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1. Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ 
decât pentru exces de putere: 
a) actele administrative emise pentru aplicarea 
regimului stării de război, al stării de asediu sau 
al celei de urgenţă, cele emise pentru restabilirea 
ordinii publice, precum şi pentru înlăturarea 
consecinţelor calamităţilor naturale, epidemiilor 
şi epizootiilor ; 
b) actele de comandament cu caracter militar; 
c) actele administrative pentru a căror modificare 
sau desfiinţare este reglementată, prin lege 
organică, o altă procedură judiciară. 
2. Eliberarea din funcţie este: 
a)  sancţiune disciplinară; 
b) inonimă cu destituirea din funcţie; 
c)  măsură care se dispune de conducătorul 
instituţiei publice în situaţii expres precizate de 
lege, fără a fi o sancţiune disciplinară cu excepţia 
cazului  când măsura se dispune pentru 
incompetenţa profesională materializată în 
calificativul "nesatisfăcător" obţinut la evaluarea 
performanţelor profesionale individuale. 
3. Confederaţia de state se caracterizează prin: 
a) baza constituţională, slaba structură 
instituţională, luarea deciziilor cu regula 
majorităţii;  
b) baza constituţională, instituirea unei ordini 
juridice proprii, existenţa unei cetăţenii proprii, 
luarea deciziilor cu regula unanimităţii; 
c) baza constând într-un act de drept 
internaţional, slaba structură instituţională, 
luarea deciziilor cu regula unanimităţii; 
4. Instanţele judecătoreşti la care sunt organizate 
secţii de contencios administrativ sunt: 
a) judecătorie, tribunal, curte de apel, Înalta 
Curte de Justiţie şi Casaţie; 
b) judecătorie, tribunal şi curte de apel; 
c) tribunal, curte de apel şi Înalta Curte de 
Justiţie şi Casaţie. 
5. Soluţia pronunţată de instanţă într-un litigiu de 
contencios administrativ: 
a) poate fi, după caz, respingerea cererii, 
anularea, în tot sau în parte, a actului 
administrativ, obligarea autorităţii publice să 
emită un act administrativ, să elibereze un alt 
înscris sau să efectueze o anumită operaţiune 
administrativă, acordarea de daune morale şi 
materiale, dacă au fost solicitate; 
b) poate fi doar admiterea ori respingerea cererii 
privind anularea actului contestat ori 
suspendarea executării efectelor acestuia; 

c) vizează deopotrivă legalitatea şi oportunitatea 
actului atacat. 
6. Aplicarea dreptului implică parcurgerea 
următoarelor etape: 
a) determinarea situaţiei de fapt, votul, aplicarea 
normei faptelor constatate, executarea actului de 
aplicare; 
b) determinarea situaţiei de fapt, aplicarea 
normei faptelor constatate, elaborarea şi 
admiterea actului de aplicare, executarea actului 
de aplicare; 
c) determinarea situaţiei de fapt, dezbaterea şi 
votul, executarea actului de aplicare. 
7. Actele administrative sunt de regulă: 
a) revocabile, atâta timp cât nu au intrat în 
circuitul civil şi nu au produs efecte juridice; 
b) irevocabile; 
c) emise ori adoptate pe baza unor acte 
prealabile. 
8. Fac parte din categoria persoanelor juridice 
private următoarele persoane juridice: 
a) partidele politice, sindicatele, statul, 
organizaţiile publice ale sectorului economic; 
b) sindicatele, fundaţiile, societăţile, asociaţiile; 
c) statul, partidele politice, sindicatele. 
9. Organizarea instanţelor în sistem presupune: 
a) independenţa instanţelor, dualitatea ordinii 
judiciare, instanţe specializate; 
b) independenţa instanţelor, unitatea sau, după 
caz, dualitatea ordinii judiciare; 
c) independenţa instanţelor, unitatea sau, după 
caz, dualitatea ordinii judiciare, controlul 
hotărârilor; 
10. Norma juridică se identifică prin următoarele 
caracteristici: 
a) caracter general, impersonal, tipic, public, 
obligatoriu; 
b) caracter constrângător, individual, tipic, 
impersonal, persuasiv; 
c) caracter particular, obligatoriu, public, 
persuasiv. 
