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1. În regimurile parlamentare: 

a) Executivul poate dizolva Legislativul, 

parlamentarii pot fi miniştri, Parlamentul poate 

demite Guvernul; 

b) Executivul poate dizolva Legislativul, 

Parlamentul sau Camera sa superioară pot 

demite Guvernul, şeful statului este ales prin vot 

direct; 

c) Parlamentul poate demite Guvernul, dreptul 

de dizolvare este un atribut exclusiv al şefului 

statului datorat faptului că este ales prin vot 

universal direct. 

2. Populaţia unui stat este formată din: 

a) rezidenţi; 

b) apatrizi, cetăţeni, străini; 

c)  doar cetăţenii acelui stat născuţi pe teritoriul 

său. 

3. Plângerea prealabilă poate avea ca obiect: 

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. 

4. Clasificate în raport de finalitatea sancţiunii, 

normele juridice punitive sunt: 

a) norme care lasă la latitudinea părţilor să 

aleagă o conduită deoarece prin construcţia lor 

juridică nu impun şi nu interzic un 

comandament; 

b) norme la care conformarea tinde să fie 

obţinută de teama sancţiunii deoarece 

nerespectarea lor este însoţită de o pedeapsă; 

c) norme de la care părţile pot deroga prin voinţa 

lor deoarece nu obligă la o conduită, ci suplinesc 

tăcerea, omisiunile sau impreciziunile voinţei 

private. 

5. În cazul legilor referendare, procedura 

cuprinde următoarele faze de adoptare specifice 

unui referendum: 

a) iniţierea consultării populare, consultarea 

populară, confirmarea rezultatelor 

referendumului; 

b) dezbaterea, votul, medierea, promulgarea, 

consultarea populară; 

c) iniţiativa legislativă, medierea, negocierea, 

ratificarea, iniţierea consultării populare. 

6. Instituirea democraţiei semi-directe are loc: 

a) atunci când exerciţiul suveranităţii populare 

este conferit de către constituţie numai corpului 

electoral; 

b) atunci când exerciţiul suveranităţii este 

conferit de către constituţie corpului electoral şi 

reprezentanţilor; 

c) atunci când sistemul electoral impune 

reprezentarea proporţională. 

7. În România, momentul din care o lege devine 

obligatorie şi este aplicabilă persoanelor pentru 

care este edictată, intervine: 

a) de la data publicării legii în Monitorul Oficial; 

b) de la data promulgării legii de către 

Preşedintele României; 

c). la 3 zile de la data publicării legii în 

Monitorul Oficial. 

8. Statul unitar regionalizat se caracterizează 

prin: 

a) dualitatea ordinii legislative şi a celei 

constituţionale; 

b) autonomia normativă şi politică totală a 

regiunilor, garantată de constituţie; 

c) regiunilor li se recunoaşte constituţional o 

reală autonomie politică şi o putere normativă 

autonomă. 

9. Identificarea persoanei fizice necesară statului, 

administraţiilor, justiţiei, colectivităţilor locale şi 

individului în sine se face prin următoarele 

elemente: 

a) sediu, naţionalitate, denumire; 

b) nume, naţionalitate, sediu, stare civilă; 

c) nume, cetăţenie, domiciliu, stare civilă. 

10. Principiul neretroactivităţii legii implică o 

excepţie: 

a) legea penală nouă mai favorabilă prin care 

este dezincriminată fapta prevăzută de legea 

veche ca infracţiune sau îi este ataşată o 

sancţiune mai blândă; 

b) legea civilă anterioară mai favorabilă; 

c) obiceiul juridic mai blând. 

11. Suveranitatea internă a statului: 

a) este o sumă de competenţe exclusive ale 

acestuia; 

b) constă în monopolul unei competenţe generale 

de a dispune de propriile competenţe; 

c) se exercită doar de organele reprezentative. 

