
 
 
 

1. Cercetarea dreptului administrativ se realizează din perspectivă: 
a) jurisprudenţială; 
b) legislativă; 
c) doctrinară; 
d) statistică. 

 
2. Autorităţile care realizează administraţia publică sunt: 

a) Pre edintele i primul-ministru; 
b) prefectul i Parlamentul; 
c) ministerele i autorităţile locale; 
d) regiile autonome, instituţiile bugetare i companiile naţionale 

aflate în subordinea ministerelor. 
 

3. Autorităţile care realizează administraţia publică: 
a) aduc la îndeplinire legile; 
b) legiferează; 
c) în limitele legii, prestează servicii publice; 
d) niciuna dintre variantele de mai sus nu este corectă. 

 
4. În conformitate cu dispoziţiile constituţionale, actul normativ intră 

în vigoare: 
a) la data publicării în Monitorul Oficial sau la o dată ulterioară 

menţionată în text; 
b) la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial, specificată 

în text, conform art. 87 din Constituţie; 
c) la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial sau la o 

dată ulterioară menţionată în text; 
d) la 3 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial sau la o dată 

ulterioară menţionată în text. 
 

5. Regimul politic din România este unul: 
a) democratic;  
b) prezidenţial; 
c) semiprezidenţial atenuat;  
d) prezidenţial parlamentarizat.  
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6.  În conformitate cu dispoziţiile Constituţionale, unica autoritate 
legiuitoare a ţării este: 
a) Pre edintele; 
b) Guvernul; 
c) Parlamentul; 
d) niciuna dintre variantele de mai sus nu este corectă. 

 
7.  Subordonarea administrativă presupune: 

a) dreptul de organizare a activităţii autorităţii ierarhic inferioa-
re;  

b) dreptul de supraveghere generală a activităţii i de numire a 
conducătorilor; 

c) dreptul de tragere la răspundere i de control al activităţii, cu 
posibilitatea anulării actelor; 

d) dreptul de a transmite instrucţiuni obligatorii autorităţii ierar-
hic inferioare. 

 
8. În funcţie de categoriile de raporturi sociale pe care le reglemen-

tează, normele de drept administrativ pot fi: 
a) norme de reglementare a raporturilor dintre autorităţile admi-

nistraţiei publice i particulari; 
b) norme referitoare la statutul funcţionarilor publici, răspun-

derea civilă, controlul i contenciosul administrativ; 
c) norme procesuale de natură administrativă; 
d) norme care reglementează organizarea i funcţionarea auto-

rităţilor publice i relaţiile dintre acestea. 
 

9.  Forţa juridică a unui izvor scris este: 
a) dată de conţinutul i caracterul acestuia; 
b) determinată de natura autorităţii publice de la care emană; 
c) determinate de numărul autorităţilor emitente (de exemplu, 

două sau mai multe autorităţi); 
d) determinată de poziţia în structura ierarhică a autorităţii 

publice de la care emană. 
 

10.  Obiceiul (cutum poate constitui prin el însu i izvor de drept? 
a) da, oricând; 
b) nu; 
c) da, cu condiţia să fie notoriu; 
d) doar dacă are o consacrare scrisă. 
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11.  Tratatele i convenţiile internaţionale reprezintă izvoare ale 
dreptului administrativ: 
a) întotdeauna; 
b) dacă au fost ratificate conform dispoziţiilor constituţionale; 
c) în cazul în care cuprind reglementări ale relaţiilor sociale ce 

fac obiectul acestei ramuri de drept; 
d) în situaţia în care sunt de aplicaţie directă, nemijlocită. 

 
12.  Reprezintă izvoare scrise ale dreptului administrativ: 

a) Constituţia i legile constituţionale; 
b) legile organice i cele ordinare; 
c) toate ordonanţele adoptate de Guvern (simple/de urgenţă);  
d) toate hotărârile de Guvern. 

 
13.  Sub aspectul gradului de determinare, sancţiunile normelor de 

drept administrativ pot fi: 
a) alternative; 
b) relativ determinate; 
c) cumulative; 
d) determinabile. 

