilor. 

 

30. Litigiile prezentate în fața instanței constituționale pot, de asemenea, să intre sub 

incidența art. 6 CEDO, în cazul în care procedura constituțională: 



a. are o incidență decisivă asupra rezultatului litigiului în fața instanțelor 

ordinare; 

b. se referă la contestațiile legate de un decret prezidențial de acordare a cetățeniei 

unui terț cu titlu excepțional; 

c. se referă la excepțiile de neconstituționalitate ridicate de deputați. 

 

31. În jurisprudența sa recentă versus Republica Moldova, CtEDO a stabilit că un 

termen rezonabil de executare a unei hotărâri naționale poate include și o perioadă 

de: 

a. 13 luni; 

b. 15 luni; 

c. 17 luni. 

 

32. Dreptul unui acuzat de a fi informat cu privire la natura și cauza acuzației 

împotriva sa trebuie asigurat prin informarea persoanei acuzate în acest sens, 

inclusiv prin intermediul unui interpret: 

a. în limba oficială a statului în care are loc examinarea cauzei;  

b. în limba pe care o înțelege acuzatul;  

c. în limba pe care o înțelege apărătorul acuzatului. 

 

33. După condamnarea unei persoane de către instanța de fond, prezumţia de 

nevinovăţie nu-și poate înceta aplicarea în cazul în care procesul continuă în:  

a. apel;   

b. recurs;  

c. apel și recurs.  

 

34. Decizia cu privire la renunțarea la dreptul la un interpret în cadrul unui proces 

penal poate fi luată de către:  

a. judecător;  

b. apărătorul inculpatului;  

c. inculpat. 

 

35. Dreptul la un recurs efectiv poate fi invocat: 

a. în relație cu orice drept protejat de CEDO; 

b. în relație cu orice drept protejat de legislația națională; 

c. în mod independent în raport cu alte capete de cerere. 

 

36. În jurisprudența sa recentă, CtEDO a stabilit că dreptul la respectarea vieții private 

permite unui angajator să filmeze activitatea angajaților săi la locul desfășurării 

atribuțiilor de serviciu, în cazul în care există suspiciuni rezonabile cu privire la 

abateri grave de la regulamentul întreprinderii: 

a. pe parcursul orelor de muncă;  

b. în afara orelor de muncă; 

c. pe parcursul orelor de muncă și în afara orelor de muncă. 

 

37. Ținând cont de faptul că textul CEDO nu prevede în mod expres dreptul la un 

mediu sănătos, statele: 



a. beneficiază de o marjă largă de apreciere cu privire la măsurile adoptate pentru 

asigurarea respectării Convenției; 

b. beneficiază de o marja îngustă de apreciere cu privire la măsurile adoptate 

pentru asigurarea respectării Convenției; 

c. nu sunt obligate să aibă un comportament în vederea prevenirii unor eventuale 

repercusiuni negative asupra mediului. 

 

38. Ținând cont de constatările CtEDO că bătaia regulată cu varga aplicată unui copil, 

în calitate de metodă de educație în sânul familiei sale, este de natură să atingă 

nivelul de gravitate necesar pentru a determina o încălcare a Articolului 3 din 

Convenție, Curtea a considerat necesar să recomande statelor: 

a. să adopte politici pentru interzicerea tuturor formelor de pedepse corporale 

aplicate copiilor;  

b. să adopte practici pentru interzicerea tuturor formelor de pedepse corporale 

aplicate copiilor; 

c. să adopte un cadrul legislativ pentru interzicerea tuturor formelor de 

pedepse corporale aplicate copiilor. 

 

39. În jurisprudența sa, CtEDO nu a extins, deocamdată, aplicabilitatea conceptului de 

„domiciliu”, în modul protejat de Articolul 8 din Convenție, în cazul: 

a. unei rulote; 

b. unei cabine de machiaj al unui artist;  

c. unei locuințe sociale, chiar dacă dreptul de folosință a acesteia a încetat.  

 

40. În jurisprudența sa, CtEDO nu a constatat o încălcare a dreptului la respectarea 

corespondenței în cazul în care mesajele fuseseră expediate prin intermediul: 

a. serviciului poștal asigurat de o instituție penitenciară; 

b. faxului operat de un birou poștal public; 

c. transmisiunilor radio private efectuate pe o frecvență publică. 

 

41. Înaltele Părți Contractante la CEDO nu beneficiază de o amplă marjă de apreciere 

în domeniul bioeticii medicale cu privire la: 

a. reproducerea asistată medical; 

b. reproducere asistată prin intermediul unei mame surogat; 

c. sterilizarea medicală neconsimțită. 

 

42. În sistemul CEDO, autoritățile naționale pot refuza eliberarea actelor noi de 

identitate, bazată pe schimbarea identității de gen, în cazul lipsei: 

a. unui certificat medical care atestă percepția persoanei vizate cu privire la 

identitatea sa de gen;  

b. unui certificat care atestă existența unei intervenții chirurgicale de schimbare de 

sex; 

c. dorinței persoanei de a se supune unui tratament de conversie sexuală.  

 

43. Obligațiile pozitive în contextul Articolului 9 CEDO nu garantează, în sine: 

a. dreptul la măsuri provizorii în vederea protejării libertății de religie; 



b. crearea unui cadru de reglementare care să instituie un mecanism judiciar și 

executoriu pentru protejarea drepturilor persoanelor; 

c. punerea în aplicare, după caz, a măsurilor specifice corespunzătoare cadrului legal 

conex.  

 

44. În jurisprudența sa, CtEDO a constatat că simbolurile religioase nu puteau fi 

interzise de către angajator sau societate: 

a. într-o instituție medicală publică;  

b. într-o sală din instanță de judecată, în cadrul examinării unei cauze pendinte;  

c. într-o sală de curs a unei universități publice. 