12. Dispoziţia normei juridice reprezintă: 

a) o consecinţă juridică determinată de 

nerespectarea unui comportament prescris de 

norma de drept; 
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b) condiţiile în care intră în acţiune un 

comandament prescris de norma de drept; 

c) conduita impusă de norma de drept şi 

elementul central al acesteia. 

13. În conformitate cu prevederile Legii nr. 

213/1998, cu modificările la zi, 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. 

14. Pentru a exercita dreptul de iniţiativă 

legislativă, potrivit legii fundamentale, cetăţenii 

statului român, este necesar: 

a) să ai drept de vot, să fie în număr de cel puţin 

250 000, să provină din cel puţin ½ din judeţele 

ţării, să se înregistreze în fiecare dintre aceste 

judeţe cel puţin 1 000 de semnături în favoarea 

iniţiativei legislative; 

b) să fie în număr de cel puţin 20 000, să provină 

din cel puţin ¼ din judeţele ţării, iar în fiecare 

dintre aceste județe, să se înregistreze cel puţin 3 

000 de semnături în favoarea iniţiativei 

legislative; 

c) să aibă drept de vot, să fie în număr de cel 

puţin 100 000, să provină din cel puţin un sfert 

din judeţele ţării, iar în fiecare dintre aceste 

judeţe să se înregistreze în favoarea iniţiativei 

legislative cel puţin 5 000 de semnături. 

15. Prefectura este definită de Legea  nr. 

340/2004 ca fiind: 

a) autoritate administrativă autonomă; 

b) instituţie publică având personalitate juridică ; 

c) denumirea sediului instituţiei prefectului. 

16. În cadrul procedurii de vot pe cale 

parlamentară, cvorumul necesar pentru adoptarea 

unei legi organice este de: 

a) 2/3 din numărul membrilor fiecărei Camere a 

Parlamentului; 

b) majoritarea senatorilor şi deputaţilor prezenţi 

din fiecare Cameră Parlamentară – majoritate 

relativă; 

c) majoritarea senatorilor şi deputaţilor fiecărei 

Camere a Parlamentului – majoritate absolută. 

17. Decizia privind închirierea bunurilor din 

domeniul public al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale se aprobă: 

a) numai prin lege, deoarece Parlamentul este 

unica autoritate legiuitoare; 

b) prin lege sau prin ordonanţă a Guvernului 

României, deoarece Parlamentul este unica 

autoritate legiuitoare, iar Guvernul gestionează 

domeniul public; 

c) după caz, prin hotărâre a Guvernului 

României, respectiv prin hotărâre a consiliului 

judeţean, a consiliului local sau a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de 

apartenenţa bunului. 

18. 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. 

19. Legile ordinare: 

a) pot reglementa orice materie care nu ţine de 

domeniul legilor constituţionale sau organice, 

rămânând Parlamentului puterea de a decide 

când o materie este legislativă şi nu 

reglementară; 

b) sunt superioare legilor organice, nu pot fi 

modificate prin Ordonanţă de Guvern şi 

reglementează domenii expres stabilite prin 

Constituţie; 

c) pot fi modificate prin Ordonanţă de Guvern şi 

reglementează aceleaşi domenii ca şi legile 

constituţionale, fiind superioare acestora din 

urmă. 

20. Evaluarea generală a înalţilor funcţionari 

publici se face: 

a) anual, în condiţiile legii; 

b) o dată la 2 ani, în scopul confirmării 

cunoştinţelor profesionale, aptitudinilor şi 

abilităţilor necesare exercitării funcţiei publice; 

c) lunar, iar în temeiul evaluărilor lunare se 

întocmeşte raportul de evaluare final, la sfârşitul 

anului calendaristic. 

21. Funcţiile Parlamentelor sunt: 

a) legiferarea şi controlul şefului statului prin 

instituţia suspendării din funcţie; 

b) controlul Executivului şi legiferarea; 
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c) legiferarea şi controlul Guvernului prin 

răspunderea ministerială. 