 
14.  Pentru realizarea programului de guvernare, Guvernul exercită 

următoarele funcţii: 
a) funcţia de strategie i reglementare; 
b) funcţia de administrare a proprietăţii publice a statului; 
c) funcţia de reprezentare; 
d) funcţia de autoritate de stat.  

 
15.  Pot fi membri ai Guvernului persoanele care: 

a) au i cetăţenia română;  
b) au domiciliul în ţară i nu au suferit condamnări penale; 
c) se bucură de exerciţiul limitat al drepturilor electorale;  
d) nu se găsesc în cazurile de incompatibilitate prevăzute de 

Legea nr. 161/2003. 
 

16.  Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: 
a) exercitarea oricărei alte funcţii publice de autoritate; 
b) funcţia de deputat ori senator ori cadru didactic; 
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c) exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională salari-
zate în cadrul organizaţiilor cu scop comercial; 

d) exercitarea de acte de comerţ sau a unor activităţi de cer-
cetare tiinţifică. 

 
17.  Atribuţiile Guvernului sunt: 

a) exercită conducerea generală a administraţiei publice; 
b) iniţiază proiecte de lege i le adoptă; 
c) emite hotărâri pentru organizarea executării legilor, ordo-

nanţe în temeiul unei legi speciale de abilitare i ordonanţe 
de urgenţă potrivit Constituţiei; 

d) adoptă proiectele de lege ale bugetului de stat i bugetului 
asigurărilor sociale de stat.  

 
18.  Funcţia de membru al Guvernului încetează, conform art. 106 

din Constituţie, în urma: 
a) demisiei, a stării de incompatibilitate; 
b) revocării;  
c) pierderii drepturilor electorale, suspendării din funcţie, a de-

cesului; 
d) în alte cazuri prevăzute de lege. 

 
19.  Primul-ministru nume te i eliberează din funcţie: 

a) secretarii de stat; 
b) personalul din cadrul cancelariei primului-ministru; 
c) conducătorii autorităţilor administraţiei de specialitate din 

subordinea Guvernului; 
d) secretarul general al Guvernului, membrii Guvernului.  

 
20.  În cadrul răspunderii membrilor Guvernului pentru pagube ce nu 

sunt rezultatul unor fapte penale distingem: 
a) o răspundere în regimul contenciosului administrativ, când 

paguba este cauzată printr-un act administrativ sau prin ne-
soluţionarea în termen legal a unei cereri; 

b) o răspundere în condiţiile dreptului comun, pentru restul 
situaţiilor cauzatoare de prejudicii; 

c) o categorie unică de răspundere în regimul contenciosului 
administrativ; 

d) niciuna dintre variantele de mai sus nu este corectă. 
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21.  Hotărârile i ordonanţele adoptate de Guvern: 
a) se semnează de către primul-ministru; 
b) se contrasemnează de către mini trii care au obligaţia pune-

rii lor în aplicare; 
c) se publică în Monitorul Oficial al României; 
d) toate variantele de mai sus sunt corecte. 

 
22.  Moţiunea de cenzură poate fi: 

a) iniţiata de cel puţin 1/3 din numărul total al deputaţilor i se-
natorilor; 

b) iniţiată de cel puţin 1/4 din numărul total al deputaţilor i 
senatorilor; 

c) adoptată cu votul majorităţii deputaţilor i senatorilor; 
d) adoptată cu votul a cel puţin 1/3 din numărul total al depu-

taţilor i senatorilor. 
 

23.  Au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului 
pentru faptele săvâr ite în exerciţiul funcţiei lor: 
a) Camera Deputaţilor i Senatul; 
b) Pre edintele României; 
c) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie i Justiţie; 
d) Curtea Constituţională. 
 

24. Dacă o moţiune de cenzură a fost respinsă, parlamentarii care 
au semnat-o: 
a) nu mai pot iniţia o nouă moţiune de cenzură în aceea i 

sesiune parlamentară; 
b) nu au nicio restricţie în privinţa iniţierii unei noi moţiuni; 
c) pot iniţia o nouă moţiune de cenzură doar în condiţiile 

prevăzute de art. 114 din Constituţie; 
d) nu mai pot iniţia o altă moţiune de cenzură pe perioada 

mandatului acelei echipe guvernamentale. 
 

