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1. Dispoziţia unei norme de drept statuează: 
a) anumite condiţii în care intră în acţiune un  
comandament prescris indivizilor; 
b) o conduită prescrisă indivizilor în scopul 
urmăririi şi respectării ei; 
c) o consecinţă juridică a conformării sau 
neconformării indivizilor în raport cu un anumit 
model de comportament. 
2. Actele administrative sunt de regulă: 
a) revocabile după ce au intrat în circuitul civil şi 
au produs efecte juridice; 
b) irevocabile după ce au intrat în circuitul civil 
şi au produs efecte juridice; 
c) revocabile oricând. 
3. Remanierea guvernamentală: 
a) este un act care presupune intervenţia 
Executivului şi a Parlamentului, presupunând 
revocarea unui ministru şi numirea unui altul; 
b) nu presupune intervenţia Parlamentului dacă 
demisia ministrului intervine în urma unui vot de 
neîncredere al Parlamentului angajând 
răspunderea ministerială individuală; 
c) este instituţia prin care unul sau mai mulţi 
membri ai Guvernului sunt înlocuiţi şi poate 
presupune intervenţia Parlamentului. 
4. Suntem în prezenţa unei sancţiuni alternative 
atunci când: 
a) organul de aplicare poate opta între două 
tipuri de pedepse (ex: închisoare sau amendă 
penală); 
b) organul de aplicare poate aplica în acelaşi 
timp două pedepse (ex: închisoare  şi interzicerea 
exerciţiului unor drepturi); 
c) întinderea consecinţelor pedepsei este lăsată la  
aprecierea interpretului, legea stabilind un minim 
şi un maxim (ex: închisoare de la 3 la 15 ani). 
5. 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. 
6. Controlul jurisdicţional privind legalitatea 
actelor administrative este exercitat: 
a) numai de instanţele de contencios 
administrativ; 
b) numai de organele administrativ-
jurisdicţionale; 
c) de regulă de instanţele de contencios 
administrativ, iar, prin excepţie instituită prin 
lege specială, de alte instanţe. 

7. Controlul Parlamentului asupra Guvernului 
presupune următoarele mecanisme: 
a) moţiune de cenzură, control bugetar, 
interpelări, întrebări, participarea la desemnarea 
membrilor Guvernului;  
b) controlul financiar, angajarea răspunderii 
politice ministeriale, participarea la desemnarea 
membrilor Guvernului;  
c) votul de neîncredere, controlul financiar, 
comisii de anchetă, întrebări, interpelări, 
desemnarea membrilor Guvernului, angajarea 
răspunderii ministeriale, reglementare, revocarea 
miniştrilor. 
8. Legile de control sunt: 
a) legi de reglementare indirectă, prin care 
Parlamentul se pronunţă asupra reglementărilor 
Guvernului; 
b) legi de reglementare directă prin care 
Parlamentul ratifică tratatele internaţionale 
încheiate de Guvern; 
c) legi prin care Parlamentul se pronunţă asupra 
reglementărilor de tip legislativ ale Guvernului. 
9. În regimurile semiprezidenţiale: 
a) Executivul este monist; există o dublă 
expresie a voinţei populare concretizată în şeful 
statului şi în Parlament; miniştrii răspund în faţa 
şefului statului; 
b) Executivul este monist; şeful statului este ales 
prin vot universal, ca şi Parlamentul; puterile 
colaborează funcţional, dar nu se pot controla 
reciproc;  
c) există o dublă expresie a voinţei populare 
concretizată în şeful statului şi în Parlament; 
miniştrii răspund în faţa Parlamentului. 
10. Sunt considerate surse formale de drept: 
a) mişcările politice şi sociale, cerinţele 
economice, doctrinele; 
b) legea, cutuma, jurisprudenţa, principiile 
generale ale dreptului, sursele corporative şi 
autonome; 
c) Parlamentul, mişcările politice, Guvernul, 
cerinţele economice, organele administraţiei 
centrale şi locale. 
