TESTE-GRILĂ DREPTURILE OMULUI
1.
a.
b.
c.

Potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului, jurisdicția statelor:
limitează aplicarea Convenției la teritoriul statelor membre ale Consiliului Europei;
nu limitează aplicarea Convenției la teritoriul statelor membre ale Consiliului Europei;
limitează aplicarea Convenției la teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

2.
a.
b.
c.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu protejează dreptul la viață al:
copilului nenăscut;
copilului născut de 7 luni;
copilului în primele 24 ore de la naștere.

3.
a.
b.
c.

Potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului, constituie o încălcare a dreptului la viață:
nealimentarea forțată a unui deținut aflat în greva foamei;
avortul;
sinuciderea asistată, dacă este prevăzută de lege, cu respectarea tuturor condițiilor ce țin de starea
sănătății persoanei și a consimțământului exprimat.

4.
a.
b.
c.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului autorizează acte de tortură:
doar în privința persoanelor acuzate de atentate teroriste;
doar în caz de război sau alte conflicte armate;
în niciun caz.

5.
a.
b.
c.

În sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului condițiile de detenție trebuie:
să fie compatibile cu respectarea demnității umane;
să respecte regula de cel puțin 6 m2 pentru o persoană;
să asigure în penitenciar condiții specifice pentru infracțiunea comisă.

6.
a.
b.
c.

Principiul proporționalității ingerinței în exercitarea unui drept:
este reglementat expres în textul Convenției Europene a Drepturilor Omului;
este reglementat în Protocoalele Adiționale la Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
este reglementat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

7. Principiul subsidiarității reprezintă:
a. marja de apreciere acordată statelor justițiare în virtutea Convenției Europene a
Drepturilor Omului;
b. lasă la latitudinea persoanei epuizarea căilor interne de atac până la sesizarea Curții Europene a
Drepturilor Omului;
c. dreptul Curții Europene a Drepturilor Omului de a reexamina cauza în fond, ca o instanță de recurs
ordinar.
8. Autoritățile statului pot să limiteze exercitarea drepturilor și libertăților persoanei protejate de
Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cu condiția ca:
a. ingerința să fie necesară într-o societate democratică;
b. ingerința să urmărească un scop personal;
c. ingerința să nu fie prevăzută de lege.
9. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, persoanele care suferă de tulburări
psihice, urmează a fi deținute:
a. în penitenciare de maximă siguranță;
b. în penitenciare care au în statele de personal un psihiatru;

c. într-un spital de psihiatrie corespunzător sau într-un loc de deținere dotat cu o secție
specializată în psihiatrie.
10. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în cazurile de violență domestică,
statul are obligația pozitivă de a:
a. oferi protecție victimei violenței în familie și pedepsirea agresorului;
b. elabora acte normative cu scopul de a sancționa relele tratamente aplicate de către agenții statului;
c. obliga victima să participe la un program special de reabilitare psihologică pentru reducerea
violenței sau pentru dispariția ei.
11. Constituie „muncă forțată sau obligatorie” în sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului:
a. munca impusă în mod normal unei persoane supuse detenției în condițiile prevăzute de Convenție
sau în timpul în care se află în libertate condiționată;
b. serviciul impus de situații de criză sau de calamități care amenință viața sau bunăstarea
comunității;
c. munca impusă unei persoane cu dizabilități severe supuse detenției în condițiile prevăzute
de Convenție sau în timpul în care se află în libertate condiționată.
12. Potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului, o persoană poate fi deținută atunci când:
a. există motive verosimile de a bănui că nu va executa o hotărâre judecătorească definitivă;
b. există motive verosimile de a bănui că a săvârșit o infracțiune;
c. există motive verosimile de a bănui că viața persoanei în libertate va fi pusă în pericol.
13. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, constituie detenție ilegală:
a. înlocuirea temeiul juridic indicat pentru a justifica detenţia persoanei cu un alt temei juridic;
b. admiterea unei erori materiale în mandatul de arestare sau în ordonanța de reținere a persoanei;
c. emiterea unui act judecătoresc nemotivat de privare a persoanei de libertate.
14. În sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului, nu justifică aplicarea arestării preventive:
a. riscul de sustragere de la urmărirea penală sau de la instanța de judecată;
b. riscul de săvârșire a unei noi infracțiuni;
c. riscul de corupere a organului de urmărire penală pentru a înceta urmărirea penală.
15. În sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului, poate pretinde la repararea prejudiciului
cauzat prin detenție ilegală:
a. victima unei arestări sau detenții contrare Convenției Europene a Drepturilor Omului;
b. victima unei arestări sau detenții contrare practicii judiciare;
c. victima unei arestări sau detenții contrare ordinii publice.
16. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, dreptul de acces la o „instanță”
poate fi limitat:
a. în cazul recunoașterii imunității de jurisdicție;
b. în cazul unor cereri abuzive;
c. în cazul neachitării taxei de stat.
17. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, poate depune o cerere prin care să
invoce încălcarea termenului rezonabil de examinare a unei cauzei penale:
a. procurorul;
b. inculpatul și partea vătămată care a formulat acțiune civilă;
c. doar inculpatul.
18. Dreptul la executarea hotărârilor judecătorești definitive:
a. este parte integrantă a dreptului la un proces echitabil, doar în cazul în care debitor este statul;

