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1. În legislaţia românească prin ales local se 
înţelege: 
a) primarul şi preşedintele consiliului judeţean; 
b) consilierul local şi consilierul judeţean ; 
c) consilierul local, consilierul judeţean, 
preşedintele consiliului judeţean şi primarul. 
2. Elementele unui drept subiectiv sunt: 
a) subiectul dreptului, obiectul dreptului, relaţia 
juridică, protecţia juridică; 
b) subiectul dreptului, relaţia juridică, protecţia 
juridică, constrângerea juridică; 
c) subiectul dreptului, obiectul dreptului, relaţia 
juridică, constrângerea juridică. 
3. Definiţia legală a noţiunii de serviciu public 
este: 
a) structură care desfăşoară o activitate având ca 
scop satisfacerea unui interes public; 
b) activitate organizată sau autorizată de o 
autoritate publică, în scopul satisfacerii, după 
caz, a unui interes public; 
c) activitate de satisfacere a unui interes public şi 
structură care desfăşoară o asemenea activitate. 
4. Executivul este monist atunci când: 
a) decizia se concentrează în mâinile unui 
monarh care guvernează alături de miniştrii 
responsabili faţă de parlament; 
b) decizia se concentrează în mâinile unui singur 
organ; 
c) decizia se concentrează în mâinile unui şefului 
statului şi guvernului. 
5. Metoda gramaticală de interpretare a legii se 
foloseşte pentru: 
a) stabilirea înţelesului unei norme juridice prin 
determinarea locului acesteia în sistemul ramurii 
de drept; 
b) stabilirea sensului normei juridice prin analiza 
sintactică şi morfologică a textului acesteia; 
c) stabilirea sensului normei juridice prin luarea 
în considerare a împrejurărilor sociale şi juridice 
care au stat la baza sa. 
6. O lege poate ieşi din vigoare prin următoarele 
procedee: 
a) abrogare, ratificare, desuetudine, caducitate; 
b) termen, vot, ratificare, abrogare; 
c) abrogare, termen, caducitate. 
7. Prerogativa de a exercita controlul 
jurisdicţional privind legalitatea actelor 
administrative este rezervată: 
a) de regulă de instanţelor de contencios 
administrativ, iar, prin excepţie instituită prin 
lege specială, de alte instanţe; 

b) în exclusivitate instanţelor de contencios 
administrativ; 
c) organelor administrativ-jurisdicţionale. 
8. În accepţiunea  Legii nr. 340/2004 prefectura 
este: 
a) autoritate administrativă autonomă; 
b) denumirea sediului instituţiei prefectului; 
c) instituţie publică având personalitate juridică. 
9. Actele administrative pe care consiliul local le 
adoptă  în exercitarea atribuţiilor care îi revin 
poartă denumirea de : 
a) regulamente; 
b) instrucţiuni; 
c) hotărâri. 
10. Se disting următoarele forme de stat de drept: 
a) statul de drept prezidenţial; statul de drept 
administrativ; statul de drept jurisdicţional; statul 
de drept economic; 
b) statul de drept parlamentar; statul de drept 
administrativ; statul de drept jurisdicţional; statul 
de drept social; 
c) statul de drept parlamentar; statul de drept 
liberal; statul de drept penal; statul de drept 
social; 
11. În doctrina suveranităţii naţionale: 
a) persoana colectivă este cea care posedă 
suveranitatea şi cetăţenii luaţi individual nu au 
nici cea mai mică parte din suveranitate; 
b) suveranitatea populară aparţine poporului, dar 
nu ca o entitate juridic distinctă de membri care 
o compun, ci ca o rezultantă a voinţelor 
individuale; 
c) reprezentarea voinţei populare este exclusă. 
12. Principiul autonomiei locale este în statele 
unitare descentralizate un principiu: 
a) cu valoare legală; 
b) cu valoare constituţională; 
c) cu valoare administrativă 
13. În conformitate cu prevederile Legii 
nr.188/1999 Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici este: 
a) organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale cu personalitate juridică; 
b) organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale fără personalitate juridică; 
c) autoritate publică autonomă. 
14. În conformitate cu prevederile Legii 
nr.213/1998 au calitatea de proprietari ai 
bunurilor din domeniul public:   
a) numai consiliile comunale, orăşeneşti, 
municipale şi judeţene; 
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b) numai statul; 
c) unităţile administrativ-teritoriale şi statul. 