11. Interpretarea oficială autentică este: 
a) interpretarea unui act de legislaţie realizată de 
autoritatea care a emis actul original (ex: a legii 
prin lege , a ordonanţei prin ordonanţă); 
b) interpretarea făcută de către judecător în 
procesul de aplicare a legii unui caz concret; 
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c) interpretarea făcută de către organele 
administraţiei cu prilejul organizării executării 
legii. 
12. Sunt specifice aplicării legii în spaţiu 
următoarele principii: 
a) principiul neretroactivităţii legii; 
b) principiul teritorialităţii legii; 
c) principiul efectului imediat al legii noi. 
13.  
Dreptul de proprietate publică în România 
aparţine: 
a) consiliilor locale comunale, orăşeneşti, 
municipale şi consiliilor judeţene ; 
b) persoanelor fizice care locuiesc în ţară şi 
persoanelor juridice înfiinţate în România; 
c) statului şi unităţilor administrativ-teritoriale. 
14. În statul unitar regionalizat: 
a) se recunoaşte o autonomie în beneficiul 
regiunilor; puterea de autoorganizare a regiunilor 
este încadrată de constituţie;  
b) eventualele conflicte dintre Constituţia 
statului şi constituţiile regiunilor sunt rezolvate 
de către jurisdicţia constituţională centrală;  
c) regiunile se bucură de autonomie politică 
garantată constituţional şi de autonomie 
administrativă. 
15. În regimurile prezidenţiale: 
a) Şeful statului îşi subordonează Guvernul; nu 
există mijloace de acţiune reciprocă între puteri; 
b) Executivul este monist; şeful statului este ales 
prin vot universal, ca şi Parlamentul; puterile 
colaborează funcţional;  
c) Executivul este monist; puterile colaborează 
funcţional. 
16. Închirierea bunurilor proprietate publică a 
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale 
se aprobă : 
a) prin lege organică; 
b) prin lege specială; 
c) după caz, prin hotărâre a Guvernului, a 
consiliului judeţean, a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, 
iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de 
natură să asigure exploatarea bunului închiriat, 
potrivit specificului acestuia. 
17. Bicamerismul egalitar presupune: 
a) prima Cameră, constituită prin vot universal, 
poate demite Guvernul; 
b) Camera secundă poate răsturna Guvernul;  
c) Camera secundă nu dispune de un drept de 
veto asupra legislaţiei. 

18. Jurisprudenţa reprezintă: 
a) totalitatea hotărârilor judecătoreşti pronunţate 
de către instanţele de toate gradele; 
b) opiniile susţinute de către cei care predau 
dreptul sau de către cei care fără să predea scriu 
asupra dreptului; 
c) un uzaj social constant şi uniform, 
conştientizat ca fiind obligatoriu la nivelul 
grupului social. 
19. Trecerea în domeniul public a unor bunuri 
din patrimoniul societăţilor comerciale, la care 
statul sau o unitate administrativ-teritorială este 
acţionar, se poate face: 
a) fără a se cere acordul adunării generale a 
acţionarilor; 
b) numai cu acordul adunării generale a 
acţionarilor; 
c) numai cu acordul adunării generale a 
acţionarilor , iar dacă adunarea generală a 
acţionarilor dezaprobă transferul, prin procedura 
exproprierii pentru cauză de utilitate publică. 
20. Răspunderea ministerială are ca procedee: 
a) retragerea încrederii Guvernului, moţiunea, 
interpelarea, întrebarea, angajarea răspunderii 
Guvernului; 
b) moţiunea de cenzură, moţiunea simplă, 
angajarea răspunderii Guvernului, învestirea cu 
încredere a Guvernului; 
c) moţiunea de cenzură, angajarea răspunderii 
Guvernului asupra programului, a unei declaraţii 
de politică generală, asupra unui text sau a unui 
proiect de lege, moţiunea simplă. 
