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1. Depunerea unei moţiuni de cenzură are ca 

efect: 

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. 

2. Şedinţa de constituire a consiliului local este 

legal constituită dacă: 

a) participă cel puţin două treimi din numărul 

consilierilor aleşi; 

b) participă cel puţin jumătate plus unu din 

numărul consilierilor aleşi; 

c) participă toţi consilierii aleşi, aceştia trebuind 

să depună jurământul de credinţă. 

3. Măsura eliberării din funcţie este: 

a) cea mai gravă sancţiune disciplinară; 

b) o măsură pe care o poate dispune 

conducătorul instituţiei publice în situaţii expres 

precizate de lege, fără a fi o sancţiune 

disciplinară; 

c) o altă modalitate de denumire a sancţiunii 

destituirea din funcţia publică. 

4. Dreptul de dizolvare este: 

a) mijlocul constituţional prin care Executivul, 

fie şeful statului, fie şeful Guvernului, pune 

capăt unei legislaturi; 

b) mijlocul constituţional prin care şeful 

Executivului poate decide încetarea înainte de 

termen a mandatului Parlamentului;  

c) mijlocul constituţional prin care Guvernul 

pune capăt mandatului Parlamentului sau al unor 

parlamentari. 

5. Sunt considerate ca excepţii de la principiul 

intrării în vigoare a unei legi, potrivit căruia o 

lege intră în vigoare la 3 zile de la publicarea ei 

în Monitorul Oficial, următoarele categorii de 

acte normative: 

a) ordonanţele de Guvern obișnuite, ordonanţele 

de Guvern de urgenţă, tratatele internaţionale; 

b) ordonanţele de Guvern de urgenţă şi legile 

care prevăd în textul lor un termen, de la 

împlinirea căruia intră în vigoare, termen ce 

poate fi stabilit ca o dată certă, ulterioară 

publicării sau pot prevedea intrarea în vigoare 

după trecerea unei perioade (o lună, de pildă); 

c) hotărârile de Guvern, ordonanţele de Guvern 

obișnuite, cutuma, tratatele internaţionale. 

6. Consiliul judeţean adoptã hotãrâri cu votul: 

a) majoritãţii membrilor consiliului; 

b) majoritãţii membrilor consiliului prezenţi; 

c) majoritãţii membrilor consiliului prezenţi, în 

afarã de cazurile în care legea sau regulamentul 

de organizare şi funcţionare a consiliului cere o 

altã majoritate. 

7. În accepţiunea Legii nr.554/2004 – Legea 

contenciosului administrativ –  instanţă de 

executare este: 

a) tribunalul sau curtea de apel ca instanţă de 

fond; 

b) curtea de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie ca instanţe de recurs; 

c) instanţa care a soluţionat fondul litigiului de 

contencios administrativ. 

8. Preşedintele consiliului judeţean este învestit: 

a) ca urmare a procesului electoral, fiind ales 

prin vot uninominal, direct, secret, egal şi liber 

exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din 

judeţ; 

b) ca urmare a alegerii de către consilierii 

judeţeni, în şedinţa consiliului judeţean; 

c) prin hotărâre a Guvernului, fiind desemnat de 

acesta. 

9. Componentă a structurii normei juridice, 

ipoteza: 

a) constă într-o consecinţă juridică a 

nerespectării unui anumit tip de comportament; 

b) reprezintă comandamentul impus de o normă 

juridică; 

c) menţionează condiţiile în care intră în acţiune 

un comandament prescris de către o regulă de 

drept. 

10. Mandatul de drept public are următoarele 

trăsături: 

a) este imperativ, nu este intuitu personae, este 

irevocabil, este colectiv;  

b) 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; 

c) este intuitu personae, nu este imperativ, nu 

este revocabil decât prin excepţie, este colectiv, 

nu permite substituirea, este indeterminat, prin el 

se transmite voinţă, creează obligaţii în mod 

diferit faţă de mandatul de drept privat, alesul ce 

deţine mandatul este iresponsabil; 

11. Evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale înalţilor funcţionari publici se 

face: 

a) la sfârştul fiecărei luni; 
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b) anual; 

c) o dată la doi ani. 