15. Consecinţele constituţionalizării principiului 
separaţiei puterilor constau în: 
a) interzicerea cumulării funcţiilor legislativă, 
executivă şi judiciară; controlul reciproc între 
puteri; 
b) posibilitatea cumulării funcţiilor legislative, 
executive şi judiciare; controlul executivului de 
către legislativ; 
c) posibilitatea cumulării funcţiilor legislativă şi 
executivă; controlul legislativului de către 
executiv. 
16. Titularii dreptului de a aplica principiul 
autonomiei locale sunt: 
a) consiliile locale, primarii şi consiliile 
judeţene; 
b) consiliile locale, primăriile şi consiliile 
judeţene; 
c) consiliile locale şi consiliile judeţene. 
17. Dacă se întocmesc acte juridice cu încălcarea 
prevederilor legale privind regimul juridic al 
proprietăţii publice, acestea : 
a) vor fi sancţionate cu nulitatea relativă; 
b) vor fi sancţionate cu nulitatea absolută; 
c) nu se sancţionează, acţionând principiul 
revocabilităţii actelor administrative care nu au 
intrat în circuitul civil. 
18. Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală defineşte colectivitatea locală ca 
fiind: 
a) totalitatea locuitorilor din comună, ca fiind 
unitatea administrativ-teritorială cea mai mică; 
b) totalitatea locuitorilor din judeţ, ca fiind 
unitatea administrativ-teritorială cea mai 
cuprinzătoare; 
c) totalitatea locuitorilor din unitatea 
administrativ-teritorială. 
19. Suspendarea de drept a mandatului de 
consilier local intervine : 
a) dacă se află într-un caz de incompatibilitate; 
b) în cazul absenţei nemotivate de la trei şedinţe 
ordinare consecutive ale consiliului local; 
c) în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. 
20. 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) marea nepatrimonială, marea colectivă şi 
marea suverană; 

c) marea teritorială, marea internaţională şi 
marea internă. 
21. Inalienabilitatea teritoriului presupune: 
a) imposibilitatea vinderii unor părţi din 
teritoriul unui stat; 
b) imposibilitatea trecerii teritoriului unui stat, în 
totalitate sau în parte, sub suveranitatea unui alt 
stat existent sau care s-ar constitui prin acest act 
însuşi; 
c) imposibilitatea semnării unui tratat de către un 
stat cu altul prin care să se consfinţească 
pierderea unei părţi din teritoriu sau a întregului 
teritoriu în urma unui conflict armat. 
22. Prin desuetudine înţelegem: 
a) scoaterea legii din vigoare ca urmare a  
ajungerii la termenul prevăzut în conţinutul ei în 
acest sens; 
b) încetarea efectelor unei legi ca urmare a 
incompatibilităţii ei cu noile concepţii juridice şi 
morale acceptate în societate; 
c) ieşirea din vigoare a legii ca urmare a  
dispariţiei relaţiilor ce au constituit obiectul ei de 
reglementare. 
23. 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 Executivului, fie a şefului 
statului, fie a şefului Guvernului, prin care acesta 
poate pune capăt unei legislaturi; 
c) pus la dispoziţia Guvernului prin care acesta 
poate pune capăt unei legislaturi. 
24. Controlul jurisdicţional asupra activităţii 
legislative a Guvernului este realizat de către: 
a) Parlament; 
b) Curtea Constituţională; 
c) organul executiv. 
25. Structura trihotonică a normei juridice 
cuprinde: 
a) ipoteza, rezerva, sancţiunea; 
b) uzajul, sancţiunea, rezerva; 
c) ipoteza, dispoziţia, sancţiunea. 
26. Iniţiativa legislativă a cetăţenilor trebuie 
verificată de un organ independent, de regulă: 
a) Guvernul; 
b) Curtea Constituţională; 
c) Parlamentul. 
27. Prerogativa de a organiza oficiile 
prefecturale aparţine: 
a) prefectului, care o exercită prin ordin şi cu 
avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
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b) Guvernului României care o exercită prin 
hotărâre; 
c) Ministrului Administraţiei şi Internelor. 
28. Adoptarea unei moţiuni de cenzură are drept 
efect: 
a) reafirmarea încrederii acordate guvernului; 
b) dizolvarea legislativului; 
c) obligaţia guvernului de a demisiona. 