b. nu este parte integrantă a dreptului la un proces echitabil;
c. este parte integrantă a dreptului la un proces echitabil.
19. Principiul securității raporturilor juridice presupune:
a. certitudinea că judecătorul va aplica legea conform propriilor convingeri;
b. certitudinea că judecătorul va aplica legea potrivit unei practici judiciare uniforme și
constante;
c. securitatea justițiabilului în instanțele de judecată.
20. Principiul prezumției nevinovăției nu presupune că:
a. în îndeplinirea funcţiilor lor, membrii completului de judecată să nu pornească de la ideea
preconcepută că inculpatul a săvârşit fapta incriminată;
b. sarcina probei revine acuzării şi orice îndoială este în avantajul persoanei acuzate;
c. acuzatul are obligația de a prezenta probe întru confirmarea nevinovăției sale.
21. Principiul prezumției nevinovăției protejează:
a. doar persoanele în privința cărora a fost emisă sentință de achitare;
b. doar persoanele în privința cărora a fost emisă ordonanță de scoatere de sub urmărire penală;
c. persoanele în privința cărora au fost emise sentințe de achitare sau ordonanțe de scoatere de
sub urmărire penală.
22. Dreptul de acces la justiție în materie penală, nu prevede:
a. dreptul de a porni o procedură penală în vederea obținerii condamnării persoanei terțe
pentru săvârșirea faptelor 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 cu martorii acuzării.
23. În sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului, dreptul acuzatului de a fi informat nu
presupune:
a. dreptul de a fi informat asupra calificării juridice a faptelor condamnabile de săvârșirea cărora este
acuzat;
b. dreptul de a fi informat asupra esenței învinuirilor aduse;
c. dreptul de a fi informat asupra condițiilor de detenție în cazul în care acesta riscă o pedeapsă
privativă de libertate.
24. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, acuzatul are dreptul să se apere
singur, cu excepția cazurilor:
a. când interesele justiției cer ca acuzatul să fie asistat de un apărător;
b. când procurorul solicită ca acuzatul să fie asistat de un apărător;
c. când partea vătămată este asistată de un apărător.
25. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, nu constituie o încălcare a
principiului egalității armelor:
a. atunci când apelul unei părţi nu a fost comunicat celeilalte părţi, împiedicând-o pe aceasta din
urmă să răspundă;
b. suspendarea unui termen procedural de care a beneficiat doar partea adversă;
c. stabilirea diferențiată a condiţiilor de formă şi a termenelor de depunere a apelului pentru
autoritățile statului.
26. Dreptul la un „recurs efectiv” garantează:
a. existenţa în dreptul intern a unei căi de atac care să permită apărarea pe cale judiciară a
drepturilor şi libertăţilor protejate de Convenţie;

