BIBLIOGRAFIE - TESTUL GRILĂ
CONCURSUL -10 Decembrie, ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI
Coordonator principal: prof. Iuliana Traşcă

1. Care este primul document international care proclama principiul colaborarii pentru promovarea si
incurajarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale fata de toate persoanele, fara deosebire
de rasa, sex, limba sau religie
- Carta Organizatiei Natiunilor Unite
2. Ce drept al omului nu revine strainilor
a. Dreptul la munca
b. Dreptul la securitate sociala
c. Dreptul de a intra intr-o alta tara
R. C
3. Ce obligatii au statele pentru a asigura dreptul la educatie
a. Asigurarea invatamantului gratuit la toate nivelele
b. Asigurarea invatamantului gratuit in invatamantul secundar si superior
c. Asigurarea gratuitatii in invatamantul profesional si tehnic
d. Asigurarea gratuitatii in invatamantul elementar, a accesului pe baza de egalitate si
treptat a gratuitatii in invatamantul secundar si asigurarea accesului pe baza de
egalitate in invatamantul superior
R. D
4. Ce document international se refera pe larg la drepturile copiilor si tinerilor in legatura cu procesul
muncii
- Carta Sociala Europeana Revizuita
5. Ce atributie are Curtea Constitutionala in legatura cu adoptarea unei legi
- se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora
6. Ce atributie nu are Curtea Constitutionala in legatura cu alegerea Presedintelui Romaniei
a. Sa vegheze la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui
b. Sa dea aviz consultativ in legatura cu propunerea de suspendare a Presedintelui
c. Sa constate existenta imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de
Presedinte
d. Sa decida organizarea unor noi alegeri pentru functia de Presedinte
R. D
7. Ce obligatii are un stat cu privire la drepturile economice, sociale si culturale
a. Obligatia de a le respecta el insusi
b. Obligatia de a le proteja impotriva oricaror incalcari
c. Obligatia de a asigura exercitarea lor prin masuri practice
d. Toate aceste obligatii, in masura necesara, in functie de natura dreptului in cauza
R. D
8. Un cetatean roman se plange ca este discriminat in ce priveste angajarea in munca, pe motiv de origine
etnica;cine poate lua o hotarare in favoarea sa
a. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
b. Institutia sau organizatia care l-a discriminat
c. Judecatoria din zona in care locuieste
d. Toate aceste organisme
R. D
9. Ce poate face un stat cand considera ca un alt stat a incalcat drepturile omului ale unor cetateni ai sai
a. Sa incalce si el drepturile cetatenilor celuilalt stat
b. Sa expulzeze cetatenii celuilalt stat
c. Sa nu mai permita calatoriile spre celalalt stat
d. Sa recurga la proceduri internationale disponibile, pentru a se constata incalcarile si a
determina o actiune in plan international impotriva statului in cauza
R. D
10. Ce obligatii corespund drepturilor culturale ale omului
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a. Sa asigure acces gratuit la toate manifestarile culturale
b. Sa finanteze toate publicatiile culturale
c. Sa descentralizeze activitatea culturala
d. Sa sprijine si sa asigure, prin crearea de conditii materiale, exercitarea drepturilor
culturale
R. D
11. Ce bunuri trebuie protejate in timpul conflictelor armate
a. Obiectivele militare
b. Podurile
c. Caile ferate
d. Bunurile civile
R. D
12. In ce consta dreptul la munca
a. A asigura un loc de munca fiecarei persoane
b. A asigura fiecarei persoane un loc de munca, potrivit pregatirii sale profesionale
c. A interzice concedierile pana la crearea de locuri de munca pentru toti cei concediati
d. A asigura fiecaruia dreptul de acces la locuri de munca fara discriminare, potrivit
pregatirii si aptitudinilor sale
R. D
13. Ce obligatii au statele in ce priveste studierea limbilor minoritare in scoala
a. Sa deschida la cerere scoli paralele in aceste limbi
b. Sa asigure traducerea tuturor manualelor scolare in toate limbile minoritare