12. Suntem în prezenţa unei sancţiuni cumulative 

când: 

a) organul de aplicare poate opta între două 

tipuri de sancţiuni (de ex.: închisoare sau 

amendă penală); 

b) întinderea consecinţelor este lăsată la 

aprecierea interpretului, legea stabilind un minim 

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

c) organul de aplicare poate aplica în acelaşi 

timp două sancţiuni (de ex.: închisoare şi 

interzicerea exercitării unor drepturi). 

13. Abrogarea reprezintă un procedeu: 

a) prin care o lege îşi încetează efectele datorită 

dispariţiei relaţiilor sociale care constituiau 

obiectul ei de reglementare; 

b) prin care încetează forţa obligatorie a unei legi 

deoarece legea nu mai corespunde realităţii; 

c) prin care o lege îşi încetează efectele datorită 

adoptării unui act legislativ posterior şi contrar 

ei. 

14. Interpelarea reprezintă: 

a) actul prin care un membru al unui parlament 

cere unui ministru explicaţii asupra unui subiect 

determinat, act care este lipsit de sancţiune 

politică imediată;  

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 comportă o sancţiune 

politică, angajând responsabilitatea ministerială 

directă; 

c) procedura în vederea cercetării anumitor fapte 

a căror clarificare este necesară parlamentului 

pentru a îndeplini funcţia sa legislativă de 

control al Executivului sau al propriilor membri. 

15. Principiul indivizibilităţii teritoriului în statul 

unitar descentralizat presupune: 

a) că acesta poate fi împărţit la nivel 

administrativ şi constituţional; 

b) că acesta poate fi împărţit în unităţi 

administrativ-teritoriale, nu şi la nivelul ordinii 

juridice; 

c) că acesta poate fi împărţit şi în state federate. 

16. Partea nemulţumită de dispozitivul unei 

hotărâri pronunţate de instanţa de contencios 

administrativ poate: 

a) declara mai întâi apel, apoi recurs; 

b) declara numai apel; 

c) declara numai recurs. 

17. Executivul este dualist atunci când: 

a) există două organe executive, unul 

unipersonal şi unul colegial;  

b) există două organe executive, ambele cu 

putere de decizie; 

c) guvernul este subordonat şefului statului. 

18. Excepţia de nelegalitate este un mijloc 

procedural prin care:  

a) legalitatea unui act administrativ cu caracter 

individual, indiferent de data emiterii acestuia, 

poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, 

pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea 

părţii interesate; 

b) legalitatea unui act administrativ normativ, 

indiferent de data intrării sale în vigoare, poate fi 

cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale 

de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii 

interesate; 

c) legalitatea unui act administrativ cu caracter 

individual ori a unui act administrativ normativ, 

indiferent de data emiterii acestuia, respectiv a 

intrării în vigoare, poate fi cercetată oricând în 

cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din 

oficiu sau la cererea părţii interesate. 

19. Sunt calificate ca norme juridice imperative: 

a) normele de la care nu se poate deroga sub 

nicio formă; 

b) normele care permit o manifestare a voinţei 

părţilor; 

c) normele care recomandă o conduită 

subiecţilor de drept. 

20. Regulile juridice interne sunt poziţionate în 

cadrul ierarhiei normative după cum urmează: 

a) Constituţia, legile, ordonanţele de Guvern, 

hotărârile de Guvern, actele administrative 

centrale, actele administrative locale, cutumele 

interne; 

b) ordonanţele de Guvern, legile, Constituţia, 

cutuma, actele normative administrative; 

c) legile, ordonanţele de Guvern, tratatele 

internaţionale, Constituţia, cutuma. 