25.  Guvernul î i poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului cu 
privire la: 
a) programul de guvernare; 
b) declaraţii de politică generală; 
c) proiecte de lege organică; 
d) proiecte de lege ordinară. 
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26.  În situaţia tragerii la răspundere penală a unui membru al Gu-
vernului, competenţa de judecată aparţine: 
a) Curţii Constituţionale; 
b) Înaltei Curţi de Casaţie i Justiţie; 
c) în funcţie de natura faptei: Curţii Constituţionale sau Înaltei 

Curţi de Casaţie i Justiţie; 
d) curţii de apel în raza căreia s-a săvâr it infracţiunea. 
 

27.  Guvernul este demis : 
a) la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate; 
b) dacă primul-ministru se află în oricare din situaţiile prevăzute 

de art. 106 din Constituţie; 
c) dacă primul-ministru este în imposibilitatea de a- i exercita 

atribuţiile mai mult de 45 de zile; 
d) pentru fapte grave de încălcare a Constituţiei. 
 

28.  Acţiunea în contencios administrativ are ca obiectiv: 
a) repararea prejudiciului; 
b) recunoa terea dreptului pretins sau a interesului legitim; 
c) anularea actului ilegal; 
d) atragerea răspunderii funcţionarilor publici.  
 

29.  Administraţia publică are ca sferă de cuprindere: 
a) administraţia de stat; 
b) administraţia publică locală; 
c) totalitatea instituţiilor publice; 
d) niciuna dintre variantele de mai sus nu este corectă.  
 

30.  Administraţia publică este legată, prin scopul sau, de puterea: 
a) legislativă; 
b) judecătorească; 
c) executivă; 
d) toate cele de mai sus. 
 

31.  Instituţia Avocatului Poporului este legată de sfera de putere: 
a) legislativă; 
b) judecătorească; 
c) executivă; 
d) toate cele de mai sus. 
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32.  Curtea Constituţională este încadrată strict în sfera de putere: 
a) executivă; 
b) legislativă; 
c) judecătorească; 
d) nicio variantă nu este corectă. 
 

33.  Dintre trăsăturile dreptului administrativ, distingem: 
a) dreptul administrativ este un drept exorbitant, o ramură a 

dreptului privat dominată de principiul legalităţii; 
b) normele administrative sunt mobile; 
c) normele dreptului administrativ au caracter imperativ; 
d) extraordinară varietate de domenii. 
 

34.  Reprezintă întotdeauna izvoarele formale ale dreptului admi-
nistrativ: 
a) obiceiul; 
b) principiile generale ale dreptului administrativ; 
c) jurisprudenţa; 
d) doctrina. 
 

35.  Mandatul Pre edintelui României se calculează: 
a) de la data alegerilor prezidenţiale; 
b) de la data validării alegerilor prezidenţiale; 
c) de la data depunerii jurământului; 
d) de la data anunţării rezultatelor oficiale ale scrutinului. 
 

36.  Termenul după expirarea căruia se organizează noi alegeri 
prezidenţiale, după instituirea vacanţei funcţiei, este de: 
a) 1 lună; 
b) 3 luni; 
c) 6 luni; 
d) 1 an. 
 

37.  Mesajul Pre edintelui are ca obiect, conform dispoziţiilor consti-
tuţionale: 
a) bugetul de stat i al asigurărilor sociale; 
b) programul de guvernare; 
c) principalele probleme politice ale naţiunii; 
d) probleme sociale. 
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38.  Condiţiile în care Parlamentul poate fi dizolvat sunt: 
a) dacă acesta nu a acordat votul de încredere echipei guver-

namentale în termen de 60 de zile de la prima solicitare i 
numai după respingerea a cel puţin două solicitări de 
învestitură; 

b) după consultarea pre edinţilor celor două camere i a 
liderilor grupurilor parlamentare; 

c) o singură dată în cursul unui an, dar nu în ultimele 6 luni ale 
mandatului Pre edintelui; 

d) absenţa stării de mobilizare, război, asediu sau urgenţă. 
 

