
 

EXAMEN LA DREPT CONSTITUŢIONAL. LIBERTĂȚI PUBLICE, ID 
- 4 septembrie 2018 – 

 
 
Notă. Timpul de lucru este de 40 de minute.  
 

1. Care este diferenţa între drepturi şi libertăţi individuale, respectiv drepturi şi 
libertăţi colective? (1 p) 

 
Drepturile şi libertăţile individuale protejează o anumită persoană. – 0, 5 p 
 

 În cazul drepturilor și libertăților colective, o colectivitate se bucură de 
 protecţia unui anumit drept, însă membrii individuali ai colectivității nu se 
 bucură de protecția aceluiași drept. – 0, 5 p 

 
 

2. În ce constă noţiunea de cale de recurs internă? (2 p) 
 
Orice procedură (0, 5 p) prin care o persoană poate să obțină recunoașterea 
drepturilor încălcate (0, 5 p), încetarea violării drepturilor (0, 5 p) și repararea 
integrală a prejudiciului (0, 5 p).  

 
 

3.  În ce constă dreptul la asistenţă juridică în materie penală? (2 p) 
 
Articolul 6 § 3 lit. c) instituie dreptul oricărui acuzat de a se apăra el însuşi (0,5 p) 
sau de a fi asistat de un apărător ales (0,5 p), iar, dacă nu dispune de mijloacele 
necesare remunerării unui apărător (0,5 p), de a beneficia în mod gratuit de un avocat 
din oficiu (0,5 p).  

 
4. Care sunt consecinţele care se desprind din art. 7 din Convenţie, ce garantează 

principiul legalităţii? (2 p)  
 
Normele de incriminare trebuie enunţate în termeni suficient de clari pentru a li se 
asigura previzibilitatea. – 0, 5 p 
 
Pe lângă faptul că legile penale trebuie să fie clare, ele trebuie de asemenea să fie 
interpretate strict. Analogia în defavoarea inculpatului este interzisă. – 0, 5 p 
 
Este interzisă aplicarea retroactivă a normei de incriminare. – 0, 5 p 
 



 

Interdicţia aplicării retroactive a legii nu vizează legea penală mai favorabilă, 
deoarece aceasta îl avantajează pe inculpat. – 0, 5 p 
 

5.   Prezentaţi un exemplu de ingerinţă adusă libertăţii de exprimare în scopul 
protecţiei reputaţiei sau a drepturilor altora. (2 p)  
 
Orice exemplu corect – 2 p 

 
 
 
 
 