21. În conformitate cu prevederile Legii 

nr.188/1999, perfecţionarea profesională, 

constând în îmbunătăţirea în mod continuu a 

abilităţilor şi pregătirii profesionale, constituie 

pentru funcţionarii publici: 

a) numai drept legal; 

b) numai obligaţie legală; 

c) deopotrivă drept legal şi obligaţie legală. 
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22. Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor 

publici se ţine: 

a) în cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii 

publice, potrivit formatului stabilit de către 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

b) de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici; 

c) de către Ministerul Afacerilor Interne. 

23. Interpretarea autentică a unui act de legislaţie 

reprezintă: 

a) interpretarea făcută de autoritatea care a emis 

actul juridic original; 

b) interpretarea făcută de către doctrină; 

c) interpretarea făcută de instanţele de judecată. 

24. 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. 

25. Principiile de organizare ale statului federal 

sunt: 

a) principiul autonomiei; principiul participării; 

principiul suprapunerii; 

b) principiul suprapunerii; principiul autonomiei; 

principiul participării statului federal la formarea 

legislativului şi a executivului fiecărui stat 

federat; 

c) principiul suprapunerii; principiul 

indivizibilităţii teritoriului; principiul 

autonomiei. 

26. În regimurile parlamentare: 

a) parlamentarii pot fi miniştri; Parlamentul 

poate demite Guvernul; 

b) Executivul nu poate dizolva Legislativul; 

şeful statului este ales prin vot direct; 

c) şeful statului este ales prin vot direct; 

Parlamentul nu poate demite Guvernul.   

27. În perioada concediilor de boală, a 

concediilor de maternitate şi a celor pentru 

creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de 

serviciu: 

a) nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din 

iniţiativa funcţionarului public în cauză; 

b) nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din 

iniţiativa conducătorului instituţiei angajatoare; 

c) se pot modifica şi pot înceta prin acordul 

părţilor, din iniţiativa conducătorului instituţiei 

angajatoare. 

28. Tutela administrativă, în conformitate cu 

prevederile articolului 3 din Legea nr.554/2004, 

este: 

a) prerogativa instituţiei prefectului de a verifica 

legalitatea şi oportunitatea actelor administrative 

ale autorităţilor administraţiei publice locale şi 

măsurilor întreprinse de acestea; 

b) prerogativa instituţiei prefectului de a verifica 

legalitatea actelor administrative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale şi măsurilor 

întreprinse de acestea; 

c) prerogativa instituţiei prefectului de a ataca 

direct în faţa instanţei de contencios 

administrativ actele emise de autorităţile 

administraţiei publice locale, dacă le consideră 

nelegale şi a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici de a ataca în faţa instanţei de contencios 

administrativ actele autorităţilor publice centrale 

şi locale prin care se încalcă legislaţia privind 

funcţia publică. 

29. Nu pot face obiectul iniţiativei legislative 

populare: 

a) problemele cu caracter social, politic, naţional, 

amnistia şi graţierea; 

b) problemele cu caracter economic, problemele 

cu caracter naţional şi graţierea; 

c) problemele fiscale, problemele cu caracter 

internaţional, amnistia şi graţierea. 

30. Deconcentrarea constă în: 

a) alegerea autorităţilor locale prin vot universal 

direct; 

b) trimiterea în teritoriu a unor reprezentanţi ai 

puterii centrale, care să exercite atribute ale 

acesteia în teritoriul respectiv sub puterea 

ierarhică a Executivului central; 

c) trimiterea în teritoriu a unor reprezentanţi ai 

puterii centrale, care să exercite atribute ale 

acesteia în teritoriul respectiv în mod autonom 

de Executivul central. 

31. Pentru adoptarea unei legi constituţionale 

este necesară: 

a) o majoritate a senatorilor sau deputaţilor 

(majoritate absolută); 

b) o prezenţă de 2/3 din numărul membrilor 

fiecărei Camere a Parlamentului; 

c) o majoritate a senatorilor şi deputaţilor 

prezenţi în fiecare Cameră a Parlamentului 

(majoritate relativă). 

