
 

 

PROBA DE CONCURS: DREPTURILE PERSONALITĂȚII 
 

Încercuiți varianta corectă: 

 
I.  Drepturile personalităţii:  

a. se sting la decesul titularului 

b. pot fi moștenite 

c. pot fi transmise prin acte juridice cu titlu gratuit sau cu 

titlu oneros 

 

VI. Respectul datorat persoanei decedate:  

a. priveşte numai corpul persoanei  

b. privește atât corpul, cât și memoria persoanei decedate 

c. priveşte numai memoria persoanei 

 

II. Dreptul la demnitate: 

a. este un drept al personalității 

b. este un drept patrimonial 

c. este un drept real 

 

VII. Dreptul la propria imagine: 

a. este un drept real  

b. este un drept patrimonial  

c. are o natură juridică dublă, de drept al personalității, în 

sens strict, iar în cazul persoanelor care, prin activitatea lor 

profesională și-au făcut celebră imaginea (actori, manechine 

etc.), dreptul la imagine face parte din patrimoniul acestora, 

fiind comercializabil 

III. Natura juridică a drepturilor personalității: 

a. este aceea de drepturi patrimoniale 

b. este aceea de drepturi personale nepatrimoniale 

c. este aceea de drepturi reale 

VIII. Consimţământul dat la prelevarea și transplantul de 

celule, țesuturi și organe de origine umană de la donatorul în 

viață constituie: 

a. un act juridic unilateral, esențialmente gratuit și solemn 

b. un act juridic bilateral, esențialmente gratuit și solemn 

c. un act juridic unilateral, esențialmente gratuit și 

consensual 

 

IV. Fotografierea unei persoane publice în piscina sa privată 

fără acordul acesteia: 

a. constituie o încălcare a dreptului la viaţă privată 

b. constituie o încălcare a dreptului la integritate fizică și 

psihică 

c. nu dă dreptul persoanei să exercite o acţiune în justiţie 

pentru obţinerea de compensaţii băneşti 

 

IX. Dreptul la protejarea datelor cu caracter personal: 

a. este considerat o componentă a dreptului la viață privată 

b. este un drept autonom 

c. are un obiect identic cu al dreptului la viață privată, 

reglementările în materie, nedepășind aria de cuprindere a 

vieții private 

V.  Intervenţiile medicale asupra caracterelor genetice prin 

care se modifică descendenţa persoanei: 

a. sunt interzise fără excepție 

b. sunt permise 

c. sunt permise dacă acestea privesc prevenirea şi tratamentul 

maladiilor genetice, precum și în cazul utilizării tehnicilor de 

reproducere umană asistată medical pentru alegerea sexului 

viitorului copil, dacă scopul urmărit constă în evitarea unei 

boli ereditare grave legate de sexul acestuia 

 

X. Arestarea și încătușarea în public a unei persoane care a 

fost surprinsă în flagrant, săvârșind o infracțiune:  

a. constituie o încălcare a  dreptului la demnitate al persoanei 

în cauză 

b. nu constituie o încălcare a dreptului la demnitate al 

persoanei în cauză 

c. constituie o încălcare a dreptului la propria imagine 
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