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Testul 3
I.
1. Principiul statului de drept presupune:
a) obligaţia statului de a îşi respecta propriile legi;
b) obligaţia exercitării dreptului la vot;
c) supremaţia legii în statul român;
d) obligaţia statului de a reglementa proceduri prin intermediul
cărora persoanele să se poată proteja împotriva abuzurilor statului.
2. Guvernul:
a) de regulă, are un mandat de 4 ani;
b) poate adopta ordonanţe de urgenţă, însă acestea nu pot viza
măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică;
c) adoptă ordonanţe de urgenţă în baza unei legi de abilitare;
d) are în componenţă Ministerul Public.
3. Curtea Constituţională:
a) verifică constituţionalitatea tuturor actelor normative;
b) exercită funcţia de mediere între puterile statului;
c) nu se sesizează din oficiu în nicio situaţie;
d) hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic.
4. Camerele Parlamentului:
a) îşi desfăşoară activitatea în cursul a trei sesiuni ordinare;
b) pot hotărî ca anumite şedinţe să fie secrete;
c) joacă atât rol de prime Camere Sesizate, cât şi rol de Camere
Decizionale;
d) se pot întruni în sesiuni extraordinare la cererea a cel puţin o
treime din numărul deputaţilor sau al senatorilor.
5. Reprezintă obligaţiii care derivă din Constituţie:
a) plata taxelor şi a impozitelor;
b) exercitarea drepturilor cu bună-credinţă;
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c) îndatorirea de a motiva urgenţa unei ordonanţe de urgenţă în
cuprinsul acesteia;
d) adoptarea unei moţiuni simple cu privire la o problemă ce a
făcut obiectul unei interpelări.
6. În cazul angajării răspunderii Guvernului:
a) Parlamentul poate să nu iniţieze o moţiune de cenzură în termen de 3 zile, situaţie în care Guvernul rămâne în funcţie, iar proiectul este considerat adoptat;
b) Parlamentul poate să iniţieze o moţiune de cenzură într-un
termen de 5 zile, care trebuie votată cu majoritate absolută;
c) Parlamentul trebuie să iniţieze o moţiune de cenzură pentru a
reconfirma votul de încredere acordat Guvernului;
d) Parlamentul poate să iniţieze o moţiune simplă, care dacă va
fi votată va atrage demiterea Guvernului.
7. Parlamentul, în şedinţă comună a celor două Camere:
a) acordă votul de încredere Guvernului;
b) aprobă ordonanţe de urgenţă;
c) numeşte Avocatul Poporului;
d) dispune suspendarea din funcţie a Preşedintelui României,
după consultarea Curţii Constituţionale.
8. Fac parte din puterea judecătorească:
a) Avocatul Poporului;
b) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
c) Ministerul Justiţiei;
d) Curtea Constituţională.
9. Nu este cetăţean român:
a) copilul născut pe teritoriul României dintr-un părinte străin, iar
unul necunoscut;
b) copilul născut pe o navă sub pavilion francez, din părinţi cetăţeni români;
c) copilul adoptat de părinţi cetăţeni români;
d) copilul care părăseşte ţara în vacanţă împreună cu părinţii săi,
cetăţeni români.
10. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării:
a) este comandantul forţelor armate;
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b) este parte a puterii executive;
c) participă la menţinerea securităţii internaţionale;
d) este prezidat de Preşedintele României.
11. Alegerile:
a) parlamentare sunt uninominale;
b) sunt guvernate de principiul votului universal;
c) se organizează din patru în patru ani, indiferent de obiectul
acestora;
d) prezidenţiale au întotdeauna două tururi de scrutin.
12. Obiecţia de neconstituţionalitate:
a) poate viza legi ordinare;
b) poate fi ridicată din oficiu de instanţele de judecată;
c) poate fi ridicată de oricare dintre părţile unui proces;
d) poate viza ordonanţe simple.
13. Preşedintele României:
a) poate dizolva Parlamentul doar după consultarea preşedinţilor
celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare;
b) poate dispune prin decret graţieri colective;
c) poate refuza promulgarea legii dacă nu este de acord cu conţinutul acesteia;
d) are drept de iniţiativă legislativă în cazul legilor adoptate în
domeniul militar.

II.
1. Oferiţi patru exemple de autorităţi publice care nu fac parte din
nicio putere a statului.
2. Explicaţi noţiunea de cvorum legal în contextul procedurii parlamentare.
3. În ce situaţii intervine vacanţa funcţiei de Preşedinte al României?
4. Enumeraţi patru deosebiri între procedura suspendării din
funcţie a Preşedintelui şi procedura.
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III.
1. Care este diferenţa între deciziile şi hotărârile Curţii Constituţionale, pe de o parte, şi avizele Curţii Constituţionale, pe de altă
parte?
2. Cine are competenţa de a constata neconstituţionalitatea
hotărârilor de Guvern?
3. Care sunt diferenţele între legile constituţionale şi cele
organice?
4. Prin ce act al Parlamentului se ridică imunitatea procedurală a
unui parlamentar?