39.  Pre edintele va promulga actul normativ adoptat de Parlament: 
a) în termen de cel mult 10 de zile de la primire; 
b) în termen de cel mult 20 de zile de la primire;  
c) în cel mult 10 zile de la primirea legii după reexaminare;  
d) în cel mult 10 zile de la confirmarea constituţionalităţii actului 

de către Curtea Constituţională. 
 

40.  În calitatea sa de autoritate executivă, Pre edintele emite acte: 
a) exclusiv politice; 
b) exclusiv administrative;  
c) juridice; 
d) juridice i politice. 
 

41.  Actele Pre edintelui sunt: 
a) mesajul; 
b) decretul; 
c) decizia; 
d) declaraţia. 
 

42.  Decretul de graţiere: 
a) este un act juridic; 
b) este un act politic; 
c) este un act de clemenţă; 
d) este un act irevocabil pentru autoritatea emitentă. 
 

43.  Răspunderea Pre edintelui poate fi de natură: 
a) administrativ-patrimonială; 
b) administrativ-disciplinară; 
c) politică; 
d) penală. 
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44.  Referendumul pentru demiterea Pre edintelui este: 
a) sancţiunea juridică în cadrul atragerii răspunderii politice;  
b) forma de manifestare a democraţiei directe; 
c) forma juridică primară de manifestare a suveranităţii naţio-

nale; 
d) mijlocul de soluţionare a conflictului politic dintre Parlament 

i Pre edinte. 
 

45.  În urma referendumului organizat în conformitate cu art. 95, 
poate fi ales în funcţie: 
a) un alt Pre edinte; 
b) un nou Pre edinte; 
c) fostul Pre edinte demis; 
d) un fost Pre edinte care nu a fost demis în nici unul dintre 

cele două mandate exercitate. 
 

46.  Între Guvern i celelalte autorităţi publice apar raporturi de drept 
administrativ, care pot fi: 
a) de subordonare; 
b) de colaborare; 
c) de supraordonare; 
d) de tutelă administrativă. 
 

47.  Mandatul Guvernului încetează: 
a) la data noilor alegeri parlamentare; 
b) la data validării noilor alegeri parlamentare; 
c) la data depunerii jurământului de către noua echipa guver-

namentală; 
d) niciuna dintre variante nu este corectă. 
 

48.  Un Cabinet demisionar: 
a) adoptă ordonanţe simple; 
b) adoptă ordonanţe de urgenţă; 
c) adoptă hotărâri de Guvern; 
d) toate variantele de mai sus sunt corecte.  
 

49.  edinţele Guvernului sunt conduse de: 
a) primul-ministru; 
b) unul dintre mini trii-delegaţi; 
c) ministrul pentru relaţia cu Parlamentul;  
d) Pre edinte. 
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50.  Delegarea legislativă reprezintă: 
a) un exerciţiu de legiferare din partea Guvernului, cu caracter 

de excepţie; 
b) punerea în aplicare de către Guvern a prevederilor unei legi; 
c) modalitatea de conlucrare dintre Parlament i Guvern; 
d) o excepţie de la aplicarea principiului separaţiei puterilor în 

stat.  
 

51.  Ordonanţele de urgenţă pot viza: 
a) regimul instituţiilor statului; 
b) măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică; 
c) îndatoririle cetăţeanului cu consacrare constituţională; 
d) niciuna dintre variantele de mai sus nu este corectă. 
 

52.  Angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege: 
a) reprezintă o moţiune de cenzură provocată; 
b) reprezintă un act juridic premergător adoptării; 
c) reprezintă o modalitate legislativă indirectă de adoptare a 

unei legi; 
d) garantează adoptarea legii propuse. 
 

53.  Actele ministrului sunt: 
a) decrete; 
b) ordine; 
c) instrucţiuni; 
d) toate cele de mai sus. 
 

54.  Autorităţi administrative autonome sunt: 
a) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; 
b) Consiliul Naţional al Audiovizualului; 
c) Consiliul Legislativ; 
d) banca centrală – B.N.R. 
 