c. Sa asigure, in functie de cereri si de numarul de elevi, studierea limbii materne sau
instruirea in limba materna, fara a prejudicia studierea limbii oficiale
R. C
14. Cine sunt beneficiarii dreptului la dezvoltare
a. Vizeaza doar persoane luate individual
b. Vizeaza doar comunitati
c. Vizeaza numai anumite drepturi ale omului
d. Vizeaza omul luat individual, dar si comunitatile pe care le formeaza si ansamblul
drepturilor omului
R. D
15. Care este raportul dintre descoperirile biologice si drepturile omului
a. Toate descoperirile biologice sunt contrare drepturilor omului
b. Toate descoperirile biologice sunt utile omului, deci sunt justificate
c. Descoperirile biologice pot fi utile omului, deci sunt justificate, daca nu incalca
drepturile unor persoane la viata, la integritate corporala, la sanatate
R. C
16. Cum poate fi asigurata compatibilitatea culturilor si traditiilor locale cu drepturile fundamentale la
viata, la integritate si demnitate, acolo unde este cazul
a. Prin actiuni si mijloace de forta
b. Prin deplasari de populatie
c. Prin reglementari, insotite de masuri de educatie si implicarea societatii civileasociatiile religioase, medicale, profesionale si altele
R. C
17. Dreptul la sanatate inseamna
a. Dreptul la tratament medical gratuit oriunde si in orice probleme
b. Crearea unui sistem de asigurare a tuturor serviciilor medicale la domiciliu
c. Asigurarea dreptului fiecarei persoane de a beneficia de cel mai inalt nivel de sanatate fizica si mentala pe
care il poate atinge, prin asigurarea de servicii medicale si asistenta in caz de boala pentru toti
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R. C
18. In ce constau obligatiile statului in domeniul drepturilor economice si sociale
a. De a respecta libertatea persoanei de a-si alege un loc de munca si de a-si folosi resursele
b. De a proteja drepturile persoanelor impotriva unor interese economice mai puternice
c. De a asigura exercitarea unor drepturi prin masuri speciale
d. Toate aceste obligatii
R. D
19. Ce drepturi nu are o persoana detinuta sau arestata
a. Dreptul de a fi judecata potrivit legii in vigoare
b. Prezumtia de nevinovatie
c. Dreptul de a cere sa fie judecata in alta tara
R. C
20. Ce obligatii are un stat cu privire la cetateni ai altor state aflati legal pe teritoriul sau
a. Sa extradeze strainii in cauza in statele in care au comis incalcarile
b. Sa judece el insusi pe proprii cetateni sau pe strainii in cauza
c. Sa le predea tribunalelor internationale competente
d. Oricare din aceste obligatii, in functie de gravitatea incalcarii si de angajamentele asumate fata de alte state
R. D
21. Prin ce conventie este protejata insasi existenta grupurilor etnice sau rasiale minoritare
a. Pactul privind drepturile civile si politice
b. Conventia privind prevenirea si pedepsirea genocidului
c. Conventia privind protectia minoritatilor a Consiliului Europei
d. Conventia privind eliminarea discriminarii rasiale
R. B
22. Care din drepturile urmatoare poate face obiectul restrictiilor prin lege
a. Libertatea de a avea sau nu o credinta religioasa
b. Dreptul de a-si schimba religia
c. Dreptul de a intra in contact cu credinciosii din alte tari
d. Dreptul de a manifesta propria religie (exprimare, procesiuni, publicatii)
R. D
23. Pentru ca un organism international sa admita o plangere privind incalcarea drepturilor omului,
este necesar
a. Sa fie redactata corect
b. Sa fie sprijinita de o organizatie neguvernamentala
c. Sa fie trimisa prin posta
d. Sa fi fost epuizate recursurile interne disponibile
R. D
24. Cand nu se aplica potrivit Constitutiei Romaniei primatul tratatelor internationale fata de legile interne, in
domeniul drepturilor omului
a. Cand legea interna difera fata de prevederile tratatului
b. Cand legea interna este interpretata in contradictie cu prevederile tratatului
c. Cand legea interna este vaga si nu contine prevederi specifice
d. Cand legea interna prevede drepturi mai extinse decat tratatul international
R. D