29. Deosebirea dintre dictatură şi totalitarism 
constă în faptul că: 
a) în timp ce dictaturile simple şi autoritare nu 
durează mai mult decât viaţa persoanei-dictator, 
dictaturile totalitare se dovedesc mult mai 
durabile şi capabile să-şi rezolve crizele 
succesorale; 
b) în timp ce dictaturile netotalitare abordează în 
raport cu grupurile exterioare politici de 
includere, dictaturile totalitare nu au nici forţa, 
dar nici motivaţia necesară pentru a urmări 
distrugerea definitivă a tuturor subsistemelor; 
c) în timp ce regimurile dictatoriale au pretenţii 
de legitimitate, cele totalitare nu au astfel de 
pretenţii. 
30. Prin Legea nr.188/1999, cu  modificările la 
zi, cazierul administrativ este definit ca fiind: 
a) un document eliberat de inspectoratele 
judeţene de poliţie, cuprinzând sancţiunile 
contravenţionale aplicate unei persoane fizice; 
b) un act care cuprinde sancţiunile disciplinare 
aplicate funcţionarului public şi care n-au fost 
radiate în condiţiile legii; 
c) un document eliberat de Administraţia 
financiară, în care sunt evidenţiate sancţiunile 
aplicate pentru întârzieri în îndeplinirea 
îndatoririlor legale referitoare la plata 
impozitelor şi taxelor. 
31. Personalitatea juridică a persoanei fizice este 
dobândită: 
a) la vârsta de14 ani; 
b) la naştere; 
c) la vârsta de 18 ani.. 
32. Judecarea unei fapte penale petrecute în 
marea teritorială a unui stat la bordul unui vas 
sub pavilion străin se va realiza după: 
a) legea statului în a cărui mare teritorială s-a 
petrecut fapta penală; 
b) legea statului sub al cărui pavilion se găseşte 
vasul respectiv; 
c) dreptul internaţional. 
33. Trăsăturile specifice organizaţiilor 
supranaţionale sunt: 

a) durata limitată; atribuirea sau transferul de 
competenţe de tip extern către un organ intern; 
instituirea unei ordini juridice proprii; acordarea 
unei cetăţenii proprii; 
b) durata nelimitată; atribuirea sau transferul de 
competenţe de tip intern către un organ extern; 
instituirea unei ordini juridice proprii; acordarea 
unei cetăţenii proprii; 
c) durata nelimitată; atribuirea sau transferul de 
competenţe de tip intern către un organ extern; 
instituirea unor ordini juridice distincte în funcţie 
de ponderea demografică a statelor componente; 
acordarea unei cetăţenii multiple a tuturor 
statelor componente. 
34. Care dintre următoarele trăsături sunt 
specifice normei juridice: 
a) caracter general, tipic, obligatoriu, public; 
b) caracter tipic, individual, obligatoriu, public; 
c) caracter obligatoriu, tipic, personal, public. 
35. Abrogarea este un procedeu prin care: 
a) o lege devine inaplicabilă anumitor categorii 
de subiecţi rămânând însă în vigoare pentru 
ceilalţi; 
b) o lege încetează a produce efecte datorită 
adoptării unui act legislativ posterior şi contrar 
ei; 
c) o lege iese din vigoare datorită constatării în 
conţinutul ei a unui viciu formal, organic, 
material sau procedural. 
36. Jurisdicţiile extraordinare se caracterizează 
prin: 
a) caracterul perpetuu; elemente judiciare în 
compunerea instanţei; o procedură specială care 
nesocoteşte garanţiile acordate de procedura 
comună a acuzatului; 
b) caracterul provizoriu; elemente extrajudiciare 
în compunerea instanţei; o procedură specială 
care nesocoteşte garanţiile acordate de procedura 
comună a acuzatului; 
c) caracterul excepţional; crearea acestora prin 
voinţa electoratului; utilizarea regulilor de drept 
comun. 
37. Care dintre următoarele principii sunt 
specifice pentru aplicarea legii în spaţiu: 
a) principiul neultraactivităţii legii vechi; 
b) principiul teritorialităţii; 
c) principiul neretroactivităţii legii. 
38. În sistemul judiciar românesc sunt organizate 
secţii de contencios administrativ la: 
a) judecătorie, tribunal, curte de apel, Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie; 
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b) tribunal, curte de apel şi Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie; 
c) judecătorie, tribunal şi curte de apel. 
