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1.  Sunt considerate a fi ordonanţe de Guvern: 

a) actele cu caracter legislativ care emană de la 

autoritatea executivă; 

b) actele cu caracter administrativ care emană de 

la autoritatea legislativă; 

c) actele cu caracter administrativ emise de 

instanţele judecătoreşti. 

2. Normele care vizează ordinea publică, bunele 

moravuri, regulile de protecţie şi siguranţă sunt 

considerate: 

a) norme supletive; 

b) norme dispozitive; 

c) norme imperative. 

3. Trăsăturile suveranităţii în teoria clasică sunt: 

a) este o putere de drept; o putere originară; o 

putere supremă; 

b) este o putere concedată; o putere autolimitată; 

o putere originară; 

c) este o putere derivată;o putere supusă 

dreptului; o putere supremă. 

4. Sunt specifice elaborării unei legi pe cale de 

referendum următoarele etape: 

a) votul, medierea, consultarea populară; 

b) iniţierea consultării populare, dezbaterea, 

votul; 

c) iniţierea consultării populare, consultarea 

populară, confirmarea rezultatelor 

referendumului. 

5. Metoda sistematică folosită pentru 

interpretarea unei legi constă în: 

a) stabilirea sensului normei juridice prin analiza 

sintactică şi morfologică a textului ei; 

b) stabilirea înţelesului unei norme juridice prin 

determinarea locului acesteia în sistemul ramurii 

de drept; 

c) stabilirea sensului unei norme juridice în 

funcţie de geneza acelei norme. 

6. Abrogarea este: 

a) procedeul prin care o lege îşi încetează 

efectele datorită adoptării unui act legislativ 

posterior şi contrar ei; 

b) procedeul prin care încetează forţa obligatorie 

a unei legi fondată pe incompatibilitatea regulii 

cu noile concepţii juridice şi morale acceptate în 

societate; 

c) procedeul prin care o lege îşi încetează 

efectele datorită dispariţiei relaţiilor care 

constituiau obiectul ei de reglementare. 

7. Executivul este dualist atunci când: 

a) decizia se concentrează în mâinile unui 

monarh care guvernează alături de miniştri 

responsabili în faţa sa; 

b) decizia se concentrează în mâinile 

Guvernului, care este supus şefului statului; 

c) decizia aparţine şefului statului şi Guvernului. 

8. Dreptul de dizolvare este: 

a) mijlocul constituţional prin care şeful 

Executivului poate decide încetarea înainte de 

termen a mandatului Parlamentului;  

b) mijlocul constituţional prin care Executivul, 

fie şeful statului, fie şeful Guvernului, pune 

capăt unei legislaturi; 

c) mijlocul constituţional prin care Guvernul 

pune capăt mandatului Parlamentului sau al unor 

parlamentari. 

9. O normă juridică se caracterizează prin 

următoarele aspecte: 

a) caracter social, tipic, obligatoriu, personal; 

b) caracter imperativ, public, personal, 

obligatoriu; 

c) caracter general, impersonal, tipic, public, 

obligatoriu. 

10. Procedura de vot secret desfăşurată în scopul 

adoptării unei legi se poate manifesta prin: 

a) ridicarea mâinii, apel nominal, ridicare în 

picioare sau electronic; 

b) buletine de vot, bile sau electronic; 

c) ridicarea mâinii, bile sau apel nominal. 

11. Evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale funcţionarilor publici se face : 

a) anual; 

b) lunar; 

c) numai în vederea estimării posibilităţii de 

promovare. 

12. Aplicarea legii în spaţiu este guvernată de 

unul dintre următoarele principii: 

a) principiul teritorialităţii; 

b) principiul neultraactivităţii legii vechi; 

c) principiul neretroactivităţii legii noi. 

13. Persoana vătămată într-un drept al său ori 

într-un interes legitim prin ordonanţe sau prin 

dispoziţii din ordonanţe: 

a) va introduce acţiune separat şi simultan la 

instanţa de contencios administrativ şi la Curtea 

Constituţională; 

b) va promova doar acţiunea în contencios 

administrativ, neavând dreptul de a promova 

acţiunea la Curtea Constituţională; 

c) va introduce acţiune la instanţa de contencios 

administrativ însoţită de excepţia de 
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neconstituţionalitate, instanţa - dacă apreciază că 

excepţia îndeplineşte condiţiile legale - urmând a 

sesiza, prin încheiere motivată, Curtea 

Constituţională. 