11. În regimurile parlamentare: 
a) Legislativul îşi subordonează Executivul, 
puterile colaborează între ele, există mijloace de 
acţiune reciprocă a puterilor uneia asupra alteia; 
b) puterile colaborează funcţional, puterile pot 
acţiona una asupra alteia, Executivul şi 
Legislativul sunt egale, Preşedintele statului este 
responsabil politic în faţa Parlamentului; 
c) puterile colaborează funcţional, puterile pot 
acţiona una asupra alteia, Executivul şi 
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Legislativul sunt egale, Preşedintele statului este 
ales de către Parlament. 
12. Faptul că dreptul statului de drept trebuie să 
fie cert presupune: 
a) caracterul nepublic al normelor juridice; 
dreptul statului de drept bazat pe anumite valori; 
completitudinea dreptului; neretroactivitatea 
normelor juridice; 
b) caracterul public al normelor juridice; 
claritatea dreptului; demnitatea şi egalitatea; 
neretroactivitatea normelor juridice; caracterul 
vizibil al normelor juridice; 
c) caracterul public al normelor juridice; 
claritatea dreptului; completitudinea dreptului; 
neretroactivitatea normelor juridice; caracterul 
previzibil al normelor juridice. 
13. Interpretarea neoficială a legii este: 
a) interpretarea făcută unui act de legislaţie de 
către avocaţi; 
b) interpretarea unui act de legislaţie de către 
judecători în procesul de aplicare a legii unui caz 
concret; 
c) interpretarea unei legi de către autoritatea 
administrativă. 
14. 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. 
15. 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. 
16. Persoana vătămată într-un drept al său ori 
într-un interes legitim prin ordonanţe sau prin 
dispoziţii din ordonanţe: 

a) va introduce acţiune separat şi simultan la 
instanţa de contencios administrativ şi la Curtea 
Constituţională; 
b) poate 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; 
c) va introduce acţiune la instanţa de contencios 
administrativ însoţită de excepţia de 
neconstituţionalitate, instanţa - dacă apreciază că 
excepţia îndeplineşte condiţiile legale - urmând a 
sesiza, prin încheiere motivată, Curtea 
Constituţională şi va suspenda soluţionarea 
cauzei pe fond. 
17. Funcţia Parlamentului de a controla 
Guvernul se poate realiza prin: 
a) reglementare, control financiar, participarea la 
desemnarea membrilor Guvernului, angajarea 
răspunderii ministeriale; 
b) control financiar, exercitarea unei funcţiuni 
judiciare faţă de membrii Guvernului, 
participarea la desemnarea membrilor 
Guvernului, angajarea răspunderii politice 
ministeriale; 
c) reglementare, comisii de anchetă, moţiune de 
cenzură, vot de neîncredere, exercitarea unei 
funcţiuni judiciare faţă de membrii Guvernului, 
control bugetar, întrebări scrise, întrebări orale;   
18. Mecanismele statului de drept sunt: 
a) ierarhizarea normelor juridice, separaţia 
puterilor în stat, controlul respectării ierarhiei 
normative, protecţia juridică a drepturilor şi 
libertăţilor, devoluţiunea verticală a puterii;  
b) ierarhizarea normelor juridice, devoluţiunea 
verticală a puterii, separaţia puterilor în stat; 
c) devoluţiunea verticală a puetrii, principiul 
ierarhiei normative, protecţia jurisdicţională a 
drepturilor şi libertăţilor, controlul de legalitate, 
controlul de constituţionalitate; 
19. Ordonanţele de Guvern obişnuite intră în 
vigoare: 
a) la data publicării lor în Monitorul Oficial, 
dacă în conţinutul lor nu se prevede o altă dată; 
b) la 3 zile de la data publicării lor în Monitorul 
Oficial, dacă în conţinutul lor nu se prevede o 
altă dată; 
c) la data depunerii lor spre aprobare la 
Parlament. 
20. Funcţionar public este orice persoană fizică: 
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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-o instituţie publică. 
21. 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. 
22. Aplicarea legii în spaţiu este guvernată de 
unul dintre următoarele principii: 
a) principiul egalităţii tuturor în faţa legii; 
b) principiul teritorialităţii; 
c) principiul libertăţii conştiinţei. 
