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TEST 1
Apariția şi evoluția istorică a dreptului internațional
 Întrebări, exerciţii, aplicaţii
1. Adevărat sau Fals:
a) Pactul Kellogg-Briand defineşte agresiunea. (A sau F)
b) Cel de-al 51-lea membru fondator al ONU este Polonia.
(A sau F)
c) Cel mai vechi document diplomatic european este tratatul de
alianţă între elini şi hereeni. (A sau F)
d) „Armistiţii ale lui Dumnezeu” sunt impuse de biserica
ortodoxă. (A sau F)
e) Declaraţia de independenţă a SUA a fost prima afirmare a
dreptului popoarelor de a-şi hotărî singure soarta. (A sau F)
f) Pacea de la Westphalia, care a pus capăt războiului de 30 de
ani, este considerată punctul de plecare al dreptului internaţional
modern. (A sau F)
g) Fundaţia dreptului internaţional se bazează pe dreptul natural.
(A sau F)
h) Termenul de drept internaţional este folosit pentru prima dată
de Jeremy Bentham, în lucrarea „Introducere în principiile moralei şi
legislaţiei”. (A sau F)
i) Principiul neagresiunii a fost consacrat prin Pactul KelloggBriand. (A sau F)
j) Prin semnarea primului tratat de neagresiune din istorie s-a
încercat stăvilirea invaziei hunilor şi mongolilor. (A sau F)
2. Răspundeţi la următoarele întrebări:
a) Care au fost scopurile Ligii Naţiunilor?
b) Care este misiunea ONU?
c) Ce înţelegeţi prin erodarea statului-naţiune?
d) Enumeraţi şcolile dreptului internaţional din perioada
feudalismului.
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e) Care sunt cele 4 realizări prin care se distinge Actul final al
Congresului de la Viena (1815)?
f) Ce afirmă „Declaraţia asupra dreptului ginţilor”?
g) Care este prima organizaţie internaţională având ca scop
menţinerea păcii şi îngrădirea recurgerii la război şi când a fost creată?
h) Care este rolul organizaţiilor neguvernamentale pe plan
internaţional?
i) Care este prima instanţă internaţională; când a fost creată?
j) Enumeraţi 5 elemente din perioada antichităţii care au dus la
apariţia dreptului internaţional.
 Rezolvaţi următoarele teste-grilă:
1. Fondatorul dreptului internaţional public este considerat:
a) Hugo Grotius;
b) Jeremy Bentham;
c) John Selden.
2. Legile lui Manu datează din India:
a) sec. V d.H.;
b) sec. VII î.H.;
c) sec. V î.H.
3. Pacea Westphalică a avut loc în anul:
a) 1628;
b) 1638;
c) 1648.
4. Fondatorul şcolii de la Salamanca este:
a) Francisco de Vitoria;
b) Francisco Suarez;
c) Alberico Gentilis.
5. „Declaraţia asupra dreptului ginţilor” aparţine lui:
a) Toma d’Aquino;
b) Sfântului Augustin;
c) Abatele Gregorie.
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6. Termenul de drept internaţional este folosit pentru prima dată
de:
a) Jeremy Bentham;
b) Samuel Morse;
c) Thomas Jefferson.
7. Declaraţia de independenţă a SUA a fost proclamată în anul:
a) 1776;
b) 1767;
c) 1778.
8. La Congresul de la Viena (1815) a fost:
a) semnată declaraţia puterilor cu privire la desfiinţarea comerţului cu negri;
b) adoptat regulamentul cu privire la rangurile reprezentanţilor
diplomatici;
c) ambele variante.
9. Congresul de la Viena prin care se recunoaşte neutralitatea
perpetuă a Elveţiei a avut loc în anul:
a) 1856;
b) 1835;
c) 1815.
10. Congresul de la Paris a avut loc în anul:
a) 1866;
b) 1856;
c) 1877.
11. Crucea Roşie a fost fondată în anul:
a) 1863;
b) 1836;
c) 1963.
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12. Uniunea monetară Latină a fost înfiinţată în:
a) 1856;
b) 1863;
c) 1865.
13. La Conferinţa de la Haga au fost adoptate nu mai puţin de:
a) 11 Convenţii internaţionale;
b) 13 Convenţii internaţionale;
c) 17 Convenţii internaţionale.
14. „Dreptul popoarelor” din 1758 aparţine lui:
a) Emerich de Vattel;
b) G.H. Martens;
c) F. Lisz.

15. Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională a fost înfiinţată în
anul:
a) 1910;
b) 1920;
c) 1928.
16. Ce a reprezentat, din perspectiva dreptului internaţional,
Pactul Kellogg-Briand?
a) interzicerea folosirii războiului ca mijloc de soluţionare a
diferendelor;
b) moratoriul de război ca procedură de declanşare a unui conflict
armat;
c) consacrarea mijloacelor licite de folosire a forţei: retorsiune,
represalii, boicot.
17. Pactul Kellogg-Briand a fost semnat pe:
a) 4 iulie 1928;
b) 20 iunie 1928;
c) 27 august 1928.

Drept internațional public. Caiet de seminar

11

18. Organizaţia Naţiunilor Unite:
a) a fost înfiinţată la 24 octombrie 1945;
b) are 51 de membri fondatori;
c) Polonia este membru fondator.
19. Prima organizaţie internaţională cu vocaţie universală a fost
înfiinţată în anul:
a) 1919;
b) 1928;
c) 1874.
20. Tribunalul de la Tokyo a luat fiinţă în anul:
a) 1945;
b) 1947;
c) 1946.
21. Tribunalul de la Nurenberg a luat fiinţă în anul:
a) 1944;
b) 1946;
c) 1945.
22. Congresul de la Paris (1856) se remarcă prin faptul că:
a) înfăptuieşte prima codificare a normelor juridice privind
războiul maritim;
b) stabileşte regimul juridic al Dunării ca fluviu internaţional;
c) hotărăşte neutralizarea Mării Negre.
23. Organizaţia Internaţională a Muncii a fost creată prin:
a) Tratatul de la Versailles, 1919;
b) Actul final de la Helsinki, 1975;
c) Carta de la San Francisco, 26 iunie 1945.
24. Calificaţi juridic reglementarea paşnică a diferendelor:
a) principiu fundamental al dreptului internaţional;
b) normă imperativă a dreptului internaţional;
c) crimă internaţională.
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25. Calificaţi recurgerea la forţă din punct de vedere al dreptului
internaţional:
a) cauză de nulitate absolută;
b) crimă internaţională;
c) normă de jus cogens.
26. Prima convenţie multilaterală a fost adoptată în:
a) 1868;
b) 1886;
c) 1864.
27. Primul tratat de neagresiune a fost încheiat în:
a) sec. IV î.H.;
b) sec. VI î.H.;
c) sec. VI d.H.
28. Conciliul de la Lateran interzicea:
a) folosirea arbaletelor;
b) folosirea baionetelor;
c) transformarea în sclavi a prizonierilor creştini.
29. Lucrarea „De jure belli” a fost scrisă de:
a) S. Puffendorf;
b) Alberico Gentilis;
c) John Selden.
30. Caracterul de drept natural al dreptului internaţional al cărui
fundament, în concepţia sa, „rezidă în ideea de justiţie”, a fost susţinut
în doctrina românească de:
a) Nicolae Titulescu;
b) Mircea Djuvara;
c) Ion Constantin Brătianu.