14. Ordonanţele de Guvern obişnuite intră în 

vigoare: 

a) la 3 zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial al României dacă în conţinutul lor nu se 

prevede o altă dată; 

b) după depunerea lor spre aprobare la 

Parlament; 

c) la 10 zile de la data depunerii lor spre 

aprobare la Parlament. 

15. Pot fi atacate în contenciosul administrativ 

numai pentru exces de putere: 

a) actele administrative ale autorităţilor publice 

care privesc raporturile acestora cu Parlamentul 

României; 

b) actele de comandament cu caracter militar şi 

actele administrative pentru a căror modificare 

sau desfiinţare este reglementată, prin lege 

organică, o altă procedură judiciară; 

c) actele administrative emise pentru aplicarea 

regimului stării de război, al stării de asediu sau 

al celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi 

securitatea naţională ori cele emise pentru 

restabilirea ordinii publice, precum şi pentru 

înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, 

epidemiilor şi epizootiilor. 

16. Interpretarea neoficială a unui text de lege 

este realizată de: 

a) avocaţi în pledoariile lor; 

b) instanţele de judecată; 

c) administraţia publică. 

17. Cvorumul necesar pentru adoptarea unei legi 

organice este de: 

a) 2/3 din numărul membrilor fiecărei Camere a 

Parlamentului; 

b) majoritatea senatorilor sau deputaţilor – 

majoritate absolută; 

c) majoritatea senatorilor sau deputaţilor prezenţi 

– majoritate relativă. 

18. În accepţiunea Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004 acţiune în regres 

înseamnă: 

a) dreptul conducătorului autorităţii publice de a 

se îndrepta cu acţiune împotriva celor vinovaţi 

de neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti, 

potrivit dreptului comun; 

b) dreptul funcţionarului public de a chema în 

judecată pe superiorul ierarhic de la care a primit 

un ordin de serviciu ilegal, pentru ca instanţa să 

îl oblige pe acesta la plata despăgubirilor 

datorate de instituţie urmare a executării de către 

funcţionar a dispoziţiilor respectivului ordin; 

c) dreptul instituţiei de a promova acţiune pentru 

recuperarea de la funcţionar a sumelor primite cu 

titlu de avans şi nerambursate de acesta. 

19. Populaţia unui stat este formată: 

a) numai din cetăţenii statului respectiv; 

b) din cetăţeni, străini şi apatrizi; 

c) numai din cetăţenii statului respectiv, născuţi 

pe teritoriul acelui stat. 

20. În conformitate cu prevederile Legii 

nr.554/2004, refuz nejustificat de a soluţiona o 

cerere este: 

a)  exprimarea explicită, cu exces de putere, a 

voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane sau 

de a nu pune în executare actul administrativ 

emis ca urmare a soluţionării favorabile a cererii 

ori, după caz, a plângerii prealabile; 

b) exprimarea explicită şi argumentată legal a 

voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane sau 

de a nu pune în executare actul administrativ 

emis ca urmare a soluţionării favorabile a cererii 

ori, după caz, a plângerii prealabile; 

c) exprimarea explicită, chiar şi neargumentată 

legal, a voinţei de a nu rezolva cererea unei 

persoane sau de a nu pune în executare actul 

administrativ emis ca urmare a soluţionării 

favorabile a cererii ori, după caz, a plângerii 

prealabile. 

21. Trecerea bunurilor din domeniul public al 

statului, respectiv al unităţilor administrativ-

teritoriale, în domeniul privat al acestora: 

a) nu este posibilă, fiind interzisă prin 

Constituţie; 

b) se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, 

a Consiliului Judeţean, a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti sau a Consiliului Local, 

dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune 

altfel; 

c) trebuie făcută numai în urma consultării 

cetăţenilor prin referendum naţional sau local, 

după caz, fiind vorba despre o problemă de 

interes naţional, respectiv local. 

22. Controlul jurisdicţional privind legalitatea 

actelor administrative este exercitat: 

a) numai de instanţele de contencios 

administrativ; 

b) de instanţele de drept comun; 
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c) de regulă, de instanţele de contencios 

administrativ, iar, prin excepţie, de alte instanţe, 

instituite prin lege specială. 