25. Pentru ce motiv nu pot fi aplicate restrictii cu privire la dreptul cetatenilor Uniunii Europene de a vota si
de a fi ales in alegerile municipale intr-un alt stat membru
a. Pe motiv de varsta
b. In caz de incapacitate mentala
c. Daca o persoana a fost condamnata cu privarea de drepturile civice
d. Pentru ca un cetatean nu stie carte
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R. D
26. Ce indatoriri nu revin cetatenilor romani
a. Fidelitatea fata de tara
b. Apararea tarii
c. Plata impozitelor si taxelor datorate conform legii
d. Promovarea traditiilor culturale
R. D
27. Ce persoane trebuie protejate in timpul conflictelor armate
a. Combatantii si ranitii
b. Femeile si copii
c. Personalul sanitar
d. Toate aceste categorii de persoane
R. D
28. De la ce drepturi din cele enumerate mai jos un stat nu poate deroga nici in caz de pericol pentru
existenta natiunii
a. Dreptul la expresie
b. Dreptul de a-si parasi tara
c. Dreptul de a se casatori liber
d. Dreptul de a nu fi supus torturii
R. D
29. In legatura cu difuzarea in presa de idei si conceptii privind raporturile inter-rasiale si inter-etnice,
un stat are obligatia
a. De a interzice orice discutie pe aceste teme
b. De a permite discutii libere, inclusiv difuzarea de teze privind superioritatea rasiala, incitarea la ura si la
violenta pe baza de origine rasiala sau etnica
c. De a asigura un echilibru intre libertatea de expresie, cuprinzand o abordare rationala si obiectiva a temelor
inter-etnice, pe de o parte, si interzicerea manifestarilor si abordarilor rasiste pe de alta parte
R. C
30. Ce obligatii au statele in ce priveste dreptul la cultura proprie a persoanelor care fac parte din
minoritati
a. Sa creeze institutii si asociatii culturale ale acestor persoane
b. Sa traduca toate lucrarile din limbi straine in limbile lor
c. Sa protejeze cultura minoritatilor, sa asigure accesul lor la valorile culturale, sa permita manifestarile
culturale si contactele cu persoane de aceeasi cultura
R. C
31. Este respectarea drepturilor omului
a. O problema exclusiv de drept intern, in sensul ca ele se realizeaza prin legislatia si sistemul de masuri interne
ale fiecarui stat
b. O problema exclusiv de drept international, in sensul ca sunt reglementate prin tratate si statul raspunde fata
de alte state pentru nerespectarea lor
c. Atat o problema de drept intern, cat si una de drept international
R. C
32. Care este relatia dintre drepturile omului si traditiile culturale
a. Traditiile culturale au prioritate , chiar daca nu respecta unele drepturi ale omului
b. Drepturile omului trebuie sa elimine orice traditii culturale locale care s-ar abate de la ele
c. Exista un nucleu dur al drepturilor omului-dreptul la viata, la integritate corporala, la demnitate-care au
prioritate fata de orice traditii culturale locale contrare
R. C
33. Cum se poate asigura ca globalizarea sa nu afecteze drepturile omului
a. Prin limitarea sau interzicerea unor fluxuri de marfuri si informatii
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b. Prin mijloace interne de interzicere a accesului la ele
c. Prin reglementari internationale care sa interzica activitatile incompatibile cu drepturile omului si urmarirea
respectarii acestora
R. C
34. Identitatea persoanelor care fac parte din minoritati nu include
a. Drepturi specifice la folosirea limbii materne
b. Drepturi specifice in domeniul culturii
c. Drepturi specifice in privinta libertatilor religioase
d. Drepturi la forme de organizare statala
R. D
35. Exercitarea drepturilor politice se realizeaza
a. Direct, prin participarea la alegeri si la dezbateri publice sau prin reprezentanti liber alesi
b. Prin participarea la sondaje publice
c. Prin exercitarea dreptului la expresie asupra modului in care se exercita puterea publica
R. A
36. In cazul unor incalcari grave ale drepturilor omului
a. Se poate recurge la folosirea fortei armate impotriva statului vinovat
b. Pot fi folosite masuri de constrangere pentru a repune in drepturi persoanele afectate