55.  Principiile de organizare a administraţiei publice în vigoare 
acum în România sunt: 
a) descentralizare;  
b) deconcentrare; 
c) centralizare; 
d) federalism. 
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56.  În relaţiile dintre consiliul local i primar pot exista raporturi de:  
a) colaborare; 
b) supraordonare; 
c) subordonare; 
d) în funcţie de natura speţei, toate acestea. 
 

57.  Reprezintă autorităţi deliberative: 
a) primarul; 
b) consiliul local; 
c) pre edintele consiliului judeţean; 
d) consiliul judeţean.  
 

58.  Au caracter de autorităţi executive: 
a) consiliul judeţean; 
b) consiliul oră enesc; 
c) consiliul local; 
d) niciuna dintre variantele de mai sus nu este corectă. 
 

59. Funcţia de consilier judeţean este incompatibilă cu: 
a) funcţia de prefect; 
b) funcţia de consilier local; 
c) calitatea de cadru didactic; 
d) funcţia de manager la o societate comercială de interes 

naţional fără sediu/filiale în judeţ.  
 

60.  Atribuţiile consiliului local sunt: 
a) întocmirea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 
b) verificarea cheltuirii sumelor din bugetul local; 
c) exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite; 
d) niciuna dintre variantele de mai sus nu este corectă. 
 

61.  Dizolvarea consiliului local poate interveni de drept în cazul în 
care: 
a) acesta nu se întrune te timp de 3 luni; 
b) acesta nu a adoptat în 3 edinţe nicio hotărâre; 
c) numărul consilierilor se reduce sub jumătate plus unul i nu 

se poate completa prin supleanţi – condiţie unică; 
d) niciuna dintre variantele de mai sus nu este corectă. 
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62.  Răspunderea consilierilor locali este una: 
a) personală, pentru toate hotărârile adoptate de consiliu; 
b) personală, pentru activitatea desfă urată în exercitarea 

mandatului; 
c) solidară, pentru activitatea consiliului local din care fac parte; 
d) toate variantele de mai sus.  
 

63.  Mandatul de consilier încetează de drept în următoarele situaţii: 
a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă defini-

tivă, la o pedeapsă penală; 
b) demisie; 
c) pierderea drepturilor electorale; 
d) punerea sub interdicţie judecătorească. 
 

64.  Atribuţiile primarului sunt: 
a) asigurarea ordinii publice i a lini tii locuitorilor prin interme-

diul instituţiilor competente; 
b) aprobarea statutului unităţii administrativ-teritoriale; 
c) aprobarea bugetului local; 
d) darea în administrare a bunurilor proprietate publică a unită-

ţii administrativ-teritoriale. 
 

65.  Mandatul primarului încetează de drept în caz de: 
a) condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă defini-

tivă, la o pedeapsă penală; 
b) demisie; 
c) pierdere a drepturilor electorale; 
d) punere sub interdicţie judecătorească. 
 

66.  Eliberarea din funcţie a secretarului unităţii administrativ-terito-
riale se face: 
a) de către prefect; 
b) numai la propunerea consiliului local; 
c) pe baza concluziilor reie ite din desfă urarea unei cercetări 

administrative; 
d) toate variantele de mai sus. 
 

67.  Atribuţiile consiliului judeţean sunt: 
a) aprobarea bugetului propriu al judeţului; 
b) alegerea celor doi vicepre edinţi ai consiliului; 
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c) administrarea domeniului public judeţean; 
d) niciuna dintre variantele de mai sus.  
 

68.  Mandatul consiliului judeţean: 
a) este de 4 ani; 
b) poate fi prelungit în caz de război; 
c) poate fi prelungit în situaţii excepţionale; 
d) se exercită de la data constituirii până la data declarării ca 

legal constituit a consiliului nou ales. 
 

69.  Atribuţiile pre edintelui consiliului judeţean sunt: 
a) alegerea a doi vicepre edinţi din rândul consilierilor; 
b) întocmirea proiectului ordinii de zi a edinţei consiliului ju-

deţean; 
c) înfiinţarea de instituţii publice; 
d) toate variantele de mai sus. 
 