22. Funcţia de secretar al unităţii administrativ-

teritoriale, conform prevederilor Legii privind 

Statutul funcţionarilor publici, face parte din 

categoria: 

a) funcţii publice corespunzătoare categoriei 

înalţilor funcţionari publici; 

b) funcţii publice corespunzătoare categoriei 

funcţionarilor publici de conducere; 

c) funcţii publice corespunzătoare categoriei 

funcţionarilor publici de execuţie. 

23. Prin desuetudine înţelegem: 

a) încetarea forţei obligatorii a unei legi formal 

în vigoare prin efectul neaplicării ei, deşi există 

materia căreia să îi fie aplicată, dacă această 

neaplicare se fondează pe incompatibilitatea 

regulii cu noile concepţii juridice acceptate în 

societate;  

b) intrarea în vigoare a legii şi dobândirea în 

consecinţă a unui caracter obligatoriu pentru 

persoanele care sunt vizate prin conţinutul acelei 

norme de drept; 

c) dispariţia reglementării prin lege în consecinţa 

dispariţiei relaţiilor sociale care au constituit 

obiectul reglementării respectivei norme juridice. 

24. Legea oferă particularilor posibilitatea de a 

se grupa în diferite persoane morale denumite şi 

persoane juridic private, care iau forma: 

a) statului, asociaţiilor, fundaţiilor; 

b) societăţilor comerciale, sindicatelor, 

asociaţiilor, statului; 

c) sindicatelor, asociaţiilor, fundaţiilor, 

societăţilor comerciale. 

25. Constituţionalizarea principiului separaţiei 

puterilor în stat are drept consecinţe: 

a) controlul reciproc între puteri şi interzicerea 

cumulării funcţiilor legislativă, executivă şi 

judiciară; 

b) controlul executivului de către legislativ, 

colaborare funcţională şi posibilitatea cumulării 

funcţiilor legislative, executive şi judiciare; 

c) controlul legislativului de către executiv şi 

posibilitatea cumulării funcţiilor legislativă şi 

executivă. 

26. Supremaţia formală a Constituţiei presupune: 

a) imposibilitatea absolută a aplicării vreunei 

cutume; 

b) intervenţia unui organ special în cadrul unei 

proceduri speciale de adoptare şi revizuire; 

c) posibilitatea redelegării puterii delegate. 

27. În conformitate cu prevederile din Legea nr. 

213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile 

proprietate publică, lege considerată cu 

modificările până la zi, transferul unui bun din 

domeniul public al statului, respectiv al unităţilor 

administrativ-teritoriale, în domeniul privat al 

acestora: 

a) nu este posibilă, fiind interzisă prin 

Constituţie; 

b) trebuie făcută numai în urma consultării 

cetăţenilor prin referendum naţional sau local, 

după caz, fiind vorba despre o problemă de 

interes naţional, respectiv local; 

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

a consiliului judeţean, a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, în 

funcţie de apartenenţa bunului, dacă prin 

Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel. 

28. Competenţele autorităţilor care formează 

administraţia publică în România se stabilesc: 

a) prin hotărâre a fiecărei autorităţi, adoptată în 

prima şedinţă; 

b) prin ordin al ministrului administraţiei şi 

internelor; 

c) numai prin lege. 

29. Numirea în funcţie a judecătorilor în 

România: 

a) este dependentă de sistemul de promovare în 

funcţie a acestora şi de condiţiile de transfer; 

b) atestă o dependenţă a acestora de Executiv, 

fiind realizată de către Preşedinte; 

c) oferă suficiente garanţii de independenţă. 

30. Executivul este monist atunci când: 

a) decizia este concentrată exclusiv în mâinile 

unui organ unipersonal care guvernează alături 

de miniştri responsabili faţă de parlament; 

b) decizia se concentrează mereu în mâinile 

organului executiv colegial; 

c) decizia se concentrează în mâinile unui singur 

organ, fie colegial, fie unipersonal. 

