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1. Ipoteza normei juridice este determinată când: 
a) stabileşte exact condiţiile de aplicare a 
dispoziţiei şi sancţiunii; 
b) stabileşte exact condiţiile de aplicare a 
dispoziţiei; 
c) stabileşte exact condiţiile de aplicare a 
sancţiunii. 
2. Mandatul imperativ: 
a) este prohibit în dreptul constituţional; 
b) este posibil în dreptul constituţional; 
c) este posibil în dreptul constituţional doar dacă 
puterea transmisă este suficient de precisă. 
3. Statutul funcţionarilor publici este aplicabil: 
a) tuturor funcţionarilor publici din România; 
b) funcţionarilor publici din România, cu excepţia 
celor a căror activitate este reglementată prin 
statute speciale; 
c) tuturor angajaţilor din sectorul public. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Legea nr.215/2001 defineşte colectivitatea 
locală ca fiind: 
a) totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-
teritorială; 
b) totalitatea locuitorilor din comună, ca fiind 
unitatea administrativ-teritorială cea mai mică; 
c) totalitatea locuitorilor din judeţ, ca fiind unitatea 
administrativ-teritorială cea mai cuprinzătoare. 
7. Sunt lipsite de capacitate de exerciţiu 
următoarele categorii de persoane fizice: 
a) pensionarii, minorii, interzişii judecătoreşti; 
b) alienaţii mintali, pensionarii, minorii; 
c) minorii până la vârsta de 14 ani, alienaţii 
mintali, interzişii judecătoreşti. 
8. În regimurile prezidenţiale: 
a) executivul nu poate dizolva legislativul;  

b) preşedintele este ales indirect de către legislativ; 
c) există instituţia răspunderii ministeriale. 
9. Norma juridică are: 
a) o structură trihotomică tipică ce cuprinde 
ipoteza, considerentul şi dispozitivul; 
b) o structură trihotomică tipică ce cuprinde 
ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea; 
c) o structură dihotomică tipică ce cuprinde 
dispoziţia şi sancţiunea. 
10. 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. 
11. Legile de abilitare sunt legile: 
a) prin care organul legiuitor reglementează direct 
conduita subiecţilor de drept; 
b) prin care Parlamentul se pronunţă asupra 
reglementărilor de tip legislativ ale Guvernului 
abilitat; 
c) prin care Parlamentul abilitează Guvernul să 
emită acte cu caracter de lege. 
12. În sistemul nostru constituţional Guvernul 
emite următoarele tipuri de ordonanţe: 
a) ordonanţe simple şi ordonanţe de urgenţă; 
b) ordonanţe ordinare şi ordonanţe de urgenţă; 
c) ordonanţe simple şi ordonanţe excepţionale. 
13. Constituie procedee elementare de interpretare: 
a) interpretarea oficială; metoda sistemică; metoda 
logică; metoda istorică şi interpretarea teleologică; 
b) interpretarea gramaticală; metoda sistematică; 
metoda exegetică; metoda istorică şi interpretarea 
teologică; 
c) interpretarea gramaticală; metoda sistematică; 
metoda logică; metoda istorică şi interpretarea 
teleologică. 
14. Procedeele guvernământului semi-direct sunt: 
a) referendumul; dreptul de veto; iniţiativa 
populară; revocarea populară; 
b) referendumul; veto-ul popular; iniţiativa 
populară; revocarea populară; 
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c) plebiscitul; dreptul de veto; iniţiativa populară; 
revocarea de către stat. 
15. Trăsături ale normei juridice sunt: 
a) caracterul general şi impersonal; caracterul tipic; 
publicitatea; caracterul obligatoriu; 
b) caracterul general şi personal; caracterul atipic; 
publicitatea; caracterul obligatoriu; 
c) caracterul general şi impersonal; caracterul 
atipic; publicitatea; caracterul facultativ. 
16. În funcţie de conţinutul lor normativ legile se 
împart în: 
a) legi constituţionale; legi organice; legi ordinare; 
b) legi de reglementare directă; legi cadru; legi de 
abilitare; legi de control; 
c) legi de reglementare indirectă; legi cadru; legi 
de control; legi organice. 
17. Dreptul de proprietate publică în România 
aparţine: 
a) consiliilor locale comunale, orăşeneşti, 
municipale şi consiliilor judeţene; 
b) persoanelor fizice care locuiesc în ţară şi 
persoanelor juridice înfiinţate în România; 
c) statului şi unităţilor administrativ-teritoriale; 
18. 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 excepţional; crearea acestora prin 
voinţa electoratului; utilizarea regulilor de drept 
comun; 
c) caracterul provizoriu; elemente extrajudiciare în 
compunerea instanţei; o procedură specială care 
nesocoteşte garanţiile acordate de procedura 
comună a acuzatului. 
19. Raportul de activitate al consilierului local se 
prezintă: 
a) lunar; 
b) anual; 
c) la predarea mandatului. 
20. 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. 

21. Întocmirea de acte juridice cu încălcarea 
prevederilor legale privind regimul juridic al 
bunurilor din domeniul public: 
a) este sancţionată cu nulitatea relativă a actelor 
respective; 
b) nu se sancţionează, acţionând principiul 
revocabilităţii actelor administrative care nu au 
intrat în circuitul civil; 
c) este sancţionată cu nulitatea absolută a actelor. 
22. În sistemul nostru constituţional ordonanţele de 
urgenţă intră în vigoare: 
a) la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial; 
b) numai după depunerea lor spre aprobare la 
Parlament şi după publicarea în Monitorul Oficial; 
c) doar după aprobarea lor prin lege de către 
Parlament şi publicarea legii în Monitorul Oficial. 
23. 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. 
24. Actele administrative sunt de regulă: 
a) revocabile după ce au intrat în circuitul civil şi 
au produs efecte juridice; 
b) irevocabile după ce au intrat în circuitul civil şi 
au produs efecte juridice; 
c) revocabile oricând. 
25. Principiul indivizibilităţii teritoriului în statul 
unitar descentralizat presupune: 
a) că acesta nu poate fi împărţit decât la nivel 
administrativ, nu şi la nivelul ordinii juridice; 
b) că acesta nu poate fi împărţit decât la nivelul 
ordinii juridice, nu şi la nivel administrativ; 
c) că acesta nu poate fi împărţit decât în state 
federate; 
26. Funcţionarul public: 
a) nu are acces la dosarul său profesional; 
b) poate solicita copii de pe actele din dosarul său 
profesional, fiind obligatorie eliberarea acestora; 
c) păstrează în biroul său dosarul profesional, 
având obligaţia de a-l prezenta compartimentului 
"Resurse umane" ori de câte ori îi este cerut. 
27. Aplicabilitatea principiului "nemo censetur 
ignorare legem" se produce: 
a) din momentul în care o lege este adoptată; 
b) din momentul intrării în vigoare a unei legi; 
c) din momentul în care Preşedintele statului face 
promulgarea legii.. 
28. Calitatea de funcţionar public este 
incompatibilă cu: 
a) calitatea de cadru didactic; 
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b) cu orice altă funcţie publică şi cu calitatea de 
cadru didactic; 
c) cu orice funcţie în regiile autonome, societăţile 
comerciale sau în orice alte unităţi cu scop lucrativ. 
29. Controlul jurisdicţional privind legalitatea 
actelor administrative este exercitat: 
a) numai de instanţele de contencios administrativ; 
b) numai de organele administrativ-jurisdicţionale; 
c) de regulă de instanţele de contencios 
administrativ, iar, prin excepţie instituită prin lege 
specială, de alte instanţe. 
30. 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. 
31. Funcţionarul public răspunde penal: 
a) dacă a săvârşit infracţiuni în timpul serviciului 
sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe 
care este învestit; 
b) pentru orice infracţiune săvârşită; 
c) numai pentru infracţiunile de natură să îl facă 
incompatibil cu funcţia publică pe care o ocupă. 
32. În mod tradiţional, sunt imperative următoarele 
categorii de reguli: 
a) normele dispozitive; normele supletive; regulile 
protectoare şi regulile de poliţie şi siguranţă; 
b) normele interesând ordinea publică; normele 
privind bunele moravuri; normele permisive şi 
normele de recomandare; 
c) normele interesând ordinea publică; normele 
privind bunele moravuri; regulile protectoare şi 
regulile de poliţie şi siguranţă. 
33. 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. 

34. 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. 
35. O lege poate ieşi din vigoare prin următoarele 
procedee: 
a) abrogare, ratificare, desuetudine, caducitate; 
b) termen, vot, ratificare, abrogare; 
c) abrogare, termen, desuetudine, caducitate. 
36. Legea  nr. 340/2004 precizează că prefectura 
este: 
a) autoritate administrativă autonomă; 
b) instituţie publică având personalitate juridică; 
c) denumirea sediului instituţiei prefectului. 
37. În cazul legilor parlamentare procedura de 
elaborare a acestora cuprinde următoarele faze: 
a) iniţiativa legislativă; fazele preliminare ale 
procedurii legislative; dezbaterea şi votul; 
medierea; verificarea constituţionalităţii; 
promulgarea; 
b) iniţiativa legislativă; dezbaterea şi votul; 
medierea; verificarea constituţionalităţii; 
referendumul legislativ; promulgarea; 
c) iniţiativa legislativă; fazele preliminare ale 
procedurii legislative; dezbaterea şi votul; 
medierea; verificarea convenţionalităţii; publicarea 
în monitorul oficial. 
38. Caducitatea normei juridice intervine: 
a) când, deşi norma este în vigoare, aceasta nu se 
mai aplică prin voinţa statului; 
b) când dispar relaţiile reglementate, iar norma este 
abrogată parţial având aplicabilitate restrânsă; 
c) când dispar relaţiile reglementate, iar norma 
rămâne formal în vigoare fără aplicabilitate. 
39. Interpretarea cazuală este interpretarea făcută 
asupra unui text de lege de către: 
a) judecători; 
b) avocaţi; 
c)  Parlament. 
40. În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite: 
a) dispoziţii cu caracter normativ sau individual; 
b) decizii cu caracter normativ sau individual; 
c) ordine. 
41. Adoptarea unei moţiuni de cenzură are drept 
efect: 
a) reafirmarea încrederii acordate guvernului; 
b) dizolvarea legislativului; 
c) obligaţia guvernului de a demisiona. 
42. Metoda gramaticală de interpretare a legii se 
foloseşte pentru: 
a) stabilirea înţelesului unei norme juridice prin 
determinarea locului acesteia în sistemul ramurii 
de drept; 
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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. 
43. Adoptarea ordonanţelor simple de către Guvern 
în sistemul nostru constituţional presupune 
întrunirea următoarelor condiţii: 
a) să existe o lege de abilitare din partea 
Parlamentului în acest sens; să nu fie depăşit 
termenul delegării legislative prevăzut în legea de 
abilitare; să fie reglementate domeniile stabilite 
prin legea de abilitare; 
b) să existe o situaţie excepţională; să nu fie 
depăşit termenul delegării legislative prevăzut în 
legea de abilitare; să fie reglementate domenii de 
natura legii ordinare; 
c) să existe o lege cadru din partea Parlamentului 
în acest sens; să nu fie depăşit termenul delegării 
legislative prevăzut în legea cadru; să fie 
reglementate domeniile stabilite prin legea cadru. 
44. Exercitarea dreptului de veto calificat de către 
Şeful statului atrage următoarele consecinţe 
juridice: 
a) legea nu mai poate fi adoptată decât de o 
legislatură viitoare şi cu o majoritate calificată; 
b) legea nu mai poate fi adoptată în forma refuzată 
decât cu o majoritate calificată; 
c) legea este supusă aprobării populare cu 
majoritate calificată. 
45. Asupra populaţiei şi în limitele teritoriului 
trebuie, pentru a fi în prezenţa unui stat, să se 
exercite: 
a) o putere politică dotată cu monopolul 
constrângerii, instituţionalizată şi legitimată; 
b) o putere individuală dotată cu monopolul 
constrângerii şi legitimată; 
c) o putere politică dotată cu monopolul 
constrângerii, instituţionalizată şi legitimă. 
46. 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. 
47. Din momentul intrării ei în vigoare legea: 
a) devine obligatorie, dar cetăţenii pot invoca 
necunoaşterea ei din varii motive; 
b) devine obligatorie şi nimeni nu poate invoca 
necunoaşterea ei; 

c) dobândeşte caracter facultativ, oricine putând 
invoca necunoaşterea ei. 
48. 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. 
49. Lucrările şedinţelor consiliului local sunt: 
a) secrete; 
b) publice; 
c) publice, cu excepţia cazurilor în care consilierii 
decid, cu majoritate de voturi, ca acestea să se 
desfăşoare cu uşile închise. 
50. Administraţia publică locală este alcătuită din 
elemente structurale care: 
a) sunt caracterizate de la constituire de 
personalitate juridică pentru a putea emite acte 
administrative şi a putea sta în nume propriu în faţa 
instanţei de contencios administrativ;  
b) nu au personalitate juridică, aceasta aparţinând 
statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor 
Publice ; 
c) nu sunt caracterizate toate de  personalitate 
juridică, fiind necesar ca în actul normativ care 
reglementează constituirea şi existenţa fiecărui 
element structural să se precizeze prezenţa sau 
absenţa personalităţii juridice. 
51. Alegerile îndeplinesc următoarele funcţii: 
a) de a desemna guvernanţii; de a măsura oficial 
impactul diferitelor tendinţe politice; de a conferi 
şi retrage legitimitatea puterilor publice; 
b) de a desemna alegătorii; de a măsura oficial 
impactul diferitelor tendinţe sociale; de a conferi şi 
retrage legitimitatea puterilor publice; 
c) de a desemna guvernanţii; de a măsura neoficial 
impactul diferitelor tendinţe politice; de a retrage 
legitimitatea puterilor publice. 
52. Abrogarea: 
a) este procedeul prin care o lege îşi încetează 
efectele datorită adoptării unui act legislativ 
posterior şi contrar ei; 
b) este procedeul prin care o lege îşi încetează 
efectele datorită retragerii ei înainte de publicare; 
c) este procedeul prin care o lege îşi încetează 
efectele datorită anulării acesteia pentru anumite 
defecte. 
53. Principiul autonomiei locale este în statele 
unitare descentralizate un principiu: 
a) cu valoare legală; 
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b) cu valoare constituţională; 
c) cu valoare administrativă 
54. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
este: 
a) autoritate publică autonomă; 
b) organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale cu personalitate juridică; 
c) organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale fără personalitate juridică. 
55. Din punct de vedere al gradului de determinare 
sancţiunile pot fi: 
a) determinate, relativ determinate, alternative şi 
cumulative; 
b) determinate, nedeterminate, alternative şi 
cumulative; 
c) determinate, relativ determinate, alternative şi 
condiţionate. 
56. Puterea de reglementare proprie a autorităţilor 
locale în statul unitar descentralizat constă în: 
a) posibilitatea organizării aplicării legii la nivel 
local;  
b) divizarea puterii legislative la nivel teritorial; 
c) divizarea puterii de reglementare executive şi 
administrative la nivel local. 
57. Primăria este: 
a) autoritate a administraţiei publice locale; 
b) autoritate administrativă autonomă; 
c) o structură funcţională cu activitate permanentă, 
care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local 
şi dispoziţiile primarului. 