21. Drepturile subiective patrimoniale sunt acele 
categorii de drepturi care: 
a) prin natura lor au un conţinut moral şi pe cale 
de consecinţă, nu pot fi măsurate în bani; 
b) au un conţinut economic, în sensul că, pot fi 
evaluate în bani; 
c) sunt inerente calităţii înseşi de om: libertatea 
de mişcare, libertatea cuvântului, a religiei, 
dreptul la viaţă. 
22. Drepturile subiective principale sunt acele 
categorii de drepturi care: 
a) au o existenţă de sine stătătoare şi pe cale de 
consecinţă nu depind de un alt drept (ex: dreptul 
de proprietate, dreptul de uz, de uzufruct, de 
abitaţie, de superficie, de servitute); 
b) drepturile care ar putea să se formeze dar al 
căror transfer sau formare rămân incerte (ex: 
şansa de a culege o succesiune viitoare); 
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c) au o soartă juridică, ce depinde de existenţa 
altui drept subiectiv (ex: dreptul de ipotecă, 
gajul, amanetul). 
23. Statutul funcţionarilor publici este aplicabil: 
a) tuturor funcţionarilor publici din România; 
b) funcţionarilor publici din România, cu 
excepţia celor a căror activitate este reglementată 
prin statute speciale; 
c) tuturor angajaţilor din sectorul public. 
24. Regimul parlamentar dualist are drept 
caracteristici: 
a) miniştrii răspund politic doar în faţa 
Parlamentului; şeful statului intervine activ în 
viaţa politică a statului; 
b) şeful statului poate dizolva Legislativul în 
mod discreţionar; miniştrii răspund politic în faţa 
Parlamentului şi în faţa şefului statului; 
c) şeful statului poate dizolva Legislativul la 
propunerea miniştrilor săi; miniştrii răspund în 
faţa şefului statului şi a Parlamentului. 
25. Actele emise de primar în exercitarea 
atribuţiilor sale sunt : 
a)dispoziţii cu caracter normativ sau individual; 
b)decizii cu caracter normativ sau individual; 
c)ordine. 
26. Hotărârea pronunţată de instanţa de 
contencios administrativ poate fi atacată: 
a) cu apel şi recurs; 
b) numai cu apel; 
c) numai prin recurs. 
27. Noţiunea de drept subiectiv desemnează: 
a) un ansamblu de reguli publice de conduită, 
generale şi abstracte, susceptibile de sancţiune, 
care structurează raporturile intersubiective într-
o societate organizată; 
b) prerogativa concedată unei persoane de către 
ordinea juridică şi garantată pe căi de drept de a 
dispune de o valoare; 
c) un raport juridic obligaţional între două 
persoane în virtutea căruia una dintre ele 
„creditorul” poate cere celeilalte „debitorul”, o 
prestaţie sau o abţinere. 
28. Mandatul reprezentativ: 
a) este prohibit în dreptul constituţional doar 
dacă voinţa transmisă nu este suficient de 
precisă; 
b) este specific în dreptul constituţional doar 
atunci când voinţa transmisă este suficient 
precizată; 
c) este specific în dreptul constituţional. 
29. Organizarea instanţelor în sistem presupune: 

a) independenţa instanţelor, unitatea ordinii 
judiciare, controlul hotărârilor, instanţe 
specializate şi jurisdicţii administrative speciale; 
b) independenţa instanţelor, controlul hotărârilor, 
dualitatea instanţelor specializate; 
c) dualitatea sau, după caz, unitatea ordinii 
judiciare, independenţa instanţelor, controlul 
hotărârilor. 
30. În regimul semi-reprezentativ: 
a) poporul îşi alege reprezentanţii şi este cooptat 
la decizie prin mecanisme eficiente de 
intervenţie directă; 
b) naţiunea nu poate exercita suveranitatea 
direct, ci doar prin reprezentanţi, aleşi prin 
alegeri cu caracter politic; 
c) puterea este exercitată prin adunări deliberante 
şi procedee de participare populară, poporul 
neavând posibilitatea să decidă el însuşi. 