31. Dreptul cetăţenilor de a iniţia legi este limitat 

deoarece nu pot face obiectul iniţiativei 

populare: 

a) problemele fiscale, probleme cu caracter 

internaţional, amnistia şi graţierea; 

b) problemele cu caracter naţional, amnistia, 

problemele cu caracter social-politic, graţierea, 

promulgarea; 

c) problemele cu caracter fiscal, social, politic şi 

naţional. 

32. Şedinţele ordinare ale consiliului local sunt: 
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a) săptămânale; 

b) lunare; 

c) ori de câte ori este nevoie, la cererea 

primarului sau a cel puţin o treime din numărul 

membrilor consiliului. 

33. Bicamerismul egalitar presupune: 

a) Camera secundă nu dispune de un drept de 

veto absolut asupra legislaţiei; 

b) Camera aleasă prin vot universal direct poate 

răsturna singură Guvernul; 

c) Camera secundă este egală primei Camere, 

aleasă prin vot universal direct, doar în ce 

priveşte raporturile cu Executivul. 

34. Noţiunea de ales local se referă la: 

a) consilieri locali, consilieri judeţeni, primari, 

primarul general al municipiului Bucureşti, 

viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai 

consiliilor judeţene; 

b) primar şi consilieri locali; 

c) conducătorii serviciilor publice 

descentralizate. 

35. Iniţiativa legislativă reprezintă: 

a) actul prin care Parlamentul este sesizat pentru 

discutarea unei legi; 

b) intrarea în vigoare a unei legi; 

c) abrogarea şi căderea în desuetudine a legii. 

36. Justiţia constituţională: 

a) sunt organele prin care se realizează aplicarea 

Constituţiei care se bucură de supremaţie 

materială şi formală; 

b) este organul unic, special şi specializat prin 

care se realizează supremaţia Constituţiei; 

c) este ansamblul instituţiilor şi tehnicilor prin 

care este asigurată supremaţia formală şi 

materială a Constituţiei. 

37. Suveranitatea externă a statului: 

a) este independenţa statului faţă de ordinea 

juridică internaţională; 

b) este limitată de participarea la producerea 

dreptului internaţional; 

c) depinde exclusiv de suveranitatea internă. 

38. Principiul care domină materia aplicării legii 

în spaţiu este: 

a) principiul efectului imediat al legii noi potrivit 

căruia legea dispune doar pentru viitor ceea ce 

înseamnă că reglementează toate situaţiile 

juridice create din momentul intrării sale în 

vigoare; 

b) principiul neretroactivităţii legii noi potrivit 

căruia o lege nu se aplică unor situaţii juridice 

ale căror efecte au fost în întregime consumate 

sub imperiul legii anterioare; 

c) principiul teritorialităţii potrivit cu care legea 

se aplică în limitele teritoriului statului al cărui 

organ a edictat-o. 

39. În caz de deces al funcţionarului public, 

membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul 

la pensie de urmaş, primesc lunar: 

a) până la emiterea deciziei pentru pensia de 

urmaş o sumă reprezentând salariul mediu net al 

defunctului din ultimele 12 luni de activitate; 

b) pe o perioadă de 3 luni o sumă reprezentând 

salariul mediu net al defunctului din ultimele 12 

luni de activitate; 

c) pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului 

de bază din ultima lună de activitate a 

funcţionarului public decedat, iar în cazul 

neemiterii deciziei pentru pensia de urmaş din 

vina autorităţii sau a instituţiei publice în 

termenul de 3 luni de la data decesului, aceasta 

va achita în continuare aceste drepturi până la 

emiterea deciziei pentru pensia de urmaş. 