23. Metoda gramaticală a interpretării legii 
vizează: 
a) stabilirea înţelesului unei norme juridice prin 
determinarea locului acesteia în sistemul de 
drept; 
b) stabilirea sensului normei juridice prin analiza 
sintactică şi morfologică a textului ei; 
c) stabilirea înţelesului unei norme juridice prin 
folosirea procedeelor logicii, a raţionamentelor 
inductive sau deductive. 
24. Domeniul public este: 
a) un drept real cu privire la anumite bunuri de 
utilitate publică; 
b) un ansamblu de bunuri alcătuit din bunurile 
prevăzute la art.135 alin. (4) din Constituţie, din 
cele stabilite în anexa care face parte integrantă 
din legea nr.213/1998 şi din orice alte bunuri 
care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz 
sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau 
de unităţile administrativ-teritoriale prin 
modurile prevăzute de lege; 
c) o instituţie juridică aparţinând domeniului 
"Drepturi reale" din Dreptul civil. 

25. Principiile care guvernează aplicarea legii în 
timp (intrarea şi ieşirea din vigoare a legilor) 
sunt: 
a) principiul efectului imediat al legii noi, 
principiul neretroactivităţii legii noi, principiul 
neultraactivităţii legii vechi ; 
b) principiul efectului imediat ale legii noi, 
principiul egalităţii tuturor în faţa legii, 
principiul neretroactivităţii legii noi; 
c) principiul efectului imediat al legii noi, 
principiul responsabilităţii, principiul egalităţii 
tuturor în faţa legii. 
26. Sunt considerate metode de ieşire  din 
vigoare a unei legi: 
a) abrogarea, termenul, desuetudinea, 
caducitatea; 
b) derogarea, abrogarea, termenul, desuetudinea; 
c) abrogarea, promulgarea, termenul, 
desuetudinea. 
27. Limitele autonomiei locale în cadrul statului 
unitar descentralizat sunt: 
a) indivizibilitatea teritoriului, indivizibilitatea 
suveranităţii, indivizibilitatea poporului;  
b) indivizibilitatea teritoriului şi a poporului; 
c) inalienabilitatea teritoriului, indivizibilitatea 
suveranităţii; 
28. Iniţiativa legislativă este actul prin care: 
a) cetăţenii cu drept de vot promovează un 
proiect de lege având ca obiect probleme de 
interes internaţional; 
b) Parlamentul este sesizat pentru discutarea unei 
legi; 
c) Curtea Constituţională este sesizată pentru a  
constata constituţionalitatea unei legi. 
 
29. Sunt considerate în mod tradiţional norme 
imperative următoarele patru categorii de reguli: 
a) normele care interesează ordinea publică, 
normele supletive, normele de recomandare şi 
regulile de siguranţă publică; 
b) normele care interesează ordinea publică, 
bunele moravuri, regulile de protecţie şi regulile 
de siguranţă publică; 
c) normele permise, normele de recomandare, 
normele care privesc bunele moravuri, normele 
supletive. 
30. Inamovibilitatea judecătorului semnifică 
faptul că: 
a) acesta nu poate fi revocat din postul în care a 
fost instalat decât în urma unei proceduri 
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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. 
31. Controlul jurisdicţional privind legalitatea 
actelor administrative este exercitat: 
a) numai de instanţele de contencios 
administrativ; 
b) de regulă de instanţele de contencios 
administrativ ; 
c) numai de organele administrativ-
jurisdicţionale. 
32. Prin abrogare se înţelege: 
a) procedeul prin care o lege îşi încetează 
efectele datorită adoptării unui act legislativ 
posterior şi contrar ei; 
b) procedeul de încetare a forţei obligatorii a 
unei legi prin efectul neaplicării ei, dacă această 
neaplicare se fondează pe incompatibilitatea 
regulii cu noile concepţii juridice şi morale 
acceptate în societate; 
c) procedeul de încetare a forţei obligatorii a 
unei legi determinată de dispariţia relaţiilor care 
constituiau obiectul reglementării ei . 
33. 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. 
34. Prin interpretarea autentică a legii se 
înţelege: 
a) interpretarea unui act de legislaţie de către 
autoritatea care a emis actul originar; 
b) interpretarea unui act de legislaţie realizată de 
un judecător; 
c) interpretarea unui act de legislaţie făcută de un 
avocat. 