c. Se poate recurge la masuri de constrangere impotriva statului numai daca actele sale reprezinta o amenintare
a pacii si securitatii internationale si pe baza unei autorizari a Consiliului de Securitate al ONU
R. C
37. Cum se prevede asigurarea coerentei intre aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a drepturilor
omului adoptata in cadrul Uniunii Europene si cea a Conventiei din 1950 a Consiliului Europei privind
drepturile si libertatile fundamentale ale omului
a. Prin interpretarea prevederilor Cartei in acelasi sens cu prevederile Conventiei din 1950
b. Prin aplicarea acelorasi restrictii la exercitarea unor drepturi ca si in cadrul Conventiei din 1950
c. Prin asigurarea unui nivel de protectie cel putin egal cu cel asigurat conform Conventiei din 1950
d. Pe toate aceste căi
R. D
38. Ce atributii din cele enumerate mai jos nu revin Avocatului Poporului
a. Sa solicite autoritatilor publice incetarea incalcarilor drepturilor omului
b. Sa decida repunerea in drepturi a petitionarilor
c. Sa efectueze anchete asupra cazurilor cu care a fost sesizat
d. Sa ridice in fata instantelor de judecata exceptia de neconstitutionalitate a unor legi sau ordonante
R. B
39. Ce poate face Avocatul Poporului cand apreciaza ca o lege poate duce la incalcari ale drepturilor
omului
- poate sa sesizeze autoritatilor ilegalitatile,
- poate sa faca recomandari privind modificarea legislatiei si alte masuri pe care le considera necesare pentru
ocrotirea drepturilor si libertatilor cetatenilor.
40. Care este raportul dintre legile interne si tratatele internationale in domeniul drepturilor omului,
conform Constitutiei Romaniei
- este consacrat primatul normelor de drept international referitoare la drepturile omului fata de legile interne,
- dispozitiile constitutionale vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor
Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.
41. Ce document european prevede in mod detaliat drepturile persoanelor care fac parte din minoritati
b. Actul Final de la Helsinki
c. Carta fundamentala a drepturilor omului, adoptata de Uniunea Europeana
d. Conventia cadru privind protectia minoritatilor
R. D
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42. Care din drepturile omului enumerate mai jos nu decurg din cetatenia europeana
a. Dreptul de a alege si a fi ales in organe locale
b. Dreptul de a alege si a candida pentru Parlamentul European
c. Dreptul de circulatie si de sedere in statele membre
d. Dreptul de a ocupa functii publice
R. D
43. Ce masuri trebuie sa ia un stat pentru a se achita de obligatiile sale privind dreptul la educatie
a. Sa nu intervina in procesul de educatie
b. Sa descentralizeze procesul, lasand organelor locale toate atributiile
c. Sa privatizeze invatamantul
d. Sa asigure conditii pentru ca toti elevii sa poata sa urmeze toate ciclurile de invatamant
R. D
44. Pentru ca o persoana sa faca parte dintr-o minoritate este necesar
a. Sa doreasca acest lucru
b. Sa fie acceptata de alti membri ai minoritatii
c. Sa aiba trasaturi de limba, cultura, religie comune cu ale celorlalti membri ai minoritatii
R. C
45. Cum se poate asigura ca noile tehnologii din domeniul informatiei nu sunt folosite cu incalcarea
drepturilor omului
a. Prin inregistrarea si controlul tuturor informatiilor transmise
b. Prin interzicerea folosirii unor mijloace de comunicare de catre anumite persoane
c. Prin reglementarea folosirii mijloacelor de comunicare si interzicerea acelor actiuni si emisiuni care incalca
drepturile omului
R. C
46. Ce obligatii au statele cu privire la dreptul persoanelor care fac parte din minoritati de a practica si
profesa propria religie
a. De a deschide biserici pentru toate cultele
b. De a edita carti si publicatii religioase
c. De a proteja libertatile religioase, a permite manifestarile religioase, a respecta cerintele cultelor, in
conformitate cu legea in vigoare si a permite contacte cu persoane de aceeasi religie
R. C