32. Regulile de drept care privesc bunele 

moravuri şi ordinea publică sunt considerate: 

a) norme supletive; 
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b) norme imperative; 

c) norme dispozitive. 

33. Elementele structurale ale unei norme 

juridice sunt: 

a) ipoteză, dispoziţie, sancţiune; 

b) uzaj, element psihologic, dispoziţie; 

c) subiect, obiect, relaţie juridică, sancţiune. 

34. Cetăţenii României pot iniţia legi, potrivit 

legii fundamentale dacă: 

a) provin din cel puţin ¼ din judeţele ţării şi au 

calitatea de apatrizi; 

b) sunt deputaţi sau senatori, nu au cetăţenie şi 

drept de vot; 

c) au drept de vot, sunt în număr de cel puţin 

100.000 şi provin din cel puţin ¼ din judeţele 

ţării, cu condiţia ca în fiecare dintre aceste judeţe 

să fie înregistrate cel puţin 5000 de semnături în 

favoarea iniţiativei legislative. 

35. Legile ordinare: 

a) sunt adoptate cu votul majorității senatorilor 

și deputaților prezenți în fiecare Cameră a 

Parlamentului (majoritate relativă); 

b) sunt adoptate cu un procent de 2/3 din  

numărul membrilor Camerei; 

c) sunt adoptate cu votul majorității membrilor 

fiecărei Camere (majoritate absolută). 

36. Abrogarea expresă directă: 

a) este acea formă a abrogării care rezultă dintr-o 

manifestare explicită a voinţei organului 

abrogator de a scoate din vigoare norma juridică 

atunci când în cadrul clauzelor finale ale legii 

noi, se prevăd în amănunt şi sunt identificate 

dispoziţiile anterioare abrogate; 

b) este acea formă a abrogării care rezultă dintr-o 

manifestare explicită a voinţei organului 

abrogator de a scoate din vigoare norma juridică 

în cazul căreia se precizează doar generic că 

dispoziţiile contrare legii se abrogă; 

c) este acea formă a abrogării care nu rezultă 

dintr-o manifestare expresă de voinţă a organului 

abrogator, ci din adoptarea unei norme contrare 

celei existente. 

37. Preşedintele Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici în exercitarea atribuţiilor 

sale emite: 

a) decizii; 

b) dispoziţii cu caracter normativ sau individual; 

c) ordine cu caracter normativ şi ordine cu 

caracter individual. 

38. Ieşirea din vigoare a unei legi determină: 

a) continuarea producerii efectelor juridice ale 

legii pe o perioadă determinată sau 

nedeterminată; 

b) încetarea producerii efectelor juridice ale 

legii; 

c) un caracter particular al legii şi continuarea 

producerii efectelor juridice ale acesteia. 

39. Suveranitatea internă a statului înseamnă: 

a) că doar în numele statului sunt reglementate 

conduitele; numai statul şi administraţiile private 

pot pune în mişcare acţiunea publică; 

b) că numai statul şi minorităţile naţionale pot 

edicta reguli de drept şi doar statul are puterea de 

a le face respectate, la nevoie, prin forţă;  

c) că numai statul poate edicta reguli de drept şi 

numai statul poate pune în mişcare acţiunea 

publică. 

40. Principiul autonomiei locale este în statele 

unitare descentralizate este un principiu: 

a) cu valoare legală; 

b) cu valoare infra-constituţională; 

c) cu valoare constituţională. 

41. Pentru crearea şi dezvoltarea unui corp de 

funcţionari publici profesionist a fost înfiinţată 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, care, 

conform prevederilor art.21 din Legea 

nr.188/1999 republicată şi modificată, este: 

a) structură în subordinea Guvernului, fără 

personalitate juridică; 

b) autoritate administrativă autonomă; 

c) organ de specialitate al administraţiei publice 

centrale, cu personalitate juridică. 

42. 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) astmosfera, pâna la limita sa superioară şi, în 

caz de război, partea inferioară a spaţiului 

cosmic. 

43. Prin interpretare judecătorească se înţelege 

interpretarea unui act de legislaţie făcută de: 

a) instanţele de judecată; 

b) doctrină; 

c) autoritatea care a emis actul original. 

44. Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată şi modificată, 

este: 

a) lege cadru, fiind aplicabilă fără excepţie 

tuturor funcţionarilor publici din România; 
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b) lege cadru, fiind aplicabilă funcţionarilor 

publici din România, cu excepţia celor a căror 

activitate este reglementată prin statute speciale; 

c) lege cadru, fiind aplicabilă tuturor angajaţilor 

din sectorul public. 

45. Dacă un funcţionar public este nemulţumit 

de sancţiunea aplicată, Legea nr.188/1999 îi dă 

dreptul:  

a) să formuleze contestaţie la comisia de 

disciplină; 

b) să formuleze contestaţie la conducătorul 

instituţiei angajatoare; 

c) de a se adresa instanţei de contencios 

administrativ, solicitând anularea sau 

modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziţiei 

de sancţionare. 

46. Bicamerismul inegalitar presupune: 

a) Camera secundă dispune de un drept de veto 

absolut asupra legislaţiei; 

b) prima Cameră poate răsturna singură 

Guvernul;  

c) Camera secundă este egală primei Camere, 

aleasă prin vot universal direct. 

47. 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. 

48. 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 extrajudicare 

în compunerea instanţei. 

49. Regimul reprezentativ este o formă de regim 

politic: 

a) care se bazează pe ideea că poporul poate 

exercita direct suveranitatea, prin referendum;  

b) care se bazează pe ideea că naţiunea nu poate 

exercita suveranitatea decât prin intermediul 

reprezentanţilor, instituiţi pentru a decide în 

locul corpului electoral; 

c) care se bazează pe ideea că poporul nu poate 

exercita suveranitatea decât prin intermediul 

reprezentanţilor. 

50. Conducătorul unei autorităţi sau instituţii 

publice are dreptul de a emite ordin sau 

dispoziţie de imputare în termen: 

a) de 3 ani de la data producerii pagubei; 

b) de 3 ani de la data luării la cunoştinţă despre 

producerea pagubei; 

c) nelimitat în timp, fiind vorba despre un drept 

prin care se protejează patrimoniul public. 

51. Interpretarea unei legi este considerată ca 

fiind neoficială dacă este făcută de: 

a) Parlament; 

b) avocaţi în pledoariile lor; 

c) administraţia publică. 

52. Orice funcţie publică vacantă poate fi 

ocupată: 

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 

53. Aplicarea legii în timp se fundamentează pe 

următoarele principii specifice: 

a) principiul efectului imediat al legii noi, 

principiul neretroactivităţii legii noi, principiul 

neultraactivităţii legii vechi; 

b) principiul libertăţii, egalităţii, justiţiei şi 

responsabilităţii; 

c) principiul autonomiei de voinţă, principiul 

suveranităţii, principiul efectului imediat al legii 

noi. 

54. În spaţiu, aplicarea legii se bazează pe unul 

dintre următoarele principii: 

a) principiul neultraactivităţii legii vechi; 

b) principiul teritorialităţii; 

c) principiul neretroactivităţii legii noi. 

55. 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. 
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56. Independenţa instanţelor semnifică faptul că: 

a) judecătorul poate fi sancţionat disciplinar 

pentru soluţia dată dacă a fost incompetent în 

cazul acelei soluţii; 

b) deciziile instanţelor superioare au valoare de 

izvor de drept pentru magistraturile inferioare;  

c) deciziile de îndrumare obligatorii pentru 

instanţele inferioare nu sunt admisibile. 

57. În procedura contenciosului administrativ 

termenul legal pentru promovarea recursului 

este: 

a) 30 de zile de la comunicarea hotărârii; 

b) 15 zile de la comunicarea hotărârii; 

c)  5 zile de la comunicarea hotărârii. 