35. Adoptarea unei moţiuni de cenzură are drept 
efect: 
a) reafirmarea încrederii acordate guvernului; 
b) dizolvarea legislativului; 
c) obligaţia guvernului de a demisiona. 
36. Procedura contenciosului administrativ: 
a) include, fără excepţie, în mod obligatoriu, 
etapa plângerii prealabile; 

b) include, de regulă, etapa plângerii prealabile, 
care trebuie formulată în 30 de zile de la 
comunicarea actului administrativ atacat şi 
depusă la emitent sau la organul ierarhic 
superior, dacă aceasta există; 
c) permite, opţional, formularea unei plângeri 
prealabile. 
37. 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. 
38. Raporturile de serviciu se nasc şi se exercită 
pe baza: 
a) hotărârii comisiei de concurs; 
b) actului administrativ de numire; 
c) contractului individual de muncă încheiat 
conform Codului muncii. 
39. Exercitarea raporturilor de serviciu se 
realizează: 
a) pe perioadă determinată; 
b) numai pe perioadă nedeterminată; 
c) de regulă pe perioadă nedeterminată. 
40. În accepţiunea Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004 noţiunea serviciu 
public este înţeleasă: 
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. 
41. Ipoteza unei norme juridice: 
a) stabileşte comandamentul prescris de norma 
juridică unui subiect de drept, fiind astfel 
elementul central al acesteia; 
b) descrie condiţiile în care intră în acţiune 
comandamentul prescris de norma juridică unui 
subiect de drept; 
c) stabileşte consecinţa juridică a nerespectării 
comandamentului prescris de norma juridică 
unui subiect de drept: pedeapsa. 
42. Autonomia locală este: 
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a) totală; 
b) numai administrativă şi financiară; 
c) exercitată de autorităţile administrative pe 
baza competenţei lor prin atribuţiile concrete 
stabilite prin voinţa membrilor colectivităţii 
locale. 
43. Faptul că dreptul statului de drept trebuie să 
fie cert presupune: 
a) caracterul public al normelor juridice, 
claritatea dreptului, neretroactivitatea normelor 
juridice, previzibilitatea normelor juridice, 
completitudinea dreptului;  
b) completitudinea, previzibilitatea, claritatea şi 
neretroactivitatea dreptului; 
c) caracterul public, complet, clar, previzibil, 
neretrospectiv al normelor juridice; 
44. 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; 
45. Totalitatea funcţionarilor publici din cadrul 
autorităţilor administrative autonome şi din 
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din 
administraţia publică locală constituie: 
a) sindicatul naţional al funcţionarilor publici; 
b) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 
c) corpul funcţionarilor publici. 
46. Normele de drept imperative sunt: 
a) regulile care se impun de o manieră absolută 
tuturor celor cărora li se adresează, reguli de la 
care nu se poate deroga sub nici o formă; 
b) standarde stabilite de legiuitor care lasă 
funcţionarului sau magistratului latitudinea de a 
aprecia discreţionar dacă subiectul de drept se 
încadrează în standard; 
c) norme care nici nu impun, nici nu interzic o 
anumită conduită, lăsând la  latitudinea părţilor 
să aleagă un model de comportament. 
47. Veto-ul translativ presupune: 
a) mijlocul juridic constituţional pus la dispoziţia 
şefului statului prin care acesta poate opri total şi 
definitiv legile; 
b) dreptul acordat şefului statului de a provoca 
un referendum pe marginea unei măsuri adoptate 
de Parlament; 
c) mijlocul juridic constituţional pus la dispoziţia 
primului-ministru prin care acesta se poate 

opune în mod temporar unui proiect de lege, 
astfel încât dacă două sau trei legislaturi 
succesive persistă în adoptarea aceluiaşi proiect 
de lege, acesta din urmă devine lege fără 
sancţiunea puterii executive; 
48. 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. 
49. Trecerea unui bun din domeniul public în 
domeniul privat se face: 
a) prin hotărâre a instanţei de contencios 
administrativ; 
b)după caz, prin hotărâre a Guvernului, a 
consiliului judeţean, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau a 
consiliului local, dacă prin Constituţie sau prin 
lege nu se dispune altfel; 
c) numai după consultarea populaţiei din unitatea 
administrative-teritorială prin referendum local. 