31. Indivizibilitatea teritoriului: 
a) este un principiu specific statelor unitare 
descentralizate şi regionalizate, în virtutea căruia 
teritoriul nu poate fi împărţit la nivelul aplicării 
legii; 
b) este un principiu specific statelor unitare 
descentralizate şi regionalizate, în virtutea căruia 
teritoriul nu poate fi împărţit decât la nivel 
administrativ; 
c) presupune că în statele unitare descentralizate 
teritoriul nu poate fi împărţit la nivelul ordinii 
juridice. 
32. În baza autonomiei financiare, autorităţile 
locale în cadrul statului unitar descentralizat pot: 
a) dispune determinarea resurselor financiare 
locale;  
b) dispune de putere financiară şi fiscală prin 
care pot institui impozite; 
c) dispune de o marjă consistentă de apreciere în 
privinţa utilizării resurselor financiare. 
33. Sunt considerate elemente ale unui drept 
subiectiv următoarele: 
a) subiectul dreptului, obiectul dreptului, relaţia 
juridică, protecţia juridică; 
b) subiectul dreptului, conţinutul dreptului, 
relaţia juridică şi constrângerea juridică; 
c) subiectul dreptului, obiectul dreptului, relaţia 
juridică, constrângerea juridică. 
34. Dreptul de dizolvare este: 
a) mijlocul constituţional prin care şeful statului 
pune capăt mandatului uneia dintre Camerele 
Parlamentului; 
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b) mijlocul constituţional prin care şeful 
Executivului sau Guvernul poate decide 
încetarea înainte de termen a mandatului 
Parlamentului sau al unor parlamentari;  
c) mijlocul constituţional prin care Executivul 
pune capăt unei legislaturi. 
35. Principiile care stau la baza întregului sistem 
juridic sunt: 
a) principiul libertăţii, principiul ultraactivităţii, 
principiul retroactivităţii, principiul egalităţii 
tuturor în faţa legii; 
b) principiul egalităţii, principiul libertăţii, 
principiul justiţiei, principiul responsabilităţii; 
c) principiul libertăţii, principiul autonomiei de 
voinţă, principiul efectului imediat al legii noi, 
principiul inegalităţii. 
36. Sunt considerate părţi componente în 
structura unei norme de drept: 
a) ipoteza, dispoziţia, sancţiunea; 
b) uzajul, convingerea juridică, dispoziţia, 
sancţiunea; 
c) elementul psihologic, ipoteza, dispoziţia, 
uzajul. 
37. Excepţia de nelegalitate se soluţionează: 
a) numai de instanţa de contencios administrativ 
competentă material şi teritorial; 
b) de instanţa învestită cu fondul litigiului şi în 
faţa căreia a fost invocată excepţia de 
nelegalitate;  
c)desecţia de contencios administrativ a curţii de 
apel în a cărei arie teritorialăse află instanţa 
învestită cu fondul litigiului. 
38. Capacitatea de folosinţă a unei persoane 
fizice se dobândeşte: 
a) la vârsta de 18 ani; 
b) la vârsta de 16 ani; 
c) la naştere. 
39. Hotărârile privind bugetul local se adoptă cu 
votul:   
a) majorităţii consilierilor locali în funcţie; 
b) a jumătate plus unu dintre consilierii prezenţi; 
c) a două treimi din numărul total al consilierilor 
locali în funcţie. 
40. 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. 
41. Statutul judecătorilor presupune următoarele 
coordonate:  

a) accesul la funcţie; promovarea în funcţie; 
specializarea; incompatibilităţi; independenţa; 
inamovibilitatea; recuzarea; 
b) independenţa; inamovibilitatea; durata 
funcţiei; promovarea în funcţie; accesul la 
funcţie; 
c) independenţa; inamovibilitatea; numirea în 
funcţie; sistemul de promovare în funcţie; 
sancţionarea disciplinară. 