58. Detaşarea unui funcţionar public se dispune în 
interesul instituţiei publice în care urmează să îşi 
desfăşoare activitatea pentru o perioadă de: 
a) cel mult trei luni; 
b) cel mult un an; 
c) mai mult de şase luni într-un an calendaristic, 
numai cu acordul scris al funcţionarului. 
59. Competenţele şi atribuţiile autorităţilor din 
cadrul instituţiilor care formează administraţia 
publică se stabilesc: 
a) prin hotărâre a guvernului; 
b) prin ordin al ministrului administraţiei şi 
internelor; 
c) numai prin lege. 
60. Autonomia locală este: 
a) numai administrativă; 
b) numai financiară; 
c) numai administrativă şi financiară. 
61. 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. 
62. Populaţia unui stat este formată din: 
a) numai din cetăţenii statului respectiv; 
b) cetăţeni, străini şi apatrizi; 
c) numai din cetăţenii statului respectiv şi născuţi 
pe teritoriul acelui stat. 
63. 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. 
64. În dreptul constituţional 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; 
65. 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. 
66. 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. 
67. Normele supletive sunt: 
a) norme care nici nu impun, nici nu interzic o 
anumită conduită; 
b) norme de la care părţile nu pot deroga prin 
voinţa lor; 
c) norme de la care părţile pot deroga prin voinţa 
lor. 
68. În accepţiunea Legii contenciosului 
administrativ noţiunea serviciu public este 
înţeleasă: 
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a) ca activitate organizată sau autorizată de o 
autoritate publică, în scopul satisfacerii, după caz, 
a unui interes public; 
b) ca structură care desfăşoară o activitate având ca 
scop satisfacerea unui interes public; 
c) deopotrivă ca activitate de satisfacere a unui 
interes public şi ca structură care desfăşoară o 
asemenea activitate. 
69. Trecerea în domeniul public a unor bunuri din 
patrimoniul societăţilor comerciale, la care statul 
sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar, 
se poate face: 
a) fără a se cere acordul adunării generale a 
acţionarilor; 
b) numai cu acordul adunării generale a 
acţionarilor; 
c) dacă adunarea generală a acţionarilor dezaprobă 
transferul, prin procedura exproprierii pentru cauză 
de utilitate publică. 
70. În raport de corelaţia dintre ele drepturile 
subiective se clasifică în: 
a) drepturi accesorii şi administrative; 
b) drepturi principale şi accesorii; 
c)  drepturi principale şi sociale. 
71. Pot avea iniţiativă legislativă în sistemul român 
de drept: 
a) cetăţenii cu drept de vot, interzişii judecătoreşti, 
senatorii şi deputaţii; 
b) Parlamentul, Guvernul, cetăţenii cu drept de vot; 
c) Guvernul, senatorii şi deputaţii, persoanele fără 
drept de vot. 
72. Principiul indivizibilităţii suveranităţii în 
statele unitare presupune: 
a) că nu există în cadrul statului decât o singură 
sursă a suveranităţii, aplicabilă pe întreg teritoriul 
şi că puterea normativă a statului este unitară; 
b) că Parlamentul statului trebuie să fie 
unicameral; 
c) că Executivul statului este monist. 
73. Interpretarea autentică este: 
a) interpretarea unui act de legislaţie de către 
autoritatea care a emis actul originar; 
b) interpretarea făcută de către judecător în 
procesul de aplicare a legii în concret; 
c) interpretarea făcută de doctrină sau practicienii 
dreptului; 
74. 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. 
75. Regimul reprezentativ: 
a) este o formă de regim politic care se bazează pe 
ideea că poporul nu poate exercita direct 
suveranitatea, ci prin intermediul reprezentanţilor; 
b) este o formă de regim politic care se bazează pe 
ideea că poporul poate exercita direct 
suveranitatea, prin referendum; 
c) este o formă de regim politic care se bazează pe 
ideea că naţiunea nu poate exercita direct 
suveranitatea, ci prin intermediul reprezentanţilor. 
 