39. 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. 
40. În România, o lege intră în vigoare: 
a) la data publicării ei în Monitorul Oficial sau la 
un termen prevăzut în conţinutul ei; 
b) la trei zile de la publicarea ei în Monitorul 
Oficial sau la un termen prevăzut în conţinutul 
ei; 
c) la 10 zile de la publicarea ei în Monitorul 
Oficial sau la un termen prevăzut în conţinutul 
ei. 
41. O normă nu este valid produsă decât dacă: 
a) producerea normativă este autorizată de o 
normă superioară ierarhic şi dacă ea este creată 
potrivit procedurilor stabilite în acest scop de 
norma superioară ei în ierarhia normativă; 
b) prescripţia normei inferioare nu contrazice o 
prescripţie a normei superioare; 
c) ea nu poate fi scoasă din vigoare decât de 
organul care a edictat-o şi doar în aceeaşi formă 
utilizată la edictare. 
42. Pentru a fi efectivă, libera administrare a 
comunităţilor locale presupune:  
a) o putere de reglementare proprie a 
comunităţilor locale; libertatea contractuală; 
autonomia financiară; 
b) o putere de legiferare a comunităţilor locale; 
libertatea contractuală; autonomia financiară 
limitată; 
c) o putere de reglementare proprie a 
comunităţilor locale; libertatea contractuală; 
finanţarea exclusivă de la nivel central. 
43. Necesitatea interpretării dreptului rezultă din: 
a) generalitatea normei, specificul limbajului 
juridic, dinamica finalităţii dreptului, 
contradicţiile interne ale sistemului juridic, 
lacunele legii; 
b) individualitatea normei, specificul limbajului 
juridic, dinamica finalităţii dreptului, 

contradicţiile interne ale sistemului juridic, 
lacunele legii; 
c) generalitatea normei, coerenţa sistemului 
juridic, particularitatea normei, lacunele legii. 
44. Clasificarea drepturilor subiective în 
principale şi accesorii este bazată pe principiul: 
a) pacta sunt servanda; 
b) accesorium sequitur principalem; 
c) nemo censetur ignorare legem. 
45. Interpelarea reprezintă: 
a) 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;  
b) actul prin care un membru al unui parlament 
cere unui ministru explicaţii asupra unui subiect 
determinat, act care este lipsit de sancţiune 
politică imediată; 
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. 
46. Consilierii locali se reunesc în şedinţă 
ordinară: 
a) săptămânal; 
b) lunar; 
c) ori de câte ori este nevoie, la cererea 
primarului sau a cel puţin o treime din numărul 
membrilor consiliului. 
47. Actele administrative, din punct de vedere al 
subiectelor cărora le sunt opozabile, se clasifică 
în: 
a) acte administrative legale, care pot produce 
efecte juridice şi acte administrative ilegale, care 
nu trebuie să producă efecte juridice; 
b) acte administrative declarative de drepturi şi 
obligaţii şi acte administrative constitutive de 
drepturi şi obligaţii ; 
c) acte administrative normative şi acte 
administrative individuale. 
48. În sistemul constituţional român iniţiativa 
legislativă aparţine: 
a) Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui 
număr de 100.000 de cetăţeni cu drept de vot; 
b) Guvernului, Preşedintelui, senatorilor sau unui 
număr de 500.000 de cetăţeni cu drept de vot; 
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c) Guvernului, preşedintelui Curţii 
Constituţionale, deputaţilor, senatorilor sau unui 
număr de 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. 
49. Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici defineşte funcţionarul 
public ca fiind: 
a) orice persoană fizică învestită într-o funcţie 
publică de către electorat, prin vot direct, secret, 
egal şi liber exprimat; 
b) orice persoană fizică angajată într-un serviciu 
public;  
c) orice persoană fizică numită într-o funcţie 
publică, în condiţiile legii. 
50. Dreptul subiectiv este: 
a) un sistem proiectiv deschis ierarhizat şi 
durabil de norme juridice; 
b) un ansamblu de reguli publice de conduită 
generale şi abstracte; 
c) o prerogativă concedată de ordinea juridică 
unei persoane şi garantată pe căi de drept de a 
dispune de o valoare. 
51. Numele de familie este dobândit de o 
persoană fizică pe cale de:  
a) filiaţie, căsătorie, testament; 
b) donaţie, filiaţie, căsătorie; 
c) filiaţie, căsătorie, pe cale administrativă. 