23. În cazul frontierelor aeriene este vorba de 

întinderea drepturilor statului asupra 

următoarelor părţi din coloana de aer: 

a) partea inferioară a atmosferei; stratosfera şi 

nanosfera; 

b) atmosfera, până la limita sa superioară; 

c) atmosfera, până la limita sa superioară şi, în 

caz de război, partea inferioară a spaţiului 

cosmic. 

24. Încetarea personalităţii juridice – capacităţii 

de folosinţă a persoanei fizice intervine: 

a) la vârsta pensionării; 

b) în momentul decesului; 

c) în cazul săvârşirii unor infracţiuni. 

25. Statul de drept poate prezenta următoarele 

forme: 

a) statul de drept formal şi funcţional; statul de 

drept parlamentar; statul de drept jurisdicţional; 

statul de drept social; 

b) statul de drept administrativ; statul de drept 

parlamentar; statul de drept social; statul de drept 

jurisdicţional; 

c) statul de drept liberal; statul de drept 

funcţional; statul de drept parlamentar; statul de 

drept social. 

26. Primăria este: 

a) persoană juridică de drept public; 

b) o structură funcţională cu personalitate 

juridică, cu activitate permanentă, care aduce la 

îndeplinire hotărârile consiliului local şi 

dispoziţiile primarului, soluţionând problemele 

curente ale colectivităţii locale; 

c) o structură funcţională fără personalitate 

juridică, cu activitate permanentă, care aduce la 

îndeplinire hotărârile consiliului local şi 

dispoziţiile primarului, soluţionând problemele 

curente ale colectivităţii locale. 

27. Puterea de reglementare proprie a 

autorităţilor locale în statul unitar descentralizat 

constă în: 

a) divizarea puterii legislative la nivel teritorial; 

b) divizarea puterii de reglementare executive şi 

administrative la nivel local; 

c) posibilitatea organizării aplicării legii la nivel 

local. 

28. Promovarea recursului împotriva unei 

hotărâri judecătoreşti pronunţată de instanţa de 

contencios administrativ se face în termen de: 

a) 10 zile lucrătoare de la primirea sa; 

b) 15 zile de la pronunţare ori de la comunicare, 

fiind calculat pe zile libere; 

c) 30 de zile calendaristice. 

29. Lucrările şedinţelor consiliului local sunt: 

a) secrete; 

b) publice; 

c) publice, cu excepţia cazurilor în care 

consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca 

acestea să se desfăşoare cu uşile închise. 

30. Sistemele totalitare se caracterizează prin : 

a) existenţa unei ideologii oficiale, a două 

partide politice, libertatea presei, a unui sistem 

de poliţie terorist şi a unei economii centralizate; 

b) existenţa mai multor ideologii oficiale, a unui 

singur partid politic, monopolul statului asupra 

mass-media, a unui sistem de poliţie terorist şi a 

unei economii de piaţă; 

c) existenţa unei ideologii oficiale, a unui singur 

partid politic, monopolul statului asupra mass-

media, a unui sistem de poliţie terorist şi a unei 

economii centralizate. 

31. Procedeele răspunderii ministeriale sunt: 

a) moţiunea de cenzură, moţiunea simplă şi 

învestirea cu încredere a Guvernului; 

b) dizolvarea, moţiunea simplă, moţiunea de 

cenzură, întrebările, interpelarea şi angajarea 

răspunderii Guvernului; 

c) moţiunea simplă, moţiunea de cenzură, 

angajarea răspunderii Guvernului asupra 

programului sau a unei declaraţii de politică 

generală, angajarea răspunderii Guvernului 

asupra unui text sau a unui proiect de lege. 

32. Deconcentrarea constă în: 

a) trimiterea în teritoriu a unor reprezentanţi ai 

puterii centrale, care să exercite atribute ale 

acesteia în teritoriul respectiv sub puterea 

ierarhică a Executivului central; 

b) trimiterea în teritoriu a unor reprezentanţi ai 

puterii centrale, care să exercite atribute ale 

acesteia în teritoriul respectiv în mod relativ 

autonom de Executivul central; 

c) trimiterea în teritoriu a unor reprezentanţi ai 

Executivului central, care să exercite atribute de 

reglementare primară în teritoriul respectiv în 

mod relativ autonom de Executivul central. 