70.  Atribuţiile prefectului sunt: 
a) coordonarea activităţii serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor; 
b) conducerea altor autorităţi ale administraţiei publice centrale 

de specialitate, organizate la nivelul judeţului; 
c) numirea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor; 
d) toate variantele de mai sus. 
 

71.  Subprefectul îndepline te atribuţiile: 
a) care îi sunt date prin acte normative; 
b) delegate de prefect prin hotărârea acestuia; 
c) prefectului, în lipsa acestuia; 
d) toate variantele de mai sus. 
 

72.  Comisia consultativă judeţeană este formată din: 
a) prefect; 
b) subprefect; 
c) efii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor; 
d) primarii municipiilor din judeţ. 
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73.  În raport cu competenţa materială, actele administrative pot fi: 
a) acte administrative de autoritate; 
b) acte administrative de gestiune; 
c) acte administrative jurisdicţionale; 
d) niciuna dintre variantele de mai sus nu este corectă. 
 

74.  Condiţiile de formă exterioară a actului administrativ sunt: 
a) denumirea autorităţii emitente; 
b) data emiterii/adoptării; 
c) structurarea pe secţiuni i/sau capitole; 
d) numărul actului. 
 

75.  Sunt acte administrative supuse condiţiei contrasemnării urmă-
toarele: 
a) toate decretele Pre edintelui; 
b) hotărârile de Guvern care trebuie puse în aplicare de către 

anumiţi mini tri; 
c) ordonanţele guvernamentale care trebuie puse în aplicare 

de către anumiţi mini tri; 
d) toate variantele de mai sus. 
 

76.  Au drept de iniţiativă legislativă pe care îl pot exercita direct: 
a) prefecţii; 
b) consiliile judeţene; 
c) Consiliul General al Municipiului Bucure ti; 
d) Guvernul. 
 

77.  Produc efecte juridice prin ele însele, fără îndeplinirea vreunei 
alte condiţii: 
a) avizele;  
b) acordurile prealabile;  
c) formalităţile procedurale tehnico-administrative; 
d) actele administrative. 
 

78.  Majoritatea necesară adoptării unei hotărâri poate fi: 
a) simplă – 50% +1 din membrii prezenţi; 
b) absolută – 50% +1 din membrii ale i/numiţi; 
c) calificată – 51% din membrii ale i/numiţi; 
d) calificată – 75% din membrii prezenţi. 
 



I. Drept administrativ 17

79.  Operaţiunile procedurale concomitente emiterii actului sunt: 
a) cvorumul; 
b) contrasemnarea; 
c) majoritatea cerută de lege pentru adoptare;  
d) motivarea. 
 

80.  Trăsăturile aprobărilor substitutive sunt: 
a) obligă organismul ierarhic inferior să pună în executare actul 

astfel cum a fost aprobat; 
b) aprobarea acoperă viciile esenţiale ale actului supus apro-

bării; 
c) acţiunea în justiţie trebuie îndreptată împotriva organului 

emitent; 
d) acţiunea în justiţie trebuie îndreptată împotriva organului 

superior care a aprobat actul administrativ. 
 

81.  Suspendarea actului administrativ poate fi dispusă de către: 
a) autoritatea emitentă; 
b) autoritatea ierarhic superioară; 
c) instanţele judecătore ti; 
d) de drept. 
 

82.  Revocarea actului administrativ poate fi dispusă de către: 
a) autoritatea emitentă; 
b) organismul ierarhic superior; 
c) instanţele judecătore ti; 
d) de drept. 
 

83.  Modificarea actului administrativ poate fi dispusă de către: 
a) autoritatea emitentă; 
b) organismul ierarhic superior; 
c) instanţele judecătore ti; 
d) de drept. 
 

84.  Anularea actului administrativ poate fi dispusă de către: 
a) autoritatea emitentă; 
b) organismul ierarhic superior; 
c) instanţele judecătore ti; 
d) de drept. 
 