52. 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. 
53. Durata pentru care se constituie aparatul 
tehnic de specialitate de pe lângă autorităţile 
administraţiei publice locale este: 
a) durata mandatului autorităţii respective; 
b) determinată, fiind precizată în actul de 
constituire; 
c) nedeterminată. 
54. Caracterul definitoriu al actului administrativ 
de autoritate care îl diferenţiază de alte acte 
juridice este : 
a) faptul că este o manifestare de voinţă juridică 
realizată pe baza şi în executarea legii; 
b) faptul că generează o situaţie juridică nouă ; 
c) acela că actul cuprinde o voinţă juridică 
supusă regimului juridic administrativ. 
55. Statul unitar regionalizat se caracterizează 
prin: 

a) recunoaşterea unei reale autonomii politice în 
beneficiul regiunilor sale şi a unei puteri 
normative autonome; 
b) dualitatea puterii constituante; 
c) autonomia totală a regiunilor. 
56. Ca urmare a unei existenţe de sine stătătoare 
sunt considerate drepturi reale principale: 
a) dreptul de proprietate, dreptul de retenţie, 
dreptul de superficie; 
b) dreptul de proprietate, abitaţia, ipotecile; 
c) dreptul de proprietate, uzul, uzufructul, 
abitaţia, servituţile, dreptul de superficie. 
57. Etapele aplicării dreptului sunt: 
a) determinarea situaţiei de fapt, aplicarea 
normei faptelor constatate, negocierea, 
executarea actului de aplicare; 
b) fazele preliminare ale procedurii legislative, 
elaborarea şi adoptarea actului de aplicare, 
executarea actului de aplicare; 
c) determinarea situaţiei de fapt, aplicarea 
normei faptelor constatate, elaborarea şi 
adoptarea actului de aplicare, executarea actului 
de aplicare. 
58. Guvernământul orleanist presupune: 
a) forma în care şeful statului, deşi juridic 
subzistă, în fapt, este deposedat de toate 
prerogativele, mai puţin cele de reprezentare şi 
de prezidare onorifică a unor organe;  
b) existenţa unui şef al statului dotat cu puteri 
scăzute, alături de un guvern colegial, 
răspunzător politic în faţa puterii judecătoreşti; 
c) existenţa unui şef al statului dotat cu puteri 
importante, alături de un guvern colegial, 
răspunzător politic în faţa parlamentului. 
59. Legea nr.215/2001 reglementează instituţia 
juridică primărie ca fiind: 
a) persoană juridică de drept public ; 
b) o autoritate administrativă autonomă ; 
c) o structură funcţională cu activitate 
permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile 
consiliului local şi dispoziţiile primarului. 
60. Elementele constitutive ale unei persoane 
juridice sunt: 
a) patrimoniu propriu, cetăţenie, scop licit, 
organizare proprie; 
b) domiciliu, patrimoniu propriu, cetăţenie, scop 
licit; 
c) patrimoniu propriu, organizare proprie, 
individualitate juridică distinctă, scop determinat 
licit. 
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61. Procedura de elaborare a legii pe cale 
parlamentară cuprinde următoarele faze: 
a) iniţiativa legislativă, fazele preliminare ale 
procedurii legislative, dezbaterea şi votul şi 
abrogarea; 
b) iniţiativa legislativă, fazele preliminare ale 
procedurii legislative, abrogarea, dezbaterea şi 
votul şi promulgarea; 
c) iniţiativa legislativă, fazele preliminare ale 
procedurii legislative, dezbaterea şi votul, 
medierea, verificarea constituţionalităţii şi 
promulgarea. 
62. Scopul plângerii prealabile este de a ajuta 
părţile să soluţioneze litigiul pe cale amiabilă, 
fiind echivalenta concilierii din litigiile 
comerciale, solicitarea formulată prin plângere 
putând fi : 
a) anularea actului administrativ, în tot sau în 
parte; 
b) repararea pagubei cauzate autorului plângerii 
prin actul administrativ atacat şi, eventual, 
reparaţii sau daune morale; 
c) reexaminarea actului administrativ în vederea 
revocării sale în tot sau în parte. 