33. Principiile de organizare ale statului federal 

sunt: 

a) principiul suprapunerii; principiul autonomiei; 

principiul participării statului federal la formarea 
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legislativului şi a executivului fiecărui stat 

federat; 

b) principiul suprapunerii; principiul 

indivizibilităţii teritoriului; principiul 

autonomiei; 

c) principiul autonomiei; principiul participării; 

principiul suprapunerii. 

34. Legea ca act emis de Parlament prezintă 

următoarele caracteristici: 

a) este un act juridic cu caracter normativ-

general care reglementează primar un domeniu; 

b) este un act social adoptat după proceduri 

legislative; 

c) este un uzaj considerat obligatoriu la nivelul 

grupului social. 

35. Şedinţele ordinare ale consiliului local sunt: 

a) săptămânale; 

b) lunare; 

c) ori de câte ori este nevoie, la cererea 

primarului sau a cel puţin o treime din numărul 

membrilor consiliului. 

36. Atributele de identificare ale unei persoane 

fizice protejate de dreptul obiectiv sunt: 

a) cetăţenia, domiciliul, numele, starea civilă; 

b) naţionalitatea, sediul, numele; 

c) cetăţenia, naţionalitatea, sediul. 

37. Personalitatea juridică – capacitatea de 

folosinţă a persoanei fizice se dobândeşte: 

a) la naştere cu condiţia ca cel născut să fie viu; 

b) la vârsta de 14 ani; 

c) la vârsta de 18 ani. 

38. Principiile care guvernează aplicarea legii în 

timp sunt: 

a) principiul libertăţii, principiul egalităţii, 

principiul justiţiei şi principiul responsabilităţii; 

b) principiul efectului imediat al legii noi, 

principiul neretroactivităţii legii noi, principiul 

neultraactivităţii legii vechi; 

c) principiul autonomiei de voinţă, principiul 

suveranităţii, principiul efectului imediat al legii 

noi. 

39. Structura trihotomică tipică a unei norme 

juridice cuprinde următoarele elemente: 

a) ipoteză, dispoziţie, sancţiune; 

b) uzaj, element psihologic, dispoziţie; 

c) subiect, obiect, relaţie juridică, sancţiune. 

40. Pentru ca o lege ordinară să poată fi adoptată 

este necesar: 

a) votul majorităţii membrilor prezenţi în fiecare 

Cameră a Parlamentului (majoritate relativă); 

b) votul a ¾ din numărul membrilor fiecărei 

Camere a Parlamentului; 

c) votul majorităţii membrilor fiecărei Camere 

(majoritate absolută). 

41. Din punct de vedere sociologic, elementele 

statului sunt: 

a) suveranitatea, teritoriul, populaţia, ordinea 

socială; 

b) populaţia, teritoriul, puterea organizată - 

guvernământul, ordinea socială;  

c) personalitatea juridică de drept public, 

teritoriul, suveranitatea, populaţia. 

42. Promulgarea este ultimul act al procedurii 

legislative prin care: 

a) Guvernul învesteşte legea cu formulă 

executorie şi dispune publicarea ei în Monitorul 

Oficial al României; 

b) Parlamentul, în urma dezbaterilor, la cererea 

Guvernului, învesteşte legea cu formulă 

executorie şi dispune publicarea ei; 

c) Preşedintele României învesteşte legea cu 

formulă executorie şi dispune publicarea ei în 

Monitorul Oficial al României. 

43. Raporturile de serviciu se nasc şi se exercită 

pe baza: 

a) hotărârii comisiei de concurs; 

b) actului administrativ de numire; 

c) contractului individual de muncă încheiat 

conform Codului muncii. 

44. Sunt considerate norme juridice imperative: 

a) normele care recomandă o conduită 

subiecţilor de drept; 

b) normele care suplinesc lipsa de manifestare a 

voinţei părţilor; 

c) normele de la care nu se poate deroga sub 

nicio formă. 

45. Sancţiunea unei norme juridice este 

alternativă când: 

a) întinderea consecinţelor este lăsată la 

aprecierea interpretului, legea stabilind un minim 

şi un maxim (de ex.: închisoare de la  3 la 15 

ani); 

b) organul de aplicare poate opta între două 

tipuri de sancţiune (de ex.: închisoare sau 

amendă penală); 

c) organul de aplicare poate aplica în acelaşi 

timp două sancţiuni (de ex.: închisoare şi 

interzicerea exercitării unor drepturi). 

