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Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări: 
Itemi cu valoare de 2 puncte 
 
1. Calitatea de deputat sau senator încetează: 

a. urmare a schimbării domiciliului; 
b. la data întrunirii legale a Camerelor nou alese; 
c. la 5 zile de la data organizării noilor alegeri parlamentