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1. Cercetarea dreptului administrativ se realizează din
perspectiva:
a) Jurisprudenţială, legislativă şi doctrinară;
b) Legislativă, doctrinară şi statistic;
c) Doctrinară şi macroeconomică;
d) Toate variantele de mai sus.
2. Autorităţile care realizează administraţia publică sunt:
a) Preşedintele şi Ministerul Public;
b) prefectul şi Parlamentul;
c) ministerele şi instanţele de judecată;
d) regiile autonome, instituţiile bugetare şi companiile
naţionale aflate în subordinea ministerelor.
3. Autorităţile care realizează administraţia publică:
a) aduc la îndeplinire legile;
b) legiferează;
c) toate variantele de mai sus sunt corecte;
d) nici una 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
data ulterioară menţionată în text;
d) la 3 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial sau la o
dată ulterioară menţionată în text.
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5. Regimul politic din România este unul:
a) democratic;
b) prezidenţial;
c) semiprezidenţial atenuat;
d) prezidenţial parlamentarizat.
6. În conformitate cu dispoziţiile Constituţionale, unica
autoritate legiuitoare a ţării este:
a) Preşedintele;
b) Guvernul;
c) Parlamentul;
d) nici una dintre variantele de mai sus nu este corectă.
7. Subordonarea administrativă presupune:
a) dreptul de organizare a activităţii autorităţii ierarhic
inferioare;
b) dreptul de supraveghere generală a activităţii fără însă a
da dreptul de numire a conducătorilor;
c) dreptul de tragere la răspundere şi de control al
activităţii fără posibilitatea anulării actelor;
d) dreptul de a transmite instrucţiuni autoritatii ierarhic
inferioare, fără ca acestea să fie obligatorii.
8. În funcţie de categoriile de raporturi sociale pe care le
reglementează, normele de drept administrativ pot fi:
a) norme de reglementare a raporturilor dintre autorităţile
administraţiei publice şi particulari;
b) norme referitoare la statutul funcţionarilor publici,
răspunderea civilă, controlul şi contenciosul administrative;
c) norme procesuale de natură civilă;
d) norme care reglementează raporturile dintre particulari.
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9. Forţa juridică a unui izvor scris este:
a) data de conţinutul şi caracterul acestuia;
b) independenta de natura autorităţii publice de la care
emană;
c) determinată de numărul autorităţilor emitente (Ex.: 2
sau mai multe autorităţi);
d) independenta de poziţia în structura ierarhică a
autorităţii publice de la care emană.
10.Obiceiul (cutuma) poate constitui prin el insuşi izvor
de drept?
a) da, oricând;
b) nu;
c) da, cu condiţia să fie notoriu;
d) doar dacă are o consacrare scrisă.
11. Tratatele şi 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 unei ramuri de drept public;
d) în situaţia în care sunt de aplicaţie indirectă.
12.Reprezintă izvoare scrise ale dreptului administrativ:
a) Constituţia şi legile constituţionale;
b) legile organice (nu şi cele ordinare);
c) Ordonanţele simple ale Guvernului (nu şi cele de
urgenţă);
d) toate Hotărârile de Guvern.
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13.Sub aspectul gradului de determinare, sancţiunile normelor
de drept administrativ pot fi:
a) pecuniare;
b) relativ determinabile;
c) cumulative;
d) determinabile.
14.Pentru realizarea programului de guvernare, Guvernul
exercită următoarele funcţii:
a) funcţia de strategie, legiferare şi reprezentare;
b) funcţia de administrare a proprietăţii publice a statului;
c) funcţia de unică autoritate de reprezentare;
d) toate variantele de mai sus sunt corecte.
15.Pot fi membri ai Guvernului persoanele care:
a) au doar cetăţenia romană;
b) au domiciliul în ţară şi nu au suferit condamnări penale
în ultimii 3 ani;
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;
b) funcţia de deputat ori senator, ori cadru didactic;
c) exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională
salarizate în cadrul organizaţiilor cu scop comercial;
d) exercitarea de acte de comerţ sau a unor activităţi de
cercetare ştiinţifică.
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17. Atribuţiile Guvernului sunt:
a) exercită conducerea generală a administraţiei publice
locale;
b) iniţiază proiecte de lege şi le adoptă;
c) emite hotărâri pentru organizarea executării legilor,
ordonanţe în temeiul unei legi speciale de abilitare şi
ordonanţe de urgenţă potrivit Constituţiei;
d) adoptă proiectele de lege ale bugetului de stat şi
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) revocabilităţii;
c) pierderii drepturilor electorale, suspendării din funcţie,
a decesului;
d) toate variantele de mai sus sunt corecte.
19. Primul-ministru numeşte şi eliberează din funcţie:
a) secretarii de stat şi miniştrii;
b) personalul din cadrul cancelariei primului-ministru;
c) conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale;
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 forma de răspundere în regimul contenciosului
administrativ, când paguba este cauzată printr-un act
juridic de orice tip sau prin nesoluţionarea în termen
legal a unei cereri;
b) o forma de răspundere în condiţiile dreptului comun,
pentru restul situaţiilor cauzatoare de prejudicii;
c) o categorie unică de răspundere în regimul
contenciosului administrativ;
d) nici una dintre variantele de mai sus nu este corectă.
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21. Hotărârile şi ordonanţele adoptate de Guvern:
a) se semnează de către primul-ministru;
b) se contrasemnează de către miniştrii care au obligaţia
punerii lor în aplicare;
c) se publică în Monitorul Oficial al României;
d) d. toate variantele de mai sus sunt corecte.
22.Moţiunea de cenzură poate fi:
a) iniţiată de cel puţin 1/3 din numărul total al deputaţilor
şi senatorilor;
b) iniţiată de cel puţin 1/2 din numărul total al deputaţilor
şi senatorilor;
c) adoptată cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor;
d) adoptată cu votul a cel puţin 1/3 din numărul total al
deputaţilor şi senatorilor.
23. Au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor
Guvernului pt. faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor:
a) Parlamentul şi Avocatul Poporului;
b) Preşedintele României;
c) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
d) Curtea Constituţională.
24. Daca o moţiune de cenzură a fost respinsă, parlamentarii
care au semnat-o:
a) nu mai pot iniţia o nouă moţiune de cenzură în aceeaşi
sesiune parlamentară;
b) nu au nici o 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.
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25. Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului
cu privire la:
a) programul de guvernare;
b) proiecte de ordonanţe guvernamentale;
c) proiecte de lege organică, dar nu şi ordinare;
d) toate variantele de mai sus sunt corecte.
26. In situaţia tragerii la răspundere penală a unui membru al
Guvernului, competenţa de judecată aparţine:
a) Curţii Constituţionale;
b) Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
c) în funcţie de natura faptei: Curţii Constituţionale sau
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
d) Curţii de Apel în raza căreia s-a săvârşit infracţiunea.
27.Guvernul este demis:
a) la data retragerii de către Preşedinte 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-şi
exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile;
d) pentru fapte grave de încalcare a Constituţiei.
28. Acţiunea în contencios administrativ are ca obiect:
a) repararea prejudiciului;
b) recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului invocat,
oricare ar fi acela;
c) anularea actului care nu indeplineşte condiţiile de
oportunitate;
d) atragerea răspunderii funcţionarilor publici.
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29. Administraţia publică include:
a) autoritatea judecatorească;
b) autoritatea legiuitoare;
c) administratia de stat;
d) nici una 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) judecatorească;
c) executivă;
d) toate cele de mai sus.
32. Curtea Constituţională este încadrată strict în sfera de
putere:
a) executivă;
b) legislativă;
c) judecătorească;
d) nici o 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 nu au caracter de mobilitate;
c) normele dreptului administrativ au caracter imperativ;
d) nici una dintre variantele de mai sus nu este corectă.
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