58. Procedeele răspunderii ministeriale sunt: 

a) 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 şi moţiunea simplă; 

b) moţiunea de cenzură, moţiunea simplă, 

interpelarea şi întrebarea; 

c) dizolvarea, moţiunea simplă, interpelarea şi 

angajarea răspunderii guvernului asupra unui 

text sau a unui proiect de lege. 

59. Validarea alegerii primarului se face în 

termen de 20 de zile de la data desfăşurării 

alegerilor de către: 

a) un judecător desemnat de preşedintele 

judecătoriei în a cărei rază teritorială se află    

comuna sau oraşul; 

b) prefect sau reprezentantul acestuia în cadrul 

şedinţei de constituire a consiliului local; 

c) consiliul local, după constituire. 

60. Legile de abilitare sunt: 

a) legile care stabilesc doar principiile generale 

ale unei reglementări lăsând amănuntele 

reglementării conduitelor subiecţilor de drept, pe 

seama actelor de aplicare; 

b) legile de reglementare indirectă prin care 

Parlamentul abilitează Guvernul să emită acte cu 

caracter de lege; 

c) legile prin care Guvernul se pronunţă asupra 

reglementărilor de tip legislativ ale Preşedintelui 

României. 

61. Procedeele guvernământului semi-direct 

sunt: 

a) referendumul; dreptul de veto; iniţiativa 

populară; revocarea populară; 

b) referendumul; plebiscitul; veto-ul popular; 

revocarea populară; dreptul de iniţiativă; 

c) referendumul; veto-ul popular; iniţiativa 

populară; revocarea populară. 

62. Inamovibilitatea judecătorului semnifică 

faptul că: 

a) acesta nu poate fi revocat din postul în care a 

fost instalat decât în urma unei proceduri 

disciplinare, riguros reglementate şi doar în 

cazuri excepţionale; 

b) acesta poate fi transferat sau detaşat pe un 

post similar fără acordul său; 

c) acesta nu poate fi revocat decât cu acordul 

şefului statului. 

63. Procedura de adoptare a unei legi prin 

referendum cunoaște următoarele etape 

specifice: 

a) iniţierea consultării populare, consultarea 

populară, confirmarea rezultatelor 

referendumului; 

b) iniţierea consultării populare, dezbaterea, 

votul, ratificarea; 

c) votul, medierea, consultarea populară, 

semnarea, ratificarea. 

64. Trecerea unui bun din domeniul public al 

statului în domeniul public al unei unităţi 

administrativ-teritoriale se face: 

a) la cererea consiliului judeţean, respectiv a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a 

Guvernului, declarându-se din bun de interes 

public naţional în bun de interes public judeţean 

sau local; 

b) la iniţiativa Guvernului, prin hotărâre a 

Guvernului, declarându-se din bun de interes 

public naţional în bun de interes public judeţean 

sau local; 

c) la cererea Guvernului, prin hotărâre a 

consiliului judeţean, respectiv a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti sau a 

consiliului local, declarându-se din bun de 

interes public judeţean sau local în bun de interes 

public naţional. 

65. Autorităţile administraţiei publice locale, 

instituţiile publice aflate în subordinea acestora, 

precum şi serviciile publice deconcentrate 

asigură folosirea în raporturile cu cetăţenii 

aparţinând minorităţilor naţionale şi a limbii lor 

materne, în conformitate cu prevederile 

Constituţiei, ale Legii nr.215/2001 şi ale 

tratatelor internaţionale la care România este 

parte, dacă : 
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a) cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au 

o pondere de peste 10% din populaţia unităţii 

administrativ-teritoriale; 

b) cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au 

o pondere de peste 20% din populaţia unităţii 

administrativ-teritoriale; 

c) cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au 

o pondere de peste 50% plus 1 din populaţia 

unităţii administrativ-teritoriale. 

66. În regimurile prezidenţiale: 

a) şeful statului îşi subordonează Guvernul; nu 

există mijloace de acţiune reciprocă între puteri;  

b) executivul este monist; şeful statului nu este 

ales prin vot universal, ca şi Parlamentul; 

puterile colaborează funcţional;  

c) executivul este monist; puterile colaborează 

funcţional. 