47. In ce directii actioneaza omenirea pentru a proteja drepturile omului in timpul conflictelor armate
a. Protectia persoanelor civile
b. Protectia bunurilor civile si a mediului
c. Prevenirea si eliminarea cauzelor conflictelor armate
d. Interzicerea folosirii unor tipuri de arme
e. In toate aceste directii
R. E
48. Ce drepturi nu are o persoana detinuta sau arestata
a. Dreptul de a fi judecata potrivit legii in vigoare
b. Prezumtia de nevinovatie
c. Dreptul de a cere sa fie judecata in alta tara
R. C
49. O persoana care considera ca i-au fost incalcate drepturi se poate adresa
a. Numai instantelor judecatoresti interne
b. Direct organismelor internationale
c. Mai intai instantelor judecatoresti interne si apoi organismelor internationalecompetente
R. C
50. Egalitatea in drepturi inseamna
a. Libertatea de actiune completa a tuturor persoanelor
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b. Tratament identic
c. Tratament nediscriminatoriu, plus masuri practice menite sa elimine inegalitatile, acolo unde exista, sau sa
tina seama de situatia specifica a unor categorii de persoane
R. C
51. Care din principiile aplicate de Curtea Europeana de Justitie vizeaza in mod direct protectia
drepturilor omului
a. Proportionalitatea intre scopul urmarit si mijloacele folosite
b. Certitudinea juridica, in sensul ca normele de drept comunitar nu au efect retroactiv
c. Nediscriminarea pe motiv de sex, cetatenie, rasa, origine etnica, varsta
R. C
52. De la cine pot proveni plangeri adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului pentru incalcari ale
Conventiei din 1950 privind drepturile si libertatile fundamentale
a. De la state membre
b. De la persoane individuale
c. De la asociatii si organizatii neguvernamentale ai caror membri sunt victime ale incalcarii
d. De la toate aceste categorii
R. D
53. In efectuarea anchetelor judiciare procurorii din Romania sunt subordonati
a. Ministrului Justitiei
b. Consiliului Superior al Magistraturii
c. Instantelor judecatoresti
d. Sefilor lor ierarhici
R. D
54. Pentru ce fapte este admisa in Conventia europeana din 1950 adoptarea de legi privind aplicarea pedepsei
cu moartea
a. Pentru orice crime grave
b. Pentru crime de natura militara, comise in timp de razboi
c. Pentru traficul de droguri
d. Pentru traficul de femei si copii
R. B
55. Cum se realizeaza participarea cetatenilor la viata publica
a. Prin sprijinirea financiara a unui partid politic
b. Prin participarea directa la adunari populare, referendumuri, alegeri, sau prin reprezentanti alesi
c. Prin SMS-uri si alte mesaje in favoarea unor oameni politici
d. Prin convingerea vecinilor
R. B
56. Ce principiu specific se aplica in ce priveste drepturile copilului
a. Drepturile parintilor
b. Interesele grupului minoritar din care face parte
c. Interesele comunei sau orasului de nastere
d. Interesele copilului
R. D
57. Care este relatia dintre dreptul la un mediu natural sanatos si drepturile omului
a. Sunt doua seturi de drepturi distincte, de natura diferita
b. Se intrepatrund, sunt interdependente
c. Nu sunt compatibile
R. B
58. Pentru ce motive nu se pot aplica restrictii fata de libertatea de expresie
a. Pentru a proteja reputatia altor persoane
b. Pentru a sprijini programe de dezvoltare economica
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c. Pentru propaganda de razboi
d. Pentru ratiuni de moralitate publica
R. B
59. Ce organ de stat roman poate aplica amenzi pentru acte de discriminare rasiala
a. Avocatul Poporului
b. Curtea Constitutionala
c. Instantele judecatoresti si Consiliul pentru Combaterea Discriminarii
R. C
60. Ce drepturi specifice revin popoarelor autohtone, importante pentru pastrarea identitatii lor
- dreptul de de a-si organiza existenta in diferite forme autohtone;
- dreptul de a participa la adoptarea deciziilor care le afecteaza;
- dreptul de a decide asupra prioritatilor dezvoltarii lor, in masura in care acestea afecteaza viata, credintele,
institutiile, pamantul pe care-l ocupa sau il folosesc.