46. Controlul parlamentar asupra resurselor 

financiare publice, formă a controlului bugetar, 

se realizează prin: 
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a) controlul parlamentar în timpul exerciţiului 

bugetar, votarea legii de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

b) întrebări, interpelări, numirea membrilor 

Curţii de Conturi, controlul executării bugetului; 

c) întrebări, interpelări, controlul executării 

bugetului, comisii de anchetă în domeniul 

financiar. 

47. Statutul magistraţilor este determinat de:  

a) accesul la funcţie, independenţă, 

inamovibilitate, durata funcţiei, sistemul de 

promovare în funcţie;  

b) numirea în funcţie, subordonarea Ministerului 

Public faţă de executiv, inamovibilitatea 

judecătorilor; 

c) independenţă, stabilitate în funcţie, alegerea în 

funcţie a judecătorilor, durata funcţiei, 

subordonarea Ministerului Public faţă de 

Ministrul Justiţiei. 

48. Obiectul plângerii prealabile îl poate 

constitui: 

a) solicitarea privind reexaminarea actului 

administrativ în vederea revocării sale în tot sau 

în parte; 

b) solicitarea privind anularea actului 

administrativ, în tot sau în parte; 

c) solicitarea privind repararea pagubei cauzate 

autorului plângerii prin actul administrativ atacat 

şi, eventual, reparaţii sau daune morale. 

49. În regimurile parlamentare: 

a) Executivul poate dizolva Legislativul;  

b) Preşedintele este ales prin vot direct; 

c) nu există instituţia răspunderii ministeriale. 

50. Sunt numite legi de abilitare: 

a) legile de reglementare indirectă prin care 

Parlamentul abilitează Guvernul să emită acte cu 

caracter de lege; 

b) legile care stabilesc doar principiile generale 

ale unei reglementări lăsând amănuntele 

reglementării conduitelor subiecţilor de drept pe 

seama actelor de aplicare; 

c) legile prin care Guvernul se pronunţă asupra 

reglementărilor de tip legislativ ale Preşedintelui 

României. 

51. Plângerea prealabilă în cazul actului 

administrativ normativ se formulează: 

a) oricând, nefiind relevantă data intrării în 

vigoare; 

b) în termen de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare; 

c) în termen de 30 de zile de la data la care 

reclamantul a aflat de existenţa actului. 

52. Procedeele guvernământului semi-direct 

sunt: 

a) referendumul; dreptul de veto; iniţiativa 

populară; revocarea populară; 

b) plebiscitul; dreptul de veto; iniţiativa 

populară; revocarea de către stat; 

c) referendumul; veto-ul popular; iniţiativa 

populară; revocarea populară. 

53. Dacă un funcţionar public săvârşeşte o faptă 

care constituie contravenţie, în timpul şi în 

legătură cu sarcinile de serviciu, se poate adresa 

cu plângere împotriva procesului-verbal de 

constatare a contravenţiei: 

a) instanţei de contencios administrativ 

competentă teritorial; 

b) organului al cărui agent constatator a întocmit 

procesul-verbal; 

c) judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are 

sediul instituţia publică în care îşi desfăşoară 

activitatea cel sancţionat. 

54. Eliberarea din funcţie este: 

a) o sancţiune disciplinară; 

b) sinonimă cu destituirea din funcţie; 

c) o măsură care se dispune de conducătorul 

instituţiei publice în situaţii expres precizate de 

lege, fără a fi o sancţiune disciplinară. 

55. Funcţionarul public nemulţumit de 

sancţiunea disciplinară aplicată se poate adresa 

pentru anularea sau modificarea actului 

administrativ prin care s-a dispus sancţionarea: 

a) cu contestaţie la conducătorul instituţiei 

publice; 

b) instanţei de contencios administrativ, oricare 

ar fi sancţiunea aplicată, în temeiul art.80 din 

Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, cu condiţia de a nu depăşi 

30 de zile de la comunicarea sancţiunii; 

c) conducătorului instituţiei publice cu pângere 

prealabilă, în conformitate cu prevederile art.7 

alin.1 din Legea contenciosului administrativ 

coroborate cu art. 80 din Legea nr.188/1999. 