40. Sunt incapabili să dobândească sau să îşi 

exercite singuri drepturile prin acte juridice: 

a) minorii până la 14 ani şi persoanele puse sub 

interdicţie; 

b) persoanele cu vârsta de 18 şi persoanele puse 

sub interdicţie; 

c) şomerii, alienaţii mintali, minorii până la 14 

ani, pensionarii. 

41. Puterea de reglementare proprie a 

autorităţilor locale în statul unitar descentralizat 

constă în: 

a) posibilitatea organizării aplicării legii la nivel 

local; 

b) posibilitatea divizării puterii executive şi 

administrative la nivel local; 

c) divizarea puterii legislative la nivel teritorial. 

42. În conformitate cu Constituţia României şi 

Legea administraţiei publice locale, 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. 

43. Definiţia legală a conceptului de acţiune în 

regres, conform formulării din art. 26 al Legii nr. 

554/2004, se referă la:  

a) dreptul conducătorului autorităţii publice de a 

se îndrepta cu acţiune împotriva celor vinovaţi 

de neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti, 

potrivit dreptului comun; 
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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. 

44. Termenul legal pentru formularea plângerii 

prealabile în cazul actului administrativ normativ 

este: 

a) de 30 de zile de la data intrării în vigoare; 

b) de 30 de zile de la data la care reclamantul a 

aflat de existenţa actului; 

c) nelimitat, nefiind relevantă data intrării în 

vigoare ci faptul de a fi în vigoare. 

45. Jurisdicţiile extraordinare: 

a)  se pot constitui atunci când se impune pentru 

soluţionarea unor cazuri excepţionale, cu 

respectarea Constituţiei şi a dreptului la apărare; 

b) de principiu sunt interzise constituţional, din 

cauza procedurilor speciale care le lipsesc de 

independenţă şi de exigenţele impuse de dreptul 

de apărare; 

c) sunt de principiu instituite constituţional 

exclusiv în situaţii excepţionale, cu respectarea 

garanţiilor de imparţialitate şi independenţă şi a 

dreptului la apărare. 

46. Apariţia personalităţii juridice – capacitatea 

de folosinţă – în ceea ce priveşte persoana fizică 

se constată: 

a) la vârsta de 18 ani; 

b) la naşterea persoanei, cu condiţia ca cel născut 

să se nască viu; 

c) la vârsta de 14 ani. 

47. Independenţa judecătorului: 

a) se manifestă faţă de legislativ şi presupune că 

înfăptuirea justiţiei se realizează de către 

autoritatea judecătorească cu respectarea legii; 

b) se manifestă faţă de legislativ şi executiv şi 

presupune că instanţele judecătoreşti din care fac 

parte judecătorii înfăptuiesc justiţia sub controlul 

ierarhic al instanţei supreme; 

c) se manifestă faţă de părţile din procese, 

executiv şi legislativ şi este incompatibilă cu 

deciziile de îndrumare obligatorii.   

48. O persoană care se consideră 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, în măsura în care obiectul 

principal nu este constatarea 

neconstituţionalităţii ordonanţei sau a dispoziţiei 

din ordonanţă, instanţa - dacă apreciază că 

excepţia îndeplineşte condiţiile legale - urmând a 

sesiza, prin încheiere motivată, Curtea 

Constituţională. 

49. Descentralizarea presupune: 

a) un modus vivendi al statului în virtutea căruia 

puterea centrală are drept de intruziune la nivelul 

colectivităţilor teritoriale locale, pentru 

menţinerea unităţii statului în condiţiile 

gestionării intereselor locale ale celor 

administraţi; 

b) o tehnică necesară pentru efectivizarea liberei 

administrări, ce reclamă trimiterea în teritoriu a 

unor reprezentanţi ai puterii centrale, care să 

exercite, sub puterea ierarhică a Executivului 

central, atribute ale puterii centrale în teritoriul 

respectiv; 

c)  un mecanism necesar în vederea liberei 

administrări ce presupune transmiterea unor 

atribuţii administrative către organele alese de 

comunităţile locale şi care funcţionează relativ 

autonom faţă de autorităţile centrale în materie 

administrativă. 