42. Actul administrativ atacat de prefect sau de 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici la 
instanţa de contencios administrativ: 
a) continuă să producă efecte până la 
soluţionarea în mod definitiv şi irevocabil a 
cauzei; 
b) este suspendat de drept; 
c) continuă să producă efecte până la 
soluţionarea în mod definitiv şi irevocabil a 
cauzei sau este suspendat de drept, după caz, în 
funcţie de categoria de acte în care se încadrează 
actul atacat. 
43. Funcţionarul public: 
a) nu are acces la dosarul său profesional; 
b) poate solicita copii de pe actele din 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. 
44. Contravenţia este fapta săvârşită cu 
vinovăţie, stabilită şi sancţionată ca atare: 
a) numai prin lege; 
b) prin lege, prin ordonanţă a guvernului, prin 
hotărâre a guvernului, a unui consiliu local sau a 
unui consiliu judeţean, hotărâre a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti ; 
c) numai prin lege şi ordonanţe ale Guvernului. 
45. Sunt lipsite total de capacitate de exerciţiu 
următoarele categorii de persoane: 
a) minorii, pensionarii, alienaţii mintal; 
b) minorii până la 14 ani, persoanele puse sub 
interdicţie, alienaţii mintali; 
c) minorii până la 18 ani şi alienaţii mintal. 
46. Declararea 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. 
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47. Încetarea personalităţii juridice (capacităţii 
de folosinţă) a persoanei fizice intervine: 
a) ca urmare a pierderii exerciţiului unor 
drepturi; 
b) în momentul morţii; 
c) ca urmare a intervenirii unor probleme de 
ordin psihic (ex: cazul dementului). 
48. Sunt considerate a avea calitatea de persoane 
juridice private: 
a) statul, sindicatele, organizările publice ale 
sectorului economic; 
b) asociaţiile, fundaţiile, sindicatele, societăţile; 
c) partidele politice, statul, asocierile obligatorii 
din sectorul profesional. 
49. Calitatea de funcţionar public este 
incompatibilă cu: 
a) calitatea de cadru didactic; 
b) cu orice altă funcţie publică şi cu calitatea de 
cadru didactic; 
c) cu orice funcţie în regiile autonome, 
societăţile comerciale sau în orice alte unităţi cu 
scop lucrativ. 
50. Sunt considerate a fi legi ordinare: 
a) legile adoptate cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi în fiecare Cameră a Parlamentului 
(majoritate relativă); 
b) Constituţia şi legile de revizuire a Constituţiei; 
c) legile adoptate cu votul majorităţii membrilor 
fiecărei Camere a Parlamentului (majoritate 
absolută). 
51. Delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor se stabileşte prin: 
a) prin hotărâre a guvernului; 
b) prin ordin al ministrului administraţiei şi 
internelor; 
c) numai prin lege. 
52. Sunt parte din populaţia unui stat: 
a) persoanele născute pe teritoriul respectivului 
stat, indiferent dacă au sau nu cetăţenia acelui 
stat; străinii; cetăţenii acelui stat, indiferent pe 
teritoriul cărui stat trăiesc;  
b) apatrizii; cetăţenii; străinii; 
c) rezidenţii; apatrizii; persoanele cu multiplă 
cetăţenie. 
53. În baza delegării legislative a Parlamentului, 
Guvernul emite: 
a) legi constituţionale şi hotărâri de Guvern; 
b) ordonanţe de Guvern; 
c) decizii judiciare. 
54. Norma juridică are următoarele caractere: 

a) caracter general, impersonal, tipic, public, 
obligatoriu; 
b) caracter general, personal, obligatoriu, public; 
c) caracter tipic, impersonal, privat şi public. 
55. Ordonanţele de Guvern obişnuite intră în 
vigoare: 
a) la trei zile de la data publicării lor în 
Monitorul Oficial  dacă în conţinutul lor nu se 
prevede o altă dată; 
b) după depunerea lor spre aprobare la 
Parlament; 
c) după depunerea lor la Curtea Constituţională, 
în scopul verificării lor. 
56. Autonomia locală este: 
a) numai administrativă; 
b) numai financiară; 
c) numai administrativă şi financiară. 
57. Normele juridice cu caracter imperativ sunt: 
a) regulile de drept care se impun cetăţenilor 
unui stat de o manieră absolută şi de la care nu se 
poate deroga sub nici o formă; 
b) regulile de drept care nici nu impun, nici nu 
interzic o anumită conduită, lăsând la latitudinea 
părţilor să aleagă un tip de comportament; 
c) regulile juridice care doar recomandă un 
model de comandament subiecţilor de drept. 
58. Funcţionarul public răspunde penal: 
a) dacă a săvârşit infracţiuni în timpul serviciului 
sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe 
care este învestit; 
b) pentru orice infracţiune săvârşită; 
c) numai pentru infracţiunile de natură să îl facă 
incompatibil cu funcţia publică pe care o ocupă. 
59. În regimurile parlamentare: 
a) parlamentarii pot fi miniştri; Parlamentul 
poate demite Guvernul; 
b) Executivul poate dizolva Legislativul; şeful 
statului este ales prin vot direct; 
c) şeful statului este ales prin vot direct; 
Parlamentul nu poate demite Guvernul.   
60. Domeniul public este: 
a) un drept real cu privire la anumite bunuri de 
utilitate publică; 
b) un ansamblu de bunuri care, potrivit legii sau 
prin natura lor, sunt de uz sau de interes public; 
c) o instituţie juridică aparţinând exclusiv 
Dreptului civil. 
61. Independenţa instanţelor presupune: 
a) judecătorul poate fi sancţionat disciplinar 
pentru o singură sentinţă; 
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b) posibilitatea instanţelor superioare de a 
desfiinţa în anumite condiţii sentinţele 
instanţelor inferioare; 
c) imposibilitatea instanţelor superioare de a 
cenzura în orice fel sentinţele instanţelor 
inferioare 
62. Ca să fim în prezenţa unei legi în sens strict 
trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 
a) să fie un act normativ, actul normativ să aibă 
caracter general, actul normativ să reglementeze 
primar un domeniu; 
b) să fie un act normativ cu caracter general care 
reglementează particular un anumit domeniu de 
activitate; 
c) să fie un act normativ emis de Guvern care să 
reglementeze situaţiile juridice ivite la un 
moment dat în societate. 
63. În cadrul democraţiei semi-directe: 
a) suveranitatea se exercită, în baza Constituţiei, 
exclusiv prin corpul electoral. 
b) suveranitatea se exercită, în baza Constituţiei, 
prin reprezentanţi şi prin cetăţenii cu drept de 
vot; 
c) impunerea de către Constituţie a exercitării 
suveranităţii fie prin corpul electoral, fie prin 
cetăţenii cu dret de vor, fie prin reprezentanţi. 
64. Litigiile cu privire la delimitarea domeniului 
public al statului, judeţelor, comunelor, oraşelor 
sau al municipiilor sunt de competenţa : 
a) instanţelor de contencios administrativ; 
b) secţiilor civile din cadrul judecătoriilor, în 
primă instanţă; 
c) secţiilor civile din cadrul tribunalelor, în 
primă instanţă. 
65. Funcţionar public este orice persoană fizică: 
a) învestită într-o funcţie publică de către 
electorat, prin vot direct, secret, egal şi liber 
exprimat; 
b) numită într-o funcţie publică, în condiţiile 
legii; 
c) angajată într-un serviciu public. 
66. Consacrarea constituţională a principiului 
separaţiei puterilor impune: 
a) imposibilitatea cumulării funcţiilor legislativă 
şi judiciară; controlul legislativului de către 
executiv;  
b) imposibilitatea cumulării funcţiilor legislativă, 
executivă şi judiciară; controlul executivului de 
către legislativ şi puterea judecătorească; 

c) controlul reciproc între puteri; imposibilitatea 
cumulării funcţiilor legislativă, executivă şi 
judiciară. 
67. În conformitate cu prevederile Legii  nr. 
340/2004, republicată, prefectura este: 
a) autoritate administrativă autonomă; 
b) instituţie publică având personalitate juridică; 
c) denumirea sediului instituţiei prefectului . 
68. Detaşarea unui funcţionar public se dispune 
în interesul instituţiei publice în care urmează să 
îşi desfăşoare activitatea pentru o perioadă de: 
a) cel mult trei luni; 
b) cel mult un an; 
c) mai mult de şase luni într-un an calendaristic, 
numai cu acordul scris al funcţionarului. 
69. Abrogarea este: 
a) un procedeu prin care o lege îşi încetează 
efectele datorită adoptării unui act legislativ 
posterior şi contrar ei; 
b) un procedeu prin care o lege încetează a-şi 
mai produce efectele ca urmare a ajungerii la 
termenul prevăzut în conţinutul ei, până la care 
trebuie aplicată; 
c) un procedeu prin care o lege îşi încetează 
efectele ca urmare a dispariţiei relaţiilor care au 
constituit obiectul ei de reglementare. 
70. Metoda logică folosită în interpretarea unei 
legi constă în: 
a) stabilirea înţelesului unei norme juridice prin 
determinarea locului acesteia în sistemul de 
drept; 
b) stabilirea sensului unei norme juridice prin 
analiza sintactică şi morfologică a textului ei; 
c) folosirea raţionamentelor inductive sau 
deductive şi a procedeelor demonstraţiei pentru 
desluşirea înţelesului legii. 
71. Indivizibilitatea poporului în statul unitar 
presupune: 
a) o sursă unică a suveranităţii, imposibilitatea 
divizării juridice a poporului, unitatea 
reprezentării poporului, puterea normativă 
locală;  
b) unitatea corpului politic, imposibilitatea 
divizării juridice a poporului, unitatea 
reprezentării poporului; 
c) o unică sursă a suveranităţii, aplicabilă pe 
întreg teritoriul statului, o putere normativă 
locală, un corp politic indivizibil, unitatea 
reprezentării poporului. 
72. Depunerea unei moţiuni de cenzură are ca 
efect: 
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a) dizolvarea de drept a Parlamentului în cazul 
neadoptării moţiunii; 
b) adoptarea moţiunii şi demiterea Guvernului; 
c) obligaţia Guvernului de a demisiona, în cazul 
adoptării moţiunii. 
73. Inalienabilitatea teritoriului presupune: 
a) imposibilitatea înstrăinării unor părţi din 
teritoriul statului către cetăţeni europeni;  
b) imposibilitatea transmiterii prin moştenire a 
unor părţi din teritoriul statului către cetăţenii 
europeni; 
c) imposibilitatea trecerii unor părţi din teritoriul 
unui stat sub suveranitatea unui alt stat. 
74. Intrarea în vigoare a unei legi are loc: 
a) la trei zile de la publicarea ei în Monitorul 
Oficial al României, dacă în conţinutul ei nu se 
prevede o altă dată; 
b) în momentul promulgării ei de către 
Preşedintele României; 
c) în momentul supunerii legii, controlului de 
constituţionalitate efectuat de Curtea 
Constituţională. 
75. Interpelarea reprezintă: 
a)  somaţia prin care Parlamentul îi cere unui 
ministru sau Guvernului explicaţii privind 
gestiunea ministerului sau politica generală a 
Guvernului, act care angajează răspunderea 
ministerială mediată; 
b) o somaţie adresată unui ministru sau 
guvernului, prin intermediul Primului ministru, 
de a explica gestiunea ministerului sau politica 
generală a Guvernului, care provoacă o 
dezbatere generală în Cameră şi angajează 
responsabilitatea ministerială directă;  
c) procedura în vederea cercetării anumitor fapte 
a căror clarificare este necesară Parlamentului 
pentru a-şi îndeplini funcţia legislativă de control 
al organelor Executivului. 
 