61. Care din tratatele Uniunii Europene a prevazut pentru prima data ca Uniunea va respecta drepturile
omului
a. Tratatul de la Maastricht, 1992
b. Tratatul de la Amsterdam, 1997
c. Tratatul de la Nisa, 2001
d. Actul european unic, 1986
R. A
62. Ce procedura trebuie sa urmeze un cetatean roman pentru a ataca in contencios administrativ un act
sau o omisiune a unui organ administrativ
a. Sa se adreseze Avocatului Poporului
b. Sa se adreseze judecatoriei competente din circumscriptia in care locuieste
c. Sa se adreseze mai intai organului administrativ in cauza si sa-i ceara anularea sau efectuarea actului
administrativ
R. C
63. Ce drepturi ale omului intra sub jurisdictia Curtii Europene a Drepturilor Omului
a. Drepturile civile si politice
b. Drepturile sociale si culturale
c. Drepturile persoanelor care fac parte din minoritati
d. Drepturile economice
R. A
64. Ce documente adopta comitetele create prin tratate privind drepturile omului, pentru supravegherea
aplicarii tratatelor
a. Decizii obligatorii
b. Opinii, cu titlu de recomandare
c. Amenzi
d. Hotarari de restrangere a unor drepturi ale statului
R. B
65. Ce principii specifice guverneaza drepturile copilului
a. Nediscriminarea
b. Egalitatea in drepturi
c. Primatul intereselor copilului
R. C
66. De la ce drepturi ale omului nu se poate deroga nici in timp de razboi
a. Dreptul la viata si dreptul de a nu fi supus torturii
b. Dreptul de asociere si reuniune
c. Dreptul de a promova orice orientare politica
R. A
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67. Care din libertatile religioase enumerate poate face obiectul restrictiilor prin lege
a. Libertatea de a avea si profesa o religie
b. Libertatea de a-si schimba religia
c. Educatia religioasa a copiilor
d. Manifestarile religioase in locuri publice (procesiuni, adunari, demonstratii)
R. D
68. De ce depinde exercitarea dreptului unei persoane de a reveni in tara sa
a. De vointa statului strain in care se afla
b. De vointa statului sau, in care ar urma sa revina
c. De dorinta sa
d. De vointa statelor de tranzit
R. C
69. Pentru a asigura dreptul la un nivel de viata adecvat un stat trebuie
a. Sa respecte dreptul de proprietate
b. Sa ia masuri pentru dezvoltarea economica a tarii
c. Sa adopte masuri de securitate sociala
d. Toate aceste variante
R. D
70. Asigurarea unui nivel de viata adecvat poate fi realizata
a. Pe baza dreptului de proprietate
b. Printr-o munca liber aleasa
c. Pe baza drepturilor de securitate sociala
d. Prin oricare din aceste mijloace, in functie de situatia persoanei in cauza
R. D
71. Dreptul la un proces echitabil presupune
a. Judecarea cauzei la domiciliul inculpatului
b. Dreptul la aparare
c. Prezumtia de nevinovatie
d. Dreptul la audieri publice
R. A
72. Care din motivele enumerate mai jos nu poate fi invocat pentru a aplica restrictii la exercitarea
anumitor drepturi ale omului
a. Siguranta publica
b. Ordinea publica
c. Situatia de inapoiere economica
d. Protectia drepturilor altor persoane
R. C
73. Care este conditia esentiala prevazuta de documentele internationale pentru incheierea unei casatorii
- Varsta nubila,
- Consimtamantul liber si deplin al viitorilor soti.
74. Cum poate fi rezolvata problema minoritatilor, in vederea convietuirii pe acelasi teritoriu
a. Prin separare de majoritate si izolare
b. Printr-o politica de asimilare, care sa duca la pierderea identitatii lor
c. Prin integrare economica si sociala, cu respectarea diferentelor de limba, cultura si religie
R. C
75. In ce consta dreptul muncitorilor de a se organiza
- de a constitui organizatii stabilite de ei insisi, fara autorizarie prealabila,
- de a se afilia la aceste organizatii, cu singura conditie de a se conforma statutelor acestora.