50. Din momentul intrării în vigoare: 

a) o lege începe să producă efecte juridice, 

devine obligatorie pentru destinatarii săi şi 

nimeni nu se poate apăra, invocând 

necunoaşterea legii, potrivit principiului nemo 

censetur ignorare legem; 

b) o lege încetează să producă efecte juridice 

pentru destinatarii săi; 

c) o lege începe să producă efecte juridice, dar 

nu este obligatorie pentru persoanele cărora le 

este adresată. 

51. De întocmirea şi actualizarea dosarului 

profesional al funcţionarului public răspunde: 

a) funcţionarul public; 

b) autoritatea ori instituţia publică angajatoare; 

c) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

52. Funcţii publice de stat sunt: 
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a) toate funcţiile publice incluse în 

organigramele instituţiilor publice; 

b) funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit 

legii, în cadrul ministerelor, organelor de 

specialitate ale administraţiei publice centrale şi 

administraţiei publice locale; 

c) funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit 

legii, în cadrul ministerelor, organelor de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, 

precum şi în cadrul autorităţilor administrative 

autonome. 

53. 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 comunicare, fiind calculat pe zile 

libere; 

c) 30 de zile calendaristice. 

54. Ordonanţele de urgenţă sunt acte ale puterii 

executive care nu mai necesită promulgarea şi 

intră în vigoare: 

a) la data publicării în Monitorul Oficial, dacă în 

conţinutul lor nu se prevede o altă dată; 

b) la 3 zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial, moment din care încep să producă efecte 

juridice; 

c) după depunerea lor spre aprobare la 

Parlament, care dacă nu este în sesiune, se 

convoacă în mod obligatoriu. 

55. Hotărârile de Guvern în România: 

a) nu pot face obiectul excepţiei de nelegalitate 

şi al controlului de constituţionalitate; 

b) pot face obiectul excepţiei de nelegalitate şi al 

acţiunii în anulare, după caz; 

c) pot face obiectul acţiunii în anulare introdusă 

la Curtea Constituţională. 

56. Prefectul conduce: 

a) serviciile publice descentralizate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale; 

b) serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale; 

c) serviciile publice descentralizate şi serviciile 

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale administraţiei publice 

centrale din unităţile administrativ-teritoriale. 

57. Pluralismul în cadrul democraţiei din 

România: 

a) presupune că societatea se autostructurează cu 

autorizarea prealabilă din partea statului; 

b) este condiţie a democraţiei constituţionale, 

presupune dreptul la liberă asociere şi se aplică 

doar la nivel intracategorial; 

c) este valoare supremă, condiţie şi garanţie a 

democraţiei constituţionale, presupunând dreptul 

la liberă asociere. 

58. Promulgarea: 

a) este ultimul act al procedurii legislative prin 

care Preşedintele României învesteşte legea cu 

formulă executorie şi dispune publicarea ei în 

Monitorul Oficial al României; 

b) este primul act al procedurii legislative prin 

care Parlamentul este sesizat pentru discutarea 

unei legi; 

c) este actul prin care o lege încetează să mai 

producă efecte juridice ca urmare a ieşirii din 

vigoare. 

59. Capacitatea deplină a persoanei fizice de a îşi 

exercita drepturile şi de a îşi asuma obligaţiile, 

săvârşind personal şi singură acte juridice, se 

dobândeşte: 

a) la naştere, cu condiţia ca cel născut să se nască 

viu; 

b) la vârsta de 18 ani; 

c) la vârsta de 30 ani. 

60. Conceptul de competenţă a autorităţilor 

administraţiei publice locale este: 

a) sinonim cu cel de capacitate de folosinţă din 

dreptul civil; 

b) sinonim cu cel de capacitate de exerciţiu din 

dreptul civil; 

c) conceptul care evidenţiază că autorităţile 

administraţiei publice locale au învestitura legală 

pentru a acţiona într-un anumit teritoriu, într-un 

anumit domeniu de activitate, la un moment dat. 

61. Principiul autonomiei locale, în accepţiunea 

Legii nr.215/2001, se referă: 

a) la orice acţiune a autorităţilor administraţiei 

publice locale; 

b) numai la acţiunile definitorii pentru activitatea 

financiară; 

c) numai la acţiunile definitorii pentru activitatea 

administrativă şi pentru activitatea financiară. 

62. În cadrul statului unitar descentralizat, 

limitele autonomiei locale sunt: 

a) indivizibilitatea poporului şi indivizibilitatea 

suveranităţii; 

b) indivizibilitatea teritoriului, a poporului şi a 

suveranităţii; 
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c) inalienabilitatea teritoriului, indivizibilitatea 

suveranităţii şi a poporului. 

63. Funcţiile publice de execuţie temporar 

vacante pot fi ocupate pe perioadă determinată 

prin redistribuirea funcţionarilor publici din 

corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile 

specifice pentru ocuparea funcţiei publice 

respective, cu condiţia ca perioada de vacanţă  a 

funcţiei să fie: 

a) de cel puţin o lună; 

b) de o lună; 

c) de cel mult o lună. 

64. În doctrina suveranităţii naţionale: 

a) posesorul suveranităţii este persoana 

colectivă, cetăţenii luaţi individual nu au nicio 

parte, oricât de mică, din suveranitate; 

b) reprezentarea voinţei populare este exclusă; 

c) suveranitatea aparţine poporului, dar nu ca o 

entitate juridic distinctă de membri care o 

compun, ci ca o rezultantă a sumelor voinţelor 

individuale. 

65. Conform art. 74 din Constituţia României, au 

dreptul de a iniţia legi: 

a) cetăţenii cu drept de vot, Guvernul, senatorii 

şi deputaţii; 

b) străinii, apatrizii, senatorii, deputaţii, minorii; 

c) Guvernul, Parlamentul, minorii până la vârsta 

de 14 ani, Preşedintele României. 

66. Mandatul de drept public presupune: 

a) imposibilitatea revocării mandatului imperativ 

al reprezentanţilor, cu excepţia situaţiei în care 

mandantul consideră că interesele sale nu sunt 

bine apărate; 

b) imposibilitatea revocării mandatului 

reprezentanţilor înainte de expirarea termenului 

pentru care au fost aleşi; 

c) posibilitatea revocării mandatului miniştrilor 

membri ai unui executiv reprezentativ. 

67. Principiul indivizibilităţii teritoriului în statul 

unitar descentralizat presupune: 

a) că teritoriul poate fi împărţit fie la nivel 

administrativ, fie la nivelul ordinii juridice; 

b) că dreptul nu poate fi teritorializat şi teritoriul 

nu poate fi împărţit decât la nivelul ordinii 

juridice; 

c) că dreptul poate fi teritorializat şi teritoriul nu 

poate fi împărţit la nivelul ordinii juridice. 

68. Organizarea instanţelor în sistem presupune: 

a) independenţa instanţelor, controlul hotărârilor, 

unitatea sau dualitatea ordinii judiciare; 

b) independenţa instanţelor, unitatea sau, după 

caz, dualitatea ordinii judiciare; 

c) independenţa instanţelor, instanţe specializate 

sau extraordinare, unitatea sau, după caz, 

dualitatea ordinii judiciare, controlul hotărârilor. 

69. Adoptarea legii poate să se facă pe cale 

parlamentară cu respectarea următoarelor etape 

pe care le impune procedura de elaborare: 

a) consultarea populară, iniţierea consultării 

populare, confirmarea rezultatelor 

referendumului; 

b) iniţiativa legislativă, fazele preliminare ale 

procedurii legislative, dezbaterea, votul, 

medierea, promulgarea; 

c) iniţiativa legislativă, dezbaterea, votul, 

intrarea în vigoare, negocierea, ratificarea, 

confirmarea rezultatelor referendumului. 