50. Autonomia financiară a colectivităţilor locale 
în statul unitar descentralizat presupune: 
a) o autentică putere fiscală; 
b) că respectivele colectivităţi se bucură de o 
marjă largă de apreciere în ceea ce priveşte 
utilizarea resurselor financiare; 
c) posibilitatea de a crea impozite. 
51. Dreptul cetăţenilor de a iniţia legi, nu se 
poate exercita sub nici o formă: 
a) asupra unor probleme de interes intern, în 
privinţa amnistiei şi graţierii; 
b) asupra unor probleme de interes intern, de 
interes internaţional în privinţa amnistiei şi 
graţierii; 
c) asupra unor probleme cu caracter 
internaţional, în privinţa amnistiei şi graţierii. 
52. 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 
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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; 
53. 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. 
54. 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. 
55. Structura logică a unei norme juridice 
cuprinde următoarele elemente: 
a) ipoteză, uzaj, sancţiune; 
b) ipoteză, dispoziţie, sancţiune; 
c) ipoteză, decret de promulgare, sancţiune. 
56. Dispoziţia strict determinată a unei norme 
juridice: 
a) stabileşte categoric, fără nici o posibilitate de 
abatere, drepturile şi obligaţiile subiecţilor de 
drept; 
b) stabileşte mai multe variante de 
comportament între care un subiect de drept 
poate opta liber; 
c) stabileşte o pedeapsă sau o sancţiune pozitivă 
(stimulativă) ce urmează a se aplica unui subiect 
de drept. 
57. Legile ordinare: 
a) sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi în fiecare Cameră a Parlamentului 
(majoritatea relativă) şi sunt superioare legilor 
organice; 
b) nu pot fi modificate prin Ordonanţe de 
Guvern şi pot reglementa orice materie care nu 
ţine de domeniul legilor constituţionale sau 
organice; 

c) sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi în fiecare Cameră a Parlamentului 
(majoritate relativă) şi pot fi modificate prin 
Ordonanţe de Guvern. 
58. Suntem în prezenţa unei sancţiuni alternative 
când: 
a) întinderea consecinţei juridice a nerespectării 
conduitei prevăzută de norma de drept este lăsată 
la aprecierea interpretului – legea stabilind un 
minim şi un maxim al pedepsei ex: închisoarea 
de la 3 la 5 ani; 
b) organul de aplicare poate opta între două 
tipuri de sancţiuni. Ex.: închisoare sau amendă; 
c) organul de aplicare poate aplica în acelaşi 
timp două sancţiuni. Ex.: închisoare şi 
interzicerea exerciţiului unor drepturi. 
59. Structurile din administraţia publică: 
a) nu au personalitate juridică; 
b) au, fără excepţie, personalitate juridică 
deoarece au competenţa de a emite acte 
administrative şi trebuie să poată sta în nume 
propriu în faţa instanţei de contencios 
administrativ pentru rezolvarea eventualelor stări 
litigioase generate de emiterea sau neemiterea 
acestor acte; 
c) nu au toate personalitate juridică, fiind necesar 
ca în actul normativ care reglementează 
constituirea şi existenţa fiecărei componente să 
se precizeze prezenţa sau absenţa personalităţii 
juridice. 
60. Dreptul de proprietate publică în România 
aparţine: 
a) cnsiliilor judeţene, consiliilor locale 
comunale, orăşeneşti, municipale; 
b) unităţilor administrativ-teritoriale şi statului; 
c) persoanelor fizice care locuiesc în ţară. 
61. 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. 
62. Interpretarea constructivă a normei se 
realizează prin următoarele procedee: 
a) lărgirea conceptelor, distincţiile, inducţia; 
b) analogia, inducţia, argumentul a contrario; 
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c) lărgirea conceptelor, analogia, inducţia. 
63. 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. 
64. Inalienabilitatea teritoriului presupune: 
a) 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; 
b) imposibilitatea vinderii unor părţi din 
teritoriul unui stat; 
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. 
65. 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. 
66. Tipurile de funcţii publice sunt stabilite: 
a) numai de către Guvern prin hotărâre; 
b) numai de către legislativ prin Legea privind 
Statutul funcţionarilor publici; 
c) numai prin hotărâri ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale. 