56. Autonomia locală este exercitată de către: 

a) consilii locale, primării şi consilii judeţene; 

b) consilii locale, primari şi consilii judeţene; 

c) consilii locale şi consilii judeţene. 

57. Protecţia juridică a drepturilor omului, ca 

mecanism formal al statului de drept, presupune: 
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a) liberul acces la o jurisdicţie administrativă, 

dublul grad de jurisdicţie în materie penală, 

controlul de constituţionalitate al normelor; 

b) liberul acces la o justiţie independentă, 

constituţionalizarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale, organizarea unui contencios al 

drepturilor şi libertăţilor fundamentate; 

c) dreptul la un proces echitabil, garantarea 

libertăţii şi siguranţei individuale, liberul acces la 

o jurisdicţie administrativă. 

58. Adoptarea legii se poate face după 

următoarele proceduri: 

a) pe cale parlamentară, pe cale judecătorească şi 

socială şi prin referendum; 

b) pe cale parlamentară sau prin referendum; 

c) prin ratificare, abrogare sau referendum. 

59. Funcţia Parlamentului de a controla 

Guvernul se poate realiza prin: 

a) participarea la desemnarea membrilor 

Guvernului, angajarea răspunderii politice 

ministeriale, control financiar;  

b) demitere, reglementare, control financiar, 

participarea la desemnarea membrilor 

Guvernului, angajarea răspunderii ministeriale; 

c) reglementare, comisii de anchetă, moţiune de 

cenzură, vot de neîncredere, exercitarea unei 

funcţiuni judiciare faţă de membrii Guvernului, 

control bugetar, întrebări scrise, întrebări orale. 

60. Dreptul în sens subiectiv cuprinde 

următoarele elemente: 

a) subiectul dreptului, obiectul dreptului, relaţia 

juridică, protecţia juridică; 

b) subiectul dreptului, conţinutul dreptului, 

relaţia juridică, constrângerea juridică; 

c) subiectul dreptului, dispoziţia, relaţia juridică, 

sancţiunea juridică. 

61. Când persoana vătămată a cerut anularea 

actului administrativ, fără a cere în acelaşi timp 

şi despăgubiri, termenul de prescripţie pentru 

cererea de despăgubire curge de la data la care 

acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască 

întinderea pagubei şi este de: 

a) un an; 

b) trei ani; 

c) 6 luni. 

62. Capacitatea juridică de drept public a 

instituţiei prefectului se exercită: 

a) de către prefect sau subprefect, în temeiul 

legii; 

b) de către prefect şi orice persoană desemnată 

de acesta; 

c) în exclusivitate de către prefect. 

63. Caracterul cert al dreptului statului de drept 

implică: 

a) caracterul public al normelor juridice, 

claritatea dreptului, completitudinea dreptului, 

neretroactivitatea normelor; 

b) caracterul public al normelor juridice, 

existenţa lacunelor în drept, caracterul 

imprevizibil al normelor juridice; 

c) caracterul previzibil al normelor juridice, 

retroactivitatea normelor juridice, caracterul 

public al normelor juridice. 

64. Bunurile din domeniul public: 

a) pot fi înstrăinate; 

b) pot fi supuse executării silite şi asupra lor se 

pot constitui garanţii reale, pot fi dobândite de 

către persoane prin uzucapiune sau prin efectul 

posesiei de bună credinţă asupra bunurilor 

mobile; 

c) pot fi concesionate sau închiriate, în condiţiile 

legii. 

65. Cazierul administrativ este: 

a) un document eliberat de inspectoratele 

judeţene de poliţie, cuprinzând sancţiunile 

penale aplicate unei persoane fizice; 

b) un document eliberat de Administraţia 

financiară, în care sunt evidenţiate sancţiunile 

aplicate pentru întârzieri în îndeplinirea 

îndatoririlor legale referitoare la plata 

impozitelor şi taxelor; 

c) un act care cuprinde sancţiunile disciplinare 

aplicate funcţionarului public şi care n-au fost 

radiate în condiţiile legii. 

66. Promovarea în funcţia publică: 

a) este modalitatea de dezvoltare a carierei 

funcţionarului public prin ocuparea unei funcţii 

publice superioare; 

b) este modalitatea de dezvoltare a carierei 

funcţionarului prin ocuparea unei funcţii publice 

superioare vacante; 

c) este un drept legal al funcţionarului public de 

care acesta beneficiază de la sine la îndeplinirea 

condiţiei de vechime. 

67. În perioada concediilor de boală, a 

concediilor de maternitate şi a celor pentru 

creşterea şi îngrijirea copiilor, raportul de 

serviciu al funcţionarului public nu poate înceta 

şi nu poate fi modificat decât: 

a) din iniţiativa conducătorului instituţiei publice 

unde este creat raportul de serviciu; 
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b) prin înţelegerea între părţi, ca urmare a 

iniţiativei conducătorului instituţiei publice unde 

îşi desfăşoară activitatea funcţionarul; 

c) din iniţiativa funcţionarului public în cauză. 

68. Statul unitar regionalizat se caracterizează 

prin: 

a) recunoaşterea unei reale autonomii politice în 

beneficiul regiunilor sale şi a unei puteri 

constituante autonome; 

b) dualitatea puterii legislative; 

c) autonomia totală a regiunilor. 

69. Funcţionarul public: 

a) nu are acces la dosarul său profesional; 

b) are dreptul de a solicita în scris copii de pe 

documentele întocmite pe suport hârtie din 

dosarul său profesional, extrase de pe 

documentele întocmite în format electronic, 

certificate prin semnătură de persoana care are 

atribuţii cu privire la completarea dosarului său 

profesional, ori adeverinţe care să certifice 

informaţii cuprinse în dosarul său profesional, 

fiind obligatorie eliberarea acestora; 

c) păstrează în biroul său dosarul profesional, 

având obligaţia de a-l prezenta compartimentului 

"Resurse umane" ori de câte ori îi este cerut. 

70. Descentralizarea presupune: 

a) tehnică autoritară, o modalitate de intruziune a 

puterii centrale la nivelul colectivităţilor locale ; 

b) trimiterea în teritoriu a unor reprezentanţi ai 

puterii centrale, care să exercite atribuţii 

administrative sub puterea ierarhică a 

Executivului central; 

c) transmiterea către comunităţile teritoriale a 

unor atribuţii administrative, către organe alese 

de către aceste comunităţi locale şi care 

funcţionează autonom, până la un anumit punct, 

în materie administrativă, faţă de autorităţile 

centrale. 

71. Adoptarea unei moţiuni de cenzură are drept 

efect: 

a) dizolvarea Guvernului; 

b) obligaţia Guvernului de a demisiona; 

c) reafirmarea încrederii în Guvern. 

72. Contituţionalizarea principiului separaţiei 

puterilor în stat are drept consecinţe: 

a) posibilitatea cumulării funcţiilor legislativă, 

executivă şi judiciară; controlul executivului de 

către legislativ; controlul legislativului de către 

executiv; 

b) prohibirea cumulării funcţiilor legislativă, 

executivă şi judiciară; controlul reciproc între 

puteri; 

c) posibilitatea cumulării funcţiilor legislativă şi 

executivă; controlul legislativului de către 

executiv. 

73. Prin interpretare autentică se înţelege: 

a) interpretarea unui act de legislaţie făcută de 

autoritatea care a emis actul original; 

b) interpretarea unui act de legislaţie făcută de 

instanţele de judecată; 

c) interpretarea unui act de legislaţie făcută de 

către doctrină. 

74. În regimurile prezidenţiale: 

a) Executivul îşi subordonează Legislativul, 

puterile nu colaborează între ele şi nu există 

mijloace de acţiune reciprocă a puterilor uneia 

asupra alteia; 

b) puterile colaborează funcţional, Executivul şi 

Legislativul sunt egale, Preşedintele statului este 

ales prin vot direct de către popor şi poate 

dizolva Legislativul; 

c) puterile nu colaborează funcţional şi nu pot 

acţiona una asupra alteia, Executivul şi 

Legislativul sunt egale, Preşedintele statului este 

ales, prin vot direct, de către popor. 

75. Libera administrare a comunităţilor locale în 

cadrul statului unitar descentralizat, pentru a fi 

efectivă, presupune:  

a) putere de reglementare primară proprie a 

comunităţilor locale; libertatea contractuală; 

autonomia financiară nelimitată; 

b) putere de reglementare proprie a comunităţilor 

locale; libertatea contractuală; autonomia 

financiară; 

c) putere normativă proprie a comunităţilor 

locale; libertatea contractuală; finanţarea 

exclusivă de la nivel local. 

 