 

45. CEDO protejează libertatea de exprimare în cazul criticii aduse autorităților 

naționale prin intermediul:  

a. profanării pietrelor funerare; 

b. publicațiilor obscene; 

c. dezvăluirilor de interes public în mass-media. 

 

46. În jurisprudența sa, CtEDO a constatat că respectarea principiului pluralismului nu 

implică, din partea statelor, în domeniul audiovizualului obligația de:  

a. a garanta accesul publicului la informații imparțiale și exacte; 

b. a garanta accesul publicului la opinii și comentarii care reflectă diversitatea 

opiniilor politice din țară; 

c. a garanta accesul publicului la informații printr-un anumit mod de 

informare. 

 

47. Martorii anonimi:  

a. nu sunt acceptabili pentru sistemul CEDO;  

b. nu pot fi acceptați de sistemele de drept naționale; 

c. sunt acceptabili pentru sistemul CEDO. 

 

48. Dreptul la grevă, în calitate de mijloc de asigurare a libertății sindicatelor de a 

apăra interesele profesionale ale membrilor săi: 

a. este absolut și nu poate fi reglementat de dreptul intern;  

b. nu este absolut și poate fi reglementat de dreptul intern; 

c. nu poate fi restricționat fără a ridica o problema în sensul Articolului 11 din 

CEDO. 

 

49. În baza standardelor jurisprudențiale ale CtEDO, partidul politic poate invoca 

protecția CEDO împotriva sancțiunilor impuse, dacă: 

a. liderii săi promovează o modificare a legislației sau a constituției prin 

mijloace legale și democratice;  

b. liderii săi instigă la violență sau propun un program politic care nu respectă 

democrația; 

c. are ca scop distrugerea democrației și încălcarea drepturilor și libertăților 

recunoscute în cadrul unei democrații.  

 

50. În baza jurisprudenței CtEDO, finanțarea partidelor politice de către state străine: 



a. este interzisă; 

b. este încurajată;  

c. ține de ampla marjă de apreciere a statelor.  

 

51. În baza jurisprudenței sale, CtEDO consideră că dreptul la căsătorie este garantat: 

a. doar persoanelor de sex opus;  

b. persoanelor de același sex, în cazul în care asemenea tipuri de căsătorii sunt 

prevăzute de legislațiile naționale ale statelor;  

c. persoanelor de același sex. 

 

52. Articolul 12 din CEDO garantează: 

a. dreptul de adopție;   

b. dreptul soților de a integra în familie un copil care nu s-a născut în acea familie; 

c. dreptul soților de a fi eligibili pentru adopție în cazul în care corespund 

criteriilor stabilite de legislația națională în acest scop.  

 

53. Interzicerea discriminării în baza CEDO poate fi invocată: 

a. în relație cu orice drept protejat de CEDO; 

b. în relație cu orice drept protejat de legislația națională; 

c. în mod independent, în raport cu alte capete de cerere. 

 

54. Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO recunoaște drept „bun”: 

a. bunurile existente; 

b. speranța recunoașterii unui drept de proprietate care nu a putut fi exercitat; 

c. creanțele cu privire la care există așteptări legitime. 

 

55. În jurisprudența sa, CtEDO a constatat că bunurile pot fi confiscate: 

a. în cadrul unei proceduri speciale cu caracter civil în baza unei simple 

prezumpții că bunurile provin din infracțiune;  

b. exclusiv în cadrul unei proceduri penale, condiționată de o condamnare; 

c. exclusiv în cadrul unei proceduri penale, necondiționată de o condamnare. 

 

56. În jurisprudența sa versus Republica Moldova, CtEDO a constatat că exproprierea 

pentru o cauză de utilitate publică poate avea loc: 

a. în funcție de necesitatea autorităților statului și cu achitarea unei despăgubiri, 

indiferent de consimțământul și/sau contestarea proprietarului; 

b. în funcție de necesitatea autorităților statului și cu achitarea unei despăgubiri în 

baza prețului de piață pentru bunul expropriat; 

c. doar după finalizarea examinării unui eventual litigiu în acest sens de către  

instanțele naționale de judecată. 

 

57. În jurisprudența sa, CtEDO nu a subliniat importanța fundamentală a limbii 

materne pentru: 

a. învățământul primar; 

b. învățământul secundar; 

c. învățământul superior. 

 



58. Potrivit garanțiilor CEDO, organizarea alegerilor de către autoritățile naționale ale 

unui stat pentru cetățenii săi cu reședință în străinătate: 

a. este obligatorie, doar dacă există prevederi legale naționale în acest sens;   

b. este obligatorie în orice condiții; 

c. nu este obligatorie. 

 

59. În scopul stabilirii naționalității reclamantului, inclusiv în contextul dizolvării / 

succesiunii statelor, următoarele circumstanțe personale au relevanță: 

a. nașterea pe teritoriul statului pârât; 

b. existența unor legături familiale puternice; 

c. în mod exclusiv, prevederile legale ale statului pârât. 

 

60. Poate constitui o expulzare, în sensul Articolului 3 din Protocolul nr. 4 din CEDO, 

în situația în care autoritățile statului reclamat: 

a. emit o hotărâre judecătorească, adoptată în conformitate cu Convenția de la Haga 

privind aspectul civil al răpirii internaționale de copii, de a returna un copil într-o 

țară a cărei cetățean nu este; 

b. emit interdicția de ședere sau refuzul de a acorda un permis de ședere unui soț 

străin al solicitantului; 

c. anulează cetățenia unei persoane cu ulterioara extrădare într-un alt stat, în 

special în cazul în care decizia de anulare este adoptată cu scopul de 

extrădare. 
 