63. Sunt considerate legi următoarele acte 
normative: 
a) actele normative ale Guvernului care 
reglementează primar un domeniu, adică actele 
guvernamentale date în exercitarea funcţiei 
legislative; 
b) actele normative emise de Guvern în 
exercitarea funcţiei executive în scopul 
organizării executării legii; 
c) actele cu caracter individual adoptate de 
Guvern după proceduri prestabilite. 
64. Delimitarea teritoriilor statelor se face prin: 
a) numai prin frontiere terestre stabilite de 
comun acord între state; 
b) prin frontiere stabilite cu acordul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite; 
c) frontiere terestre, maritime şi aeriene. 
65. Elementele de identificare a unei persoane 
fizice sunt: 
a) nume, sediu social, naţionalitate, stare civilă; 
b) nume, domiciliu, cetăţenie, stare civilă; 
c)  nume, prenume, sediu social, naţionalitate. 
66. Statutul legal al instituţiei prefectului, din 
punct de vedere al raportului de serviciu,  este 
acela de : 
a) demnitar ;  
b) înalt funcţionar public;  

c) reprezentantul guvernului pe plan local, 
conducând serviciile publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale. 
67. Suntem în prezenţa unei legi imperative 
dacă: 
a) exprimarea legii este permisivă şi stabileşte 
expres o sancţiune de o anumită gravitate: 
nulitatea sau sancţiunea penală; 
b) exprimarea legii este prohibitivă fără a se 
stabili expres o sancţiune de o anumită gravitate 
- sancţiunea penală; 
c) exprimarea legii este prohibitivă şi stabileşte 
expres o sancţiune de o anumită gravitate - 
sancţiunea penală. 
68. Principiile de organizare ale statului federal 
sunt: 
a) principiul suprapunerii; principiul 
subordonării; principiul participării; 
b) principiul suprapunerii; principiul autonomiei; 
principiul participării; 
c) principiul indivizibilităţii teritoriului; 
principiul autonomiei; principiul participării. 
69. Care dintre următoarele principii sunt 
specifice pentru aplicarea legii în timp: 
a) principiul neretroactivităţii legii, principiul 
teritorialităţii, principiul efectului imediat al legii 
noi; 
b) principiul neultraactivităţii legii vechi, 
principiul libertăţii, principiul neretroactivităţii 
legii; 
c) principiul neultraactivităţii legii vechi, 
principiul neretroactivităţii legii noi şi principiul 
efectului imediat al legii noi. 
70. Asupra populaţiei şi în limitele teritoriului 
trebuie, pentru a fi în prezenţa unui stat, să se 
exercite: 
a) o putere individuală dotată cu monopolul 
constrângerii şi legitimată; 
b) o putere politică dotată cu monopolul 
constrângerii, instituţionalizată şi legitimată; 
c) o putere politică dotată cu monopolul 
constrângerii, instituţionalizată şi legitimă. 
71. Deconcentrarea constă în: 
a) trimiterea în teritoriu a unor reprezentanţi ai 
puterii centrale, care să exercite atribute ale 
acesteia în teritoriul respectiv sub puterea 
ierarhică a Executivului central; 
b) alegerea autorităţilor locale prin vot universal 
direct; 
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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. 
72. Atributele capacităţii juridice de drept public 
instituită legal prin Legea nr.340/2004 privind 
instituţia prefectului se exercită: 
a) în exclusivitate de către prefect ; 
b) de către prefect sau subprefect, în temeiul 
legii; 
c) de către prefect şi orice persoană desemnată 
de acesta. 
73. Pot fi modificate prin Ordonanţe de Guvern 
următoarele categorii de legi: 
a) legile constituţionale; 
b) legile ordinare; 
c) legile organice. 
74. Regimul juridic al funcţiei publice este 
reglementat:  
a) prin Statutul funcţionarilor publici pentru toţi 
funcţionarii publici din România, cu excepţia 
celor a căror activitate este reglementată prin 
statute speciale; 
b) prin Statutul funcţionarilor publici pentru toţi 
funcţionarii publici din România; 
c) prin Statutul funcţionarilor publici pentru toţi 
angajaţii din sectorul public. 
75. Declararea recursului împotriva unei hotărâri 
judecătoreşti pronunţată de instanţa de 
contencios administrativ se face în termen de: 
a) 15 zile de la pronunţare ori de la comunicare, 
fiind calculat pe zile libere; 
b) 15 zile de la comunicare, fiind calculat pe zile 
libere ; 
c) 30 de zile calendaristice. 
 