70. Înalţilor funcţionari publici le este interzis: 

a) să ocupe funcţii de conducere în structurile 

sau organele de conducere, alese sau numite, ale 

partidelor politice, definite conform statutului 

acestora, ale organizaţiilor cărora le este 

aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor 

politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care 

funcţionează pe lângă partidele politice; 

b) să facă parte din partide politice, organizaţii 

cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi 

partidelor politice sau din fundaţiile ori 

asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele 

politice; 

c) să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea 

dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, 

dacă le consideră ilegale. 

71. Dreptul subiectiv: 

a) este prerogativa concedată unei persoane de 

către ordinea juridică şi garantată pe căi de drept 

de a dispune de o valoare care îi este recunoscută 

ca aparţinându-i; 

b) este îndatorirea unei persoane de a da, a face 

sau a nu face ceva; 

c) este un ansamblu de reguli generale, abstracte 

şi obligatorii, care au ca fundament coeziunea 

grupului social, iar nerespectarea lor determină 

intervenţia forţei coercitive a statului. 

72. Numele de familie este dobândit de persoana 

fizică în baza relaţiilor de familie: 

a) în considerarea legăturii de filiaţie, căsătorie 

sau deces; 

b) în considerarea deschiderii unei succesiuni 

sau poate fi stabilit de autoritatea administrativă, 

de pildă, în cazul unui copil găsit; 
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c) în considerarea legăturii de filiaţie sau de 

căsătorie sau, în anumite cazuri, numele de 

familie al persoanei poate fi stabilit de 

autoritatea administrativă (numele copilului 

găsit, de exemplu). 

73. Abrogarea este: 

a) procedeul prin care o normă juridică îşi 

încetează efectele datorită adoptării unui act 

legislativ posterior şi contrar ei; 

b) procedeul prin care legea prevede un termen 

până la care va fi aplicată, iar ajungerea la 

termen o scoate de drept din vigoare; 

c) procedeul prin care încetează forţa obligatorie 

a unei legi datorită incompatibilităţii regulii cu 

noile concepţii juridice acceptate în societate. 

74. Competenţa soluţionării litigiilor care au ca 

obiect aspecte referitoare la trecerea bunurilor 

din domeniul public al statului, respectiv al 

unităţilor administrativ-teritoriale, în domeniul 

privat al acestora aparţine: 

a) instanţelor de contencios administrativ, în 

temeiul Legii nr. 213/1998; 

b) instanţelor de contencios administrativ, în 

temeiul Legii nr. 554/2004; 

c) instanţelor civile, în temeiul Codului de 

procedură civilă. 

75. Moţiunea simplă reprezintă, în sistemul 

român: 

a) un mijloc de control parlamentar cu efecte 

politice, lipsit de efecte juridice concrete, prin 

care fiecare dintre cele două Camere ale 

Parlamentului poate adopta un act juridic prin 

care îşi exprimă poziţia cu privire la o problemă 

ce a făcut obiectul unei interpelări sau cu privire 

la o problemă de politică internă sau externă; 

b)  un act juridic al fiecăreia dintre cele două 

Camere prin care îşi exprimă poziţia cu privire la 

o problemă de politică internă sau externă sau cu 

privire la o problemă ce a făcut obiectul unei 

interpelări şi care poate antrena revocarea unui 

ministru; 

c) un mijloc de control parlamentar fără efecte 

juridice concrete, prin care fiecare dintre două 

Camere poate adopta un act politic prin care îşi 

exprimă poziţia cu privire la o problemă ce a 

făcut obiectul unei întrebări sau interpelări sau 

cu privire la o problemă de politică internă sau 

externă. 

 


