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1. În România, desemnarea primului-ministru se 

face: 

a) de către şeful statului, urmată de votul de 

învestitură acordat de parlament; 

b) prin numire de către şeful statului, fără 

intervenţia altui organ; 

c) prin votul de învestitură acordat de parlament, 

fără intervenţia şefului statului. 

2. Norma juridică are următoarele caractere: 

a) are un caracter general şi impersonal, tipic şi 

obligatoriu şi implică un raport intersubiectiv; 

b) are un caracter general şi personal care 

implică un raport facultativ intersubiectiv; 

c) are un caracter tipic, individual, obligatoriu şi 

intersubiectiv. 

3. 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. 

4. Pe durata mandatului, primarul primeşte: 

a) o indemnizaţie lunară, ca unică formă de 

remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei 

de primar, la care se adaugă  sporul de vechime 

în muncă; 

b) o indemnizaţie lunară, ca unică formă de 

remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei 

de primar, dar nu beneficiază de sporul de 

vechime în muncă; 

c)  un salariu lunar, la care se adaugă  sporul de 

vechime în muncă şi alte sporuri prevăzute de 

lege. 

5. Sunt parte din populaţia unui stat: 

a) rezidenţii; apatrizii; persoanele cu multiplă 

cetăţenie; 

b) persoanele născute pe teritoriul respectivului 

stat, indiferent dacă au sau nu cetăţenia acelui 

stat; străinii; cetăţenii acelui stat, indiferent pe 

teritoriul cărui stat trăiesc; 

c) apatrizii; cetăţenii; străinii. 

6. Procedura de elaborare a unei legi pe cale 

parlamentară cuprinde următoarele faze: 

a) iniţiativa legislativă, fazele preliminare ale 

procedurii legislative, dezbaterea şi votul, 

medierea, promulgarea; 

b) promulgarea, confirmarea rezultatelor 

referendumului, votul; 

c) consultarea populară, dezbaterea şi votul, 

medierea, confirmarea rezultatelor 

referendumului 

7. 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 

neconstituţionalitate, instanţa - dacă apreciază că 

excepţia îndeplineşte condiţiile legale - urmând a 

sesiza, prin încheiere motivată, Curtea 

Constituţională. 

8. În cazul în care o lege este supusă elaborării 

prin referendum, confirmarea rezultatelor 

referendumului se face de către: 

a) judecător; 

b) doctrina; 

c) Curtea Constituţională 

9. Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios 

administrativ poate fi atacată: 

a) cu apel şi recurs; 

b) numai cu apel; 

c) numai prin recurs. 

10. Principiul nemo censetur ignorare legem - 

nimeni nu se poate apăra invocând 

necunoaşterea legii - funcţionează: 

a) din momentul publicării şi intrării în vigoare a 

unei legi; 

b) din momentul adoptării legii în Parlamentul 

României; 

c) după abrogarea legii aplicabile. 

11. Funcţia Parlamentului de a controla 

Guvernul se poate realiza prin: 

a) control financiar, exercitarea unei funcţiuni 

judiciare faţă de membrii Guvernului, 

participarea la desemnarea membrilor 

Guvernului, angajarea răspunderii politice 

ministeriale; 

b) reglementare, control financiar, participarea la 

desemnarea membrilor Guvernului, angajarea 

răspunderii ministeriale; 

c) reglementare, comisii de anchetă, moţiune de 

cenzură, vot de neîncredere, exercitarea unei 
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funcţiuni judiciare faţă de membrii Guvernului, 

control bugetar, întrebări scrise, întrebări orale;   

12. Consiliul local se dizolvă de drept:  

a) în cazul în care au fost anulate de către 

instanţa de judecată trei hotărâri adoptate în 

aceeaşi şedinţă; 

b) dacă nu se întruneşte timp de trei luni 

consecutiv, deşi a fost convocat  conform 

prevederilor legale; 

c) în situaţia în care numărul consilierilor locali 

se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate 

completa prin supleanţi. 

13. Interpelarea reprezintă: 

a) 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 comportă o sancţiune politică, 

angajând responsabilitatea ministerială directă; 

b) actul prin care un membru al Parlamentului îi 

cere unui ministru sau Guvernului explicaţii 

asupra unui subiect determinat, act care este 

lipsit de sancţiune politică mediată;  

c) procedura în vederea cercetării anumitor fapte 

a căror clarificare este necesară Parlamentului 

pentru a îndeplini funcţia sa legislativă de 

control al propriilor membri sau al Executivului. 

14. Principiul autonomiei locale este în statele 

unitare descentralizate este un principiu: 

a) cu valoare constituţională; 

b) cu valoare infra-constituţională; 

c) cu valoare legală. 

15. Împotriva ordinului sau dispoziţiei de 

imputare emis pe numele unui funcţionar public 

pentru repararea pagubelor produse instituţiei 

publice în care acesta îşi desfăşoară activitatea, 

ca urmare a angajării răspunderii civile pentru 

faptele sale, cel sancţionat poate formula 

contestaţie: 

a) la instanţa civilă competentă teritorial, 

deoarece este vorba despre angajarea răspunderii 

civile; 

b) la instanţa care soluţionează litigii de muncă, 

fiind vorba despre un act emis de un angajator; 

c) la instanţa de contencios administrativ, fiind 

vorba despre fapte săvârşite în cadrul raportului 

de serviciu. 

16. Descentralizarea presupune: 

a) transmiterea către colectivităţile locale a unor 

competenţe administrative ce sunt exercitate de 

către organe reprezentative pentru aceste 

colectivităţi şi care funcţionează relativ autonom 

faţă de executivul central; 

b) trimiterea în teritoriu de competenţe 

administrative în beneficiul unor organe alese la 

nivel local şi exercitarea acestor competenţe prin 

edictarea de norme de reglementare directă şi 

primară; 

c) transmiterea către comunităţile teritoriale a 

funcţiei normative către organe alese de către 

aceste comunităţi şi care funcţionează autonom 

faţă de autorităţile centrale. 

17. Cauzele care înlătură caracterul 

contravenţional al faptei se constată: 

a) de către agentul constatator; 

b) de conducătorul organului din care face parte 

agentul constatator, la sesizarea 

contravenientului; 

c) numai de instanţa de judecată. 

18. Au capacitatea de exerciţiu deplină: 

a) persoanele care au vârsta de 18 ani; 

b) persoanele care sunt puse sub interdicţia 

exercitării unor drepturi, pe cale judecătorească; 

c) persoanele care au vârsta de 14 ani. 

19. Izvorul care constituie fundamentul întregii 

ordini juridice este:  

a) legea; 

b) actul administrativ; 

c) Constituţia. 

20. Indivizibilitatea teritoriului statului unitar 

descentralizat presupune: 

a) imposibilitatea divizării teritoriului la nivel 

administrativ; 

b) posibilitatea constituirii mai multor ordini 

juridice care să coexiste pe teritoriu;posibilitatea 

de a afecta regimul libertăţilor publice; 

c) că dreptul este acelaşi pe întreg teritoriul şi că 

aplicarea sa este nediferenţiată în raport cu 

situarea subiecţilor în teritoriu. 

21. Procedeele guvernământului semi-direct 

sunt: 

a) referendumul; dreptul de veto; iniţiativa 

populară; revocarea populară; 

b) referendumul; veto-ul popular; iniţiativa 

populară; revocarea populară; 

c) plebiscitul; dreptul de veto; iniţiativa 

populară; revocarea de către stat. 

22. Bunurilor aflate în domeniul privat al statului 

sau al unităţilor administrativ-teritoriale: 

a) li se aplică legislaţia care reglementează 

dreptul de proprietate publică; 
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b) li se aplică legislaţia care reglementează 

dreptul de proprietate privată;  

c) li se aplică numai normele cuprinse în legea 

specială - legea nr.213/1998. 

23. Remanierea guvernamentală: 

a) este instituţia prin care unul sau mai mulţi 

membri ai Guvernului sunt înlocuiţi şi poate 

presupune intervenţia Parlamentului; 

b) este un act care presupune intervenţia 

Executivului şi a Parlamentului, presupunând 

revocarea unui ministru şi numirea unui altul; 

c) nu presupune intervenţia Parlamentului dacă 

demisia ministrului intervine în urma unui vot de 

neîncredere al Parlamentului angajând 

răspunderea ministerială individuală; 

24. În regimurile parlamentare: 

a) Legislativul îşi subordonează Executivul, 

puterile colaborează între ele, există mijloace de 

acţiune reciprocă a puterilor uneia asupra alteia; 

b) puterile colaborează funcţional, puterile pot 

acţiona una asupra alteia, Executivul şi 

Legislativul sunt egale, Preşedintele statului este 

responsabil politic în faţa Parlamentului; 

c) puterile colaborează funcţional, puterile pot 

acţiona una asupra alteia, Executivul şi 

Legislativul sunt egale, Preşedintele statului este 

ales de către Parlament. 

25. În cazul frontierelor maritime este vorba de 

întinderea drepturilor statului riveran asupra 

următoarelor părţi din mare: 

a) marea teritorială, marea patrimonială (zona 

economică exclusivă) şi marea liberă; 

b) zona economică exclusivă, marea internă şi 

marea externă; 

c) marea teritorială, zona internațională şi marea 

nepatrimonială. 

26. Potrivit Constituţiei, nu pot face obiectul 

iniţiativei legislative a cetăţenilor: 

a) problemele fiscale, problemele cu caracter 

naţional, amnistia şi graţierea; 

b) problemele fiscale, problemele administrative, 

problemele cu caracter naţional, graţierea; 

c) problemele cu caracter internaţional, 

problemele fiscale, amnistia şi graţierea. 

27. O normă juridică se consideră căzută în 

desuetudine atunci când: 

a) există un termen sau o normă juridică edictată 

pentru o cauză excepţională, iar ajungerea la acel 

termen sau încetarea stării determină şi încetarea 

acţiunii normei juridice respective; 

b) deşi formal, norma este în vigoare, dată fiind 

schimbarea condiţiilor social-economice care au 

prezidat la apariţia sa, rezultatul rezidă în 

neaplicarea normei respective; 

c) acţiunea normei de drept încetează datorită 

intrării în vigoare a unei norme juridice noi 

urmare a manifestării de voinţă a legiuitorului. 

28. Angajarea răspunderii penale a 

funcţionarului public se produce: 

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. 

29. O lege poate fi adoptată la cererea 

Preşedintelui României pe cale de referendum 

dacă este urmată procedura de:  

a) consultare populară, confirmarea rezultatelor 

referendumului; 

b) consultare populară, dezbatere, vot; 

c) vot, mediere, consultare populară. 

30. Bicamerismul egalitar presupune: 

a) prima Cameră, constituită prin vot universal, 

poate demite Guvernul; 

b) Camera secundă nu dispune de un drept de 

veto asupra legislaţiei; 

c) Camera secundă poate răsturna Guvernul. 

31. Sunt considerate drept elemente constitutive 

ale unui drept subiectiv : 

a) titularul dreptului, obiectul dreptului, relaţia 

juridică şi constrângerea juridică; 

b) titularul dreptului, obiectul dreptului, protecţia 

juridică şi constrângerea juridică; 

c) titularul dreptului, obiectul dreptului, relaţia 

juridică şi protecţia juridică. 

32. 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. 

33. Statul unitar regionalizat se caracterizează 

prin: 

a) dualitatea puterii constituante; 

b) recunoaşterea unei reale autonomii politice în 

beneficiul regiunilor sale şi a unei puteri 

normative autonome; 

c) autonomia totală a regiunilor. 
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34. Interpretarea neoficială a unui text de lege 

este realizată de: 

a) avocaţi în pledoariile lor; 

b) instanţele de judecată; 

c) administraţia publică. 

35. 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; 

c) numai prin lege, prin ordonanţă a guvernului 

sau prin hotărâre a guvernului. 

36. O normă juridică are în conţinutul ei 

următoarele componente: 

a) subiect, obiect, relaţie juridică, sancţiune; 

b) uzaj, element psihologic, dispoziţie; 

c) ipoteză, dispoziţie, sancţiune 

37. Ordonanţele de Guvern de urgenţă: 

a) sunt adoptate de Guvern în cazuri 

excepţionale fără a mai fi necesară abilitarea 

parlamentară; 

b) sunt adoptate de Guvern, împuternicit de 

Parlament prin intermediul unei legi speciale de 

abilitare să exercite funcţia legislativă; 

c) sunt adoptate de votul majoritşţii membrilor 

prezenţi în fiecare Cameră a Parlamentului şi pot 

reglementa orice materie. 

38. Dreptul de proprietate publică se stinge: 

a) dacă bunul a pierit ori a fost trecut în 

domeniul privat, dacă a încetat uzul sau interesul 

public, în condiţii de respectare a condiţiilor 

prevăzute de lege;  

b) dacă bunul a fost dat în administrare, închiriat, 

ori concesionat; 

c) dacă bunul a fost înstrăinat sau o persoană a 

dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune. 

39. Pentru interpretarea unei legi, se foloseşte 

metoda sistematică în scopul: 

a) stabilirii sensului unei norme juridice în 

funcţie de geneza acelei norme; 

b) stabilirii sensului normei juridice prin analiza 

sintactică şi morfologică a textului ei; 

c) stabilirii înţelesului unei norme juridice prin 

determinarea locului acesteia în sistemul ramurii 

de drept. 

40. Sancţiunea unei norme juridice este 

cumulativă când: 

a) întinderea consecinţelor este lăsată la 

aprecierea interpretului, legea stabilind un minim 

şi un  maxim (de ex.: închisoare de la 3 la 5 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). 

41. Orice modificare a limitelor teritoriale ale 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor se 

face numai prin: 

a) hotărâre a consiliului judeţean şi numai după 

consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile 

administrativ-teritoriale respective prin 

referendum, care se organizează potrivit legii; 

b)  hotărâre a Guvernului şi numai după 

consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile 

administrativ-teritoriale respective prin 

referendum, care se organizează potrivit legii; 

c) lege şi numai după consultarea prealabilă a 

cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale 

respective prin referendum, care se organizează 

potrivit legii. 

42. Procedeele răspunderii ministeriale sunt: 

a) moţiunea de cenzură, moţiunea simplă şi 

învestirea cu încredere a guvernului; 

b) 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; 

c) dizolvarea, moţiunea simplă, moţiunea de 

cenzură, întrebările, interpelarea şi angajarea 

răspunderii Guvernului. 

43. Nerespectarea unei norme de drept are drept 

consecinţă juridică o pedeapsă, în cazul în care 

norma încălcată este: 

a) o normă de drept stimulativă; 

b) o normă de drept permisă; 

c) o normă de drept punitivă. 

44. Mandatul de drept public are următoarele 

trăsături: 

a) nu este intuitu personae; nu este imperativ; nu 

este revocabil decât prin excepţie; este colectiv; 

nu permite substituirea; este indeterminat; prin el 

se transmite putere; creează obligaţii în mod 

diferit faţă de mandatul de drept privat; alesul ce 

deţine mandatul este iresponsabil; 

b) este imperativ; nu este intuitu personae; este 

irevocabil; este colectiv;  

c) este intuitu personae; nu este imperativ; nu 

este revocabil decât prin excepţie; este colectiv; 

nu permite substituirea; este indeterminat; prin el 
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se transmite voinţă; creează obligaţii în mod 

diferit faţă de mandatul de drept privat; alesul ce 

deţine mandatul este iresponsabil. 

45. Mandatul imperativ: 

a) este posibil în dreptul constituţional; 

b) este prohibit în dreptul constituţional;  

c) este posibil în dreptul constituţional doar dacă 

puterea transmisă este suficient de precisă. 

46. Suveranitatea internaţională a statului constă 

în: 

a) independenţa absolută a statului în plan 

extern; 

b) independenţa statului şi competenţa 

particulară a acestuia de a produce şi executa 

dreptul internaţional; 

c) competenţa generală a statului de a produce şi 

executa dreptul internaţional. 

47. Dreptul de dizolvare este acel mijloc 

constituţional: 

a) pus la dispoziţia şefului statului prin care 

acesta poate pune capăt unei legislaturi; 

b) pus la dispoziţia Guvernului prin care acesta 

poate pune capăt unei legislaturi; 

c) pus la dispoziţia Executivului, fie a şefului 

statului, fie a şefului Guvernului, prin care acesta 

poate pune capăt unei legislaturi; 

48. Şedinţa de constituire a consiliilor locale este 

legal constituită dacă la ea participă: 

a) jumătate plus unu din numărul consilierilor 

aleşi; 

b) cel puţin două treimi din numărul consilierilor 

aleşi; 

c) toţi consilierii aleşi. 

49. Actul administrativ este definit legal ca fiind:  

a) manifestare unilaterală de voinţă, provenind 

de la o entitate din sistemul administraţiei 

publice ori de la o autoritate administrativă 

autonomă, cu scopul de a naşte, a modifica ori a 

stinge un raport juridic, manifestare realizată în 

regim de drept administrativ; 

b) actul unilateral cu caracter individual sau 

normativ emis de o autoritate publica, in regim 

de putere publica, in vederea organizarii 

executarii legii sau a executarii in concret a legii, 

care da nastere, modifica sau stinge raporturi 

juridice; 

c) actul emis de o autoritate administrativă 

investită, prin lege organică, cu atribuţii de 

jurisdicţie administrativă specială. 

50. Adoptarea unei moţiuni de cenzură are drept 

efect: 

a) obligaţia Guvernului de a demisiona; 

b) dizolvarea Guvernului; 

c) reafirmarea încrederii în Guvern. 

51. Sunt considerate metode uzuale de ieşire din 

vigoare a unei legi: 

a) abrogarea şi adoptarea; 

b) ajungerea la termen, descentralizarea, 

ratificarea; 

c) abrogarea şi ajungerea la termen. 

52. Principiul indivizibilităţii suveranităţii în 

statele unitare presupune: 

a) că în cadrul statului există doar o singură sursă 

a suveranităţii, aplicabilă pe întreg teritoriul şi că 

puterea normativă a statului este unitară; 

b) ca Parlamentul statului trebuie să fie 

unicameral şi Executivul monist; 

c) că Executivul statului este monist, sursa 

suveranităţii este unică şi puterea normativă a 

statului este unitară. 

53. Executarea de către pârât a hotărârii 

judecătoreşti pronunţată de instanţa de 

contencios administrativ şi rămasă irevocabilă 

trebuie: 

a) să se facă în cel mult 30 de zile de la data la 

care a rămas irevocabilă, dacă în hotărâre nu s-a 

stabilit alt termen; 

b) realizată de îndată, fără să existe vreo limită 

maximă de timp; 

c) să se facă în minimum un an de la data la care 

aceasta rămâne  irevocabilă. 

54. Naşterea şi exercitarea raporturilor de 

serviciu se face pe baza: 

a) hotărârii comisiei de concurs constituită 

pentru recrutarea funcţionarilor publici; 

b) contractului individual de muncă încheiat 

conform Codului muncii; 

c) actului administrativ de numire. 

55. Regimul reprezentativ: 

a) este o formă de regim politic care se bazează 

pe ideea că poporul poate exercita direct 

suveranitatea, prin referendum; 

b) este o formă de regim politic care se bazează 

pe ideea că poporul nu poate exercita direct 

suveranitatea, ci prin intermediul 

reprezentanţilor; 

c) este o formă de regim politic care se bazează 

pe ideea că naţiunea nu poate exercita direct 

suveranitatea, ci prin intermediul 

reprezentanţilor. 

56. Unităţile administrativ-teritoriale sunt: 
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a) persoane juridice de drept public, cu 

capacitate juridică deplină; 

b) lipsite de calitate procesuală activă în 

contencios administrativ; 

c) lipsite de calitate procesuală pasivă în 

contencios administrativ. 

57. 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. 

58. Acţiune în regres înseamnă:  

a) acţiunea unui funcţionar de conducere de a 

emite decizie de imputare pentru a recupera 

prejudiciul produs de un funcţionar din 

subordine;  

b) acţiunea promovată de un terţ împotriva unui 

act administrativ cu caracter individual, adresat 

altui subiect de drept, dacă se consideră vătămată 

într-un drept sau într-un interes legitim prin actul 

respectiv, temeiul fiind art.1 alin. 2 din legea 

nr.554/2004; 

c) acţiunea promovată de conducătorul autorităţii 

publice împotriva celor vinovaţi de neexecutarea 

unei hotarâri, în temeiul art.26 din Legea 

nr.554/2004. 

59. Cvorumul necesar pentru adoptarea unei legi 

constituţionale reclamă: 

a) o majoritate a senatorilor şi deputaţilor 

(majoritate absolută); 

b) o majoritate a senatorilor şi deputaţilor 

prezenţi (majoritate relativă); 

c) o prezenţă de 2/3 din numărul membrilor 

fiecărei Camere. 

60. Prin interpretare judecătorească 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. 

61. Adoptarea unei legi este actul prin care: 

a) preşedintele României investeşte legea cu 

formulă executorie şi dispune publicarea ei în 

Monitorul Oficial; 

b) Parlamentul adoptă legea potrivit procedurilor 

în vigoare;   

c) legea este transmisă Guvernului şi Curţii 

Supreme de Justiţie în scopul sesizării Curţii 

Constituţionale care să confirme 

constituţionalitatea ei. 

62. Constituţia României conferă dreptul de a 

cere poporului să-şi exprime, prin referendum, 

voinţa cu privire la probleme de interes naţional: 

a) Preşedintelui României; 

b) Parlamentului şi Guvernului; 

c) Curţii Constituţionale şi Guvernului. 

63. În statul federal: 

a) se manifestă principiul autonomiei statului 

federal şi principiul participării; baza 

constituţională comună; statele federate au 

suveranitate plenară; 

b) participarea statelor federate la puterea 

constituantă este exclusiv indirectă; se suprapun 

mai multe ordini juridice; statele federate au 

autonomie garantată constituţional şi 

suveranitate internaţională; 

c) participarea statelor federate autonome la 

nivelul Executivului federal poate fi directă sau 

indirectă; se suprapun mai multe ordini juridice; 

statele federate au suveranitate internă. 

64. Procedura de vot a unei legi, prin vot deschis 

se poate manifesta prin: 

a) buletine de vot, apel nominal, bile sau 

electronic; 

b) apel nominal, ridicare în picioare, buletine de 

vot; 

c) ridicarea mâinii, ridicare în picioare, apel 

nominal sau electronic. 

65. Raporturile dintre autorităţile administraţiei 

publice locale din comune, oraşe şi municipii, pe 

de o parte, şi autorităţile administraţiei publice 

de la nivel judeţean, pe de altă parte, sunt:  

a) raporturi de subordonare, bazate pe principiul 

legalităţii; 

b) raporturi de subordonare, bazate pe principiul 

legalităţii şi pe principiul responsabilităţii; 

c) raporturi de colaborare, bazate pe principiul 

cooperării şi solidarităţii în rezolvarea 

problemelor întregului judeţ. 

66. Efectivitatea liberei administrări în cadrul 

statului unitar descentralizat presupune:  

a) alegeri locale; libertate contractuală a 

colectivităţilor locale; finanţare locală; putere de 

reglementare primară a autorităţilor locale alese;  

b) o putere de reglementare primară proprie a 

comunităţilor locale; alegeri locale cu caracter 

politic; libertatea contractuală; autonomia 

financiară; 
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c) alegeri locale cu caracter politic; puterea de 

reglementare a autorităţilor locale alese; 

autonomia financiară relativă; libertatea 

contractuală a colectivităţilor locale. 

67. Pentru a determina cetăţenii să respecte 

actele administrative normative, dreptul 

administrativ impune agenţilor administraţiei 

publice să utilizeze de regulă: 

a) metoda convingerii; 

b) metoda acordului de voinţă exprimat de 

subiectele care intră în relaţie; 

c) metoda constrângerii. 

68. Din momentul intrării în vigoare, o lege 

dobândeşte următoarele caracteristici: 

a) devine obligatorie; 

b) devine publică şi particulară pentru toţi 

destinatarii cărora li se adresează; 

c) capătă caracter tipic, obligatoriu, abstract şi 

particular. 

69. Contractul administrativ: 

a) este o noţiune care nu este reglementată 

expres; 

b) este o noţiune inadmisibilă, pentru că un 

contract presupune negotium gestor, ceea ce este 

inadmisibil în relaţiile sociale dintre o entitate 

care exercită prerogative de putere publică şi un 

furnizor de bunuri sau servicii; 

c) este contractul încheiat de autorităţile publice 

care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor 

proprietate publică, executarea lucrărilor de 

interes public, prestarea serviciilor publice, 

achiziţiile publice. 

70. Primăria este definită legal ca fiind: 

a) persoană juridică de drept public; 

b) o structură funcţională cu activitate 

permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile 

consiliului local şi dispoziţiile primarului; 

c) sediul administrativ în care îşi desfăşoară 

activitatea primarul şi consiliul local. 

71. Jurisdicţiile extraordinare se caracterizează 

prin: 

a) caracterul excepţional; elemente judiciare şi 

extrajudiciare în compunerea instanţei; o 

procedură specială supusă garanţiilor acordate de 

procedura comună a acuzatului; 

b) caracterul provizoriu; elemente extrajudiciare 

în compunerea instanţei; o procedură specială 

care nesocoteşte garanţiile acordate de procedura 

comună acuzatului; 

c) caracterul excepţional şi provizoriu; utilizarea 

regulilor de drept comun; elemente 

extrajudiciare în compunerea instanţei. 

72. Principiile care guvernează aplicarea legii în 

timp, respectiv perioada cuprinsă între intrarea şi 

ieşirea din vigoare a unei legi sunt următoarele: 

a) principiul neretroactivităţii legii noi, principiul 

egalităţii tuturor în faţa legii şi principiul 

efectului anterior legii noi; 

b) principiul neultraactivităţii legii vechi, 

principiul neretroactivităţii legii noi şi principiul 

consensualismului; 

c) principiul efectului imediat al legii noi, 

principiul neultractivităţii legii vechi şi principiul 

neretroactivităţii legii noi. 

73. Ocuparea funcţiilor publice vacante se poate 

face: 

a) numai prin concurs; 

b) prin promovare, transfer, redistribuire, 

recrutare şi alte modalităţii prevăzute expres de 

lege; 

c)prin promovare, detaşare, transfer, redistribuire 

şi concurs. 

74. Principiile care guvernează aplicarea legii în 

spaţiu sunt: 

a) principiul teritorialităţii; 

b) principiul autonomiei de voinţă, principiul 

suveranităţii, principiul efectului imediat al legii 

noi. 

c) principiul efectului imediat al legii noi, 

principiul neretroactivităţii legii noi, principiul 

neultraactivităţii legii vechi; 

75. Insesizabilitatea bunurilor proprietate publică 

înseamnă faptul că : 

a) proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge 

prin neuz şi nu poate fi dobândită de terţi prin 

uzucapiune; 

b) proprietatea asupra acestor bunuri nu poate fi 

transferată prin vânzare-cumpărare sau prin 

donaţii; 

c) aceste bunuri nu pot fi supuse executării silite. 

 