67. Cvorumul necesar pentru ca o lege organică 

să poată fi adoptată este: 

a) acela al majorităţii senatorilor şi deputaţilor 

fiecărei Camere (majoritate absolută); 

b) de 2/3 din numărul membrilor fiecărei Camere 

a Parlamentului; 

c) acela al majorităţii senatorilor şi deputaţilor 

prezenţi în fiecare Cameră a Parlamentului 

(majoritate relativă). 

68. Asupra populaţiei şi în limitele teritoriului 

trebuie, pentru a fi în prezenţa unui stat, să se 

exercite: 

a) o putere dotată cu monopolul constrângerii, 

instituţionalizată şi legitimă; 

b) o putere politică dotată cu monopolul 

constrângerii, instituţionalizată şi legitimată; 

c) o putere politică dotată cu monopolul 

constrângerii, instituţionalizată şi legitimă. 

69. Hotărârile consiliului local cu caracter 

normativ se aduc la cunoştinţă publică: 

a) de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării; 

b) în termen de cel mult 10 zile calendaristice de 

la data adoptării; 

c) în termen de 5 zile de la data comunicării 

oficiale către prefect. 

70. Căderea în desuetudine a unei norme juridice 

se poate produce atunci când: 

a) acţiunea normei de drept încetează datorită 

intrării în vigoare a unei norme juridice noi, 

urmare a manifestării de voinţă a legiuitorului şi 

contrare normei existente; 

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

schimbarea condiţiilor social-economice care au 

prezidat la apariţia sa, rezultatul rezidă în 

încetarea forţei obligatorii a normei respective, 

datorită incompatibilităţii sale cu noile concepţii 

juridice şi morale acceptate în societate; 

c) 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. 

71. Cu privire la sarcinile de serviciu pe care le 

consideră ilegale, funcţionarul public este obligat 

prin lege să adopte următoarea conduită: 

a) să le execute fără comentarii; 

b) să le execute, dar poate informa în scris 

superiorul despre motivele de aparentă 

ilegalitate; 

c) are dreptul să refuze, în scris şi motivat, 

îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul 

ierarhic. 

72. Pe perioada cercetării administrative, în 

situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit 

o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea 

administrativă, conducătorul autorităţii sau 

instituţiei publice are obligaţia:  

a) de a interzice accesul acestuia la documentele 

care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de a 

dispune mutarea temporară a funcţionarului 

public în cadrul altui compartiment sau altei 

structuri a autorităţii ori instituţiei publice; 

b) în toate situaţiile de a dispune mutarea 

temporară a funcţionarului public în cadrul altui 

compartiment sau altei structuri a autorităţii ori 

instituţiei publice pentru a preveni accesul la 

documentele de care depinde soluţionarea 

cazului; 

c) în toate situaţiile de a suspenda raportul de 

serviciu al funcţionarului public pe perioada 

cercetării. 

73. Prin promulgare: 

a) Preşedintele României 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) Guvernul învesteşte legea cu formulă 

executorie şi dispune publicarea ei în Monitorul 

Oficial al României. 

74. Libera administrare a comunităţilor locale în 

cadrul statului unitar descentralizat, pentru a fi 

efectivă, presupune:  
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a) o putere de reglementare primară proprie a 

comunităţilor locale; libertatea contractuală; 

autonomia financiară nelimitată; 

b) o putere de reglementare proprie a 

comunităţilor locale; libertatea contractuală; 

autonomia financiară; 

c) o putere normativă proprie a comunităţilor 

locale; libertatea contractuală; finanţarea 

exclusivă de la nivel local. 

75. Trăsăturile unei norme juridice sunt: 

a) caracter social, tipic, obligatoriu, personal; 

b) caracter tipic, impersonal, general, public, 

obligatoriu; 

c) caracter imperativ, public, personal, 

obligatoriu. 

 