67. În perioada concediilor de boală, a 
concediilor de maternitate şi a celor pentru 
creşterea şi îngrijirea copiilor, raportul de 
serviciu al funcţionarului public nu poate înceta 
şi nu poate fi modificat decât: 
a) din iniţiativa conducătorului instituţiei publice 
unde este creat raportul de serviciu; 
b) prin înţelegerea între părţi, ca urmare a 
iniţiativei conducătorului instituţiei publice unde 
îşi desfăşoară activitatea funcţionarul; 
c) din iniţiativa funcţionarului public în cauză. 
68. Legalitatea unui act administrativ unilateral 
cu caracter individual poate fi cercetată în cadrul 
unui proces: 
a) numai pe cale de excepţie, instanţa urmând să 
sesizeze prin încheiere motivată instanţa de 
contencios administrativ competentă şi să 
suspende cauza, dacă se constată că de actul 
administrativ depinde soluţionarea litigiului pe 
fond; 

b) indiferent de data emiterii acestuia, oricând, 
pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea 
părţii interesate; 
c) numai înainte de administrarea probelor şi 
numai pe cale de excepţie, dacă se apreciază de 
către instanţă că de actul administrativ depinde 
soluţionarea litigiului pe fond şi cu privire la 
legalitate se va pronunţa instanţa care 
soluţionează litigiul, pentru soluţionarea fără 
întârziere a cauzei. 
69. Actul administrativ: 
a) este o manifestare unilaterală de voinţă 
juridică, pe baza şi în executarea legii, cu 
caracter individual sau normativ emis de o 
autoritate publică, în regim de putere publică, în 
vederea organizării executării legii sau a 
executării în concret a legii, care dă naştere, 
modifică sau stinge raporturi juridice; 
b) este actul emis de o autoritate administrativă 
învestită, prin lege organică, cu atribuţii de 
jurisdicţie administrativă specială; 
c) cuprinde totdeauna acordul de voinţă juridică 
dintre subiectele participante la raportul de drept 
administrativ. 
70. Interpretarea judiciară (cazuală) a unei legi 
este: 
a) interpretarea făcută unei legi de către 
judecători în procesul de aplicare a legii unui caz 
concret; 
b) interpretarea făcută de avocaţi în pledoariile 
lor; 
c) interpretarea unui act de legislaţie de către 
autoritatea care a emis actul originar. 
71. O lege intră în vigoare: 
a) în momentul publicării ei în Monitorul Oficial 
dacă în conţinutul ei nu se prevede o altă dată; 
b) la 3 zile de la publicarea ei în Monitorul 
Oficial dacă în conţinutul ei nu se prevede o altă 
dată; 
c) la 20 de zile de la publicarea ei în Monitorul 
Oficial. 
72. Funcţia publică reprezintă: 
a) ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, 
stabilite în temeiul legii, în scopul realizării 
prerogativelor de putere publică de către 
administraţia publică centrală, administraţia 
publică locală şi autorităţile administrative 
autonome; 
b) totalitatea acţiunilor concrete care compun 
activitatea de transpunere în practică a 
legislaţiei; 
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c) o instituţie juridică specifică dreptului 
constituţional. 
73. Aplicarea legii asupra persoanelor este 
guvernată de următorul principiul: 
a) principiul efectului imediat al legii noi; 
b) principiul egalităţii tuturor în faţa legii şi a 
autorităţilor publice fără privilegii şi fără 
discriminări: 
c) principiul neretroactivităţii legii vechi. 
74. Promulgarea este: 
a) actul prin care Preşedintele României 
investeşte legea cu formulă executorie şi dispune 
publicarea ei în Monitorul Oficial al  României; 
b) actul prin care Guvernul îşi angajează 
răspunderea asupra unui proiect de lege; 
c) actul prin care legea este transmisă 
Guvernului şi Curţii Supreme de Justiţie şi se 
depune la secretarii Camerelor Parlamentului 
pentru a se putea exercita dreptul de a sesiza 
Curtea Constituţională. 
75. Controlul parlamentar asupra resurselor 
financiare publice, formă a controlului bugetar, 
se realizează prin: 
a) controlul executării bugetului, întrebări, 
interpelări, numirea membrilor Curţii de Conturi; 
b) controlul executării bugetului, comisii de 
anchetă în domeniul financiar, întrebări, 
interpelări; 
c) controlul parlamentar în timpul exerciţiului 
bugetar, votarea legii de încheiere a exerciţiului 
bugetar. 
 