76. Ce masuri poate lua statul pentru a impiedica folosirea noilor tehnologii din domeniul informatiilor
impotriva drepturilor omului
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a. Sa interzica folosirea acestor noi tehnologii in unele domenii
b. Sa treaca sub controlul complet al statului folosirea acestor noi tehnologii
c. Sa reglementeze cat mai strict, sa supravegheze folosirea lor si sa sanctioneze incalcarile
R. C
77. Dreptul de a parasi liber orice tara si de a reveni in tara sa nu inseamna (bifati ce nu se aplica)
a. Dreptul de a trece frontiera tarii sale
b. Dreptul de a intra pe teritoriul altui stat
c. Dreptul de a reveni in tara sa
R. B
78. Este un drept specific al persoanelor care fac parte din minoritati, care se exercita in functie de
locuirea lor in mod substantial pe un teritoriu
- folosirea limbii materne in relatiile dintre persoanele care fac parte din minoritati si autoritati,
- invatamantul in limba materna.
79. Drepturile si libertatile de expresie, asociere si intrunire
a. Pot fi exercitate in conditii de libertate absoluta
b. Pot fi interzise partial
c. Pot face obiectul restrictiilor prin lege pentru ratiuni de ordine publica, securitate, moralitate ori sanatate
publica sau pentru protectia drepturilor altor persoane
R. C
80. Prin ce se deosebeste substantial abordarea drepturilor omului in Carta drepturilor fundamentale
adoptata de Uniunea Europeana, fata de Conventia din 1950 adoptata in cadrul Consiliului Europei
a. Prin gruparea mai exacta pe titluri
b. Prin plasarea lor in contextul unui tratat care se ocupa si de alte probleme
c. Prin includerea, alaturi de drepturile civile si politice, cuprinse in Conventia din 1950, a unor drepturi
economice si sociale si a unor drepturi de solidaritate
R. C
81. Ce organisme ale Organizatiei pentru securitate in Europa se ocupa in mod direct de promovarea
drepturilor omului
- Inaltul Comisariat pentru Minoritati,
- Biroul pentru Institutii Democratice si Drepturile Omului.
82. Pactele drepturilor omului acopera intreaga gama de drepturi si libertati. De ce credeti ca au mai fost
adoptate conventiile pentru eliminarea discriminarii rasiale, a discriminarii fata de femei, pentru
drepturile copilului si impotriva torturii
a. Pentru a adauga alte drepturi
b. Pentru a acorda persoanelor in cauza drepturi specifice, tinand seama de situatia lor specifica
c. Pentru a intari drepturile conferite prin Pacte
R. B
83. Potrivit Constitutiei Romaniei, actele normative declarate neconstitutionale de Curtea
Constitutionala isi inceteaza efectele la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii. Ce efecte au actele
normative respective in perioada celor 45 de zile
a. Actul normativ se aplica in continuare
b. Actul normativ este suspendat de drept
c. Actul normativ este supus din nou votului in Parlament
R. B
84. Ce decizii poate adopta justitia in contencios administrativ
a. Anularea actului administrativ
b. Obligarea organului administrativ sa emita actul pe care trebuia sa-l emita
c. Acordarea de daune pentru paguba produsa
d. Toate aceste decizii
R. D
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85. In Romania au avut loc in 2007 alegeri pentru Parlamentul European.
Ce personae puteau candida pentru a fi alese euro-parlamentari pe locurile Romaniei
a. Cetatenii romani
b. Persoanele cu dubla cetatenie- romana si a altui stat membru al Uniunii Europene
c. Cetatenii oricarui stat membru al Uniunii
d. Toate aceste categorii
R. D
86. Pentru ce motive nu se pot aplica restrictii la exercitarea libertatii de expresie
a. Pentru a proteja reputatia altor persoane
b. Pentru ratiuni de moralitate publica
c. Pentru propaganda de razboi
d. Pentru a sprijini programe de dezvoltare economica
R. D
87. De la ce drepturi nu pot statele sa deroge nici in caz de pericol pentru existenta natiunii
a. Dreptul la expresie
b. Dreptul de a-si parasi tara
c. Dreptul de a nu fi supus torturii
d. Dreptul de a se casatori liber
R. C
88. Pentru ce motive nu se pot aplica restrictii la exercitarea drepturilor la reuniune si asociere
a. Pentru a proteja sanatatea publica
b. Pentru ratiuni de moralitate publica
c. Pentru a tine seama de interesele altor state
d. Pentru ratiuni de ordine publica
R. C
89. Ce masura speciala in favoarea unor femei ar constitui discriminare
a. Concediul de maternitate
b. Protectia fata de munca in mina si alte munci periculoase
c. Asigurarea locului de munca pe perioada concediului de maternitate
d. Acordarea dreptului la alocatie de somaj numai femeii necasatorite
R. D
90. Drepturile omului se raporteaza
- protectia fata de actele ilegale ale statului (raport exclusiv intre persoana omului si stat)
- protejarea drepturilor fata de actiunea sau omisiunea altor persoane sau a persoanelor juridice.
91. Un strain care intra pe teritoriul unui stat si cere statutul de refugiat
a. Poate fi returnat in statul de origine, chiar daca acolo este supus persecutiilor
b. Poate fi returnat in statul vecin, fara a i se acorda dreptul de a fi audiat
c. Poate fi retinut si judecat pentru trecere frauduloasa a frontierei, fara o alta procedura
d. Are dreptul sa prezinte unei autoritati competente motivele pentru care cere statutul de refugiat
R. D
92. Daca exista deosebiri intre nediscriminare si egalitatea in drepturi
a. Sunt echivalente
b. Nediscriminarea inseamna mai mult decat egalitatea
c. Egalitatea presupune nediscriminarea, dar si acolo unde este necesar adauga masuri speciale pentru a corecta
situatii de dezavantaj pana la eliminarea acestora
R. C
93. In ce consta dreptul la munca
a. A asigura fiecarei persoane un loc de munca
b. A interzice concedierile pana la crearea de locuri de munca pentru toti cei concediati
c. A obliga intreprinderile rentabile sa-si extinda activitatea
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d. A asigura dreptul de acces fara discriminare la locuri de munca potrivit pregatirii profesionale si aptitudinilor
fiecaruia
R. D
94. Cum se poate asigura compatibilitatea intre descoperirile stiintei si tehnologiei si respectarea
drepturilor omului
a. Prin oprirea cercetarii stiintifice in unele domenii
b. Prin masuri de sanctionare a celor care prin descoperirile lor au produs incalcari ale drepturilor omului
c. Prin reglementari si masuri care sa previna folosirea descoperirilor in mod contrar drepturilor omului si sa
sanctioneze faptele care incalca aceste reglementari
R. C
95. Ce actiuni trebuie sa declare statele infractiuni si sa le pedepseasca in domeniul discriminarii rasiale
- orice difuzare de idei fondate pe superioritate sau ura rasiala,
- orice incitare la discriminare rasiala,
- orice acte de violenta sau provocare a unor asemenea acte, indreptate impotriva oricarei rase sau
oricarui grup de persoane de alta culoare sau de alta origine etnica,
- orice asistenta acordata activitatilor rasiste, inclusiv finantarea lor;
96. Libertatea de gandire, constiinta sau religie nu inseamna
a. Dreptul de a alege o religie sau alt mod de constiinta
b. Dreptul de a-si schimba religia
c. Dreptul de a manifesta religia sa
d. Dreptul de a se opune oricarei alte religii sau credinte
R. D
97. Ce obligatii are un stat fata de alte state in domeniul drepturilor omului
a. Sa asigure cetatenilor altor state drepturi mai mari decat propriilor cetateni
b. Sa finanteze contactele intre cetatenii proprii si cei ai altor state
c. Sa respecte drepturile si libertatile tuturor persoanelor aflate sub jurisdictia sa
R. C
98. Cum se asigura respectarea drepturilor omului in plan intern
a. Prin adoptarea de legi adecvate
b. Prin infiintarea institutiilor care sa urmareasca respectarea lor
c. Prin asigurarea recursurilor impotriva incalcarilor
d. Prin crearea conditiilor care sa asigure exercitarea lor
e. Pe toate aceste cai
R. E
99. Dreptul la educatie este in stransa legatura cu
a. Exercitarea drepturilor politice
b. Asigurarea libertatilor publice
c. Celelalte drepturi economice si sociale
d. Toate aceste categorii de drepturi
R. D
100. In ce caz, potrivit Constitutiei, se aplica legile romane care nu sunt in concordanta cu tratatele
internationale privind drepturile omului
a. Daca sunt contrare unui tratat din acest domeniu
b. Daca sunt interpretate in mod diferit de prevederile tratatului
c. In cazul in care contin dispozitii mai favorabile decat tratatul
R. C
SUCCES!
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