b. existenţa în dreptul internațional a unei căi de atac care să permită apărarea pe cale judiciară a
drepturilor şi libertăţilor protejate de Convenţie;
c. existenţa în dreptul intern a cel puțin două căi de atac, în cadrul cărora persoana să poată să-și
protejeze drepturile şi libertăţile protejate de Convenţie.
27. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, constituie o încălcare a dreptului la
viață privată:
a. refuzul autorităților de a obține un test ADN al rămășițelor pământești ale prezumtivului
tată natural;
b. refuzul autorităților de a recunoaște acordul de tutelă și de a încuviința adopția copilului;
c. refuzul autorităților de a recunoaște relația de filiație stabilită în străinătate între părinții legali și
copil.
28. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, nu constituie criteriu care trebuie
luat în considerație atunci când dreptul la protecția reputației este pus în balanță cu dreptul la
libertatea de exprimare:
a. contribuția la o dezbatere de interes general;
b. cât de cunoscută este persoana în cauză și care este subiectul reportajului;
c. impactul fotografiei asupra imaginii persoanei.
29. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, dreptul la familie:
a. nu se limitează exclusiv la relațiile bazate pe căsătorie, dar poate include și alte „legături de
familie”;
b. se limitează exclusiv la relațiile bazate pe căsătorie și cele pe bazate pe naștere;
c. se limitează exclusiv persoanelor care coabitează în lipsa căsătoriei.
30. Principiul „nicio pedeapsă fără lege” protejat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului:
a. instituie o protecție absolută și nu admite derogări în caz de război sau de alt pericol public;
b. admite derogări în caz de război sau de alt pericol public;
c. admite derogări doar în cazul infracțiunilor contra umanității și a infracțiunilor de terorism.
31. Dreptul la protecția reputației intră în sfera protecției:
a. dreptului la viață privată;
b. dreptului la viață de familie;
c. formei de exprimare.
32. În textul Convenției Europene a Drepturilor Omului nu se regăsește dreptul:
a. la un mediu înconjurător sănătos;
b. la libertatea de opinie;
c. la libertatea de întrunire și asociere.
33. Comitetul pentru Drepturile Omului monitorizează implementarea de către Statele părți a:
a. Pactului Internațional cu Privire la Drepturile Civile și Politice;
b. Cartei Internaționale a Drepturilor Omului;
c. Pactului Internațional cu Privire la Drepturile Sociale, Economice și Culturale.
34. Potrivit jurisprudenței Convenției Europene a Drepturilor Omului încălcarea „dreptului la libera
exprimare” are loc în cazul:
a. interzicerii pe termen nelimitat de a expune în public un tablou;
b. divulgării convingerilor religioase în buletinul de identitate;
c. interzicerii de a adera la un grup religios.
35. Constituie o ingerință în viața privată:

a. stocarea pe un termen nedeterminat de către o autoritate publică a unor informații
referitoare la viața privată a unei persoane;
b. impunerea unei persoane de a-și da jos turbanul la trecerea prin poarta de securitate în zona de
îmbarcare din aeroport;
c. impunerea persoanei de a da la o parte vălul pentru a se supune controlului de identitate în cadrul
unui consulat la momentul solicitării vizei.
36. Dreptul la respectarea „corespondenței” în sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului
include:
a. corespondența de natură privată sau profesională;
b. doar corespondența de natură privată;
c. doar convorbirile telefonice.
37. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului protecția „domiciliul” nu se extinde
asupra:
a. terenului pe care se intenționează construcția unei case;
b. biroului sau sediului profesional al unei persoane;
c. reședințelor secundare sau caselor de vacanță.
38. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului statului i se permite o marjă largă de
apreciere în aplicarea tratamentului discriminatoriu pe cauzele:
a. bazate pe sex;
b. bazate pe criteriul lingvistic;
c. bazate pe aplicarea măsurilor generale de strategie economică sau socială.
39.
a.
b.
c.

Reținerea unui grup de migranți pe mare și transferul lor într-o țară terță reprezintă:
o expunere a acestora unui risc de a suferi de rele tratamente;
o încălcare a măsurilor provizorii stabilite de practica Curții Europene a Drepturilor Omului;
o încălcare a dreptului de acces la justiție.

40. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului reprezintă o incitare în public la ură
etnică, rasială și religioasă prin mijloacele mass-media:
a. îndemnarea la excluderea unui grup etnic din viața socială a unui stat;
b. criticarea fermă a principiilor seculare și democratice;
c. condamnarea vehementă a crimelor contra umanității.
41. Printre drepturile de la care nu se permite nicio derogare în limitele art. 15 „Derogarea în caz de
urgență” al Convenției Europene a Drepturilor Omului se regăsește:
a. dreptul la respectarea vieții private și de familie;
b. nicio pedeapsă fără lege;
c. dreptul la un proces echitabil.
42. Are caracter de recomandare:
a. Pactul Internațional cu Privire la Drepturile Civile și Politice;
b. Protocoalele Facultative la Pactele din 1966;
c. Declarația Universală a Drepturilor Omului.
43. Potrivit jurisprudenței Convenției Europene a Drepturilor Omului legislația care incriminează
actele consensuale între persoane homosexuale încalcă:
a. principiul interzicerii discriminării;
b. dreptul la viață privată;
c. dreptul la libertatea de exprimare.

44.În sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului beneficiarilor convenției li se garantează:
a. asigurarea de către stat a dreptului la instruire primară;
b. asigurarea de către stat a învățământul gratuit la toate treptele;
c. asigurarea de către stat a dreptului la cariera profesională.
45.Curtea Internațională de Justiție este competentă să examineze:
a. diferendele dintre membrii Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite;
b. diferende interstatale;
c. diferendele dintre organele principale ale Organizației Națiunilor Unite.
46.Protocoalele adiționale la Convenția Europeană a Drepturilor Omului protejează:
a. interzicerea expulzărilor colective de străini;
b. dreptul la azil;
c. dreptul la asigurare socială.
47. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului constituirea partidelor politice intră
în domeniul de aplicare a Convenției Europene a Drepturilor Omului:
a. ca formă de manifestare a valorii pluripartidismului;
b. ca formă de manifestare a libertății de asociere;
c. ca formă de manifestare a principiului electiv.
48. Constituie discriminare în temeiul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului:
a. obligația față de femei să poarte numele soțului după căsătorie;
b. expulzarea din motive de securitate națională;
c. achitarea cu întârziere a contribuțiilor la pensie din cauza inflației.
49. Dreptul la „respectarea vieții de familie” în sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului nu
protejează:
a. dorința de a întemeia o familie;
b. dorința de a asigura existența unei familii;
c. dorința de a garanta legătura de familie cu un copil.
50. Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2006):
a. permite statelor părți formularea rezervelor în legătură cu orice dispoziție a Convenției;
b. nu permite statelor părți formularea rezervelor cu excepția dispozițiilor care se referă la
implementarea și monitorizarea națională;
c. nu permite statelor părți rezervele, incompatibile cu obiectul și scopul convenției.
51. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului poate fi calificată încălcare a
dreptului de a nu fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante:
a. extrădarea persoanei în țara în care va fi supus unei pedepse de detenție pe viață cu posibilitatea
liberării condiționate;
b. extrădarea persoanei în țara unde este urmărit pentru presupusa legătură cu o organizație
religioasă ilegală;
c. extrădarea persoanei în țara în care a dat asigurări că nu va fi aplicată pedeapsa cu moartea.
52. 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;
c. bărbatului și femeii în cazul acceptării numelui soțului după căsătorie.
53. Declarația Universală a Drepturilor Omului garantează:
a. dreptul la azil;

b. respectul pentru capacitățile de evoluție ale copiilor;
c. expulzarea colectivă.
54. Convenția privind Drepturile Omului și Biomedicina (1997) interzice:
a. crearea de embrioni umani în scopul cercetării;
b. cercetarea științifică în domeniul biologiei și medicinei;
c. utilizarea unei părți prelevate a corpului omenesc.
55. În temeiul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului constituie încălcare a libertății
religioase:
a. obligarea persoanei de a scoate turbanul sikh de către autoritățile aeroportuare în vederea
îmbarcării în avion;
b. expunerea crucifixelor în sălile de clasă din școlile publice;
c. înscrierea apartenenței la un grup religios în buletinul de identitate.
56. În sensul Convenției cu privire la drepturile copilului (1989), copilului îi este garantat dreptul:
a. de a beneficia de asistență socială;
b. de a dobândi o cetățenie;
c. de a participa la ostilități în timpul unui conflict armat.
57. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului este recunoscut în calitate de „bun”:
a. pensia urmașului;
b. volumul de afaceri în contextul profesiilor liberale;
c. speranța unui asigurat de prelungire a poliței de asigurare.
58. Divulgarea sursei de informare nu poate fi calificată drept o încălcare a dreptului la „libertatea de
exprimare” numai dacă:
a. nu este justificat de imperative publice;
b. ordinul de divulgare a sursei este proporțional cu scopul urmărit;
c. substanța ideilor divulgate ține cont de echilibrul regulilor de joc.
59.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.
60. „Libertatea de exprimare” în limitele Convenției Europene a Drepturilor Omului se aplică
comunicării prin intermediul Internetului:
a. indiferent de tipul de mesaj;
b. doar în privința informației de ordin profesional;
c. doar în privința informației de ordin privat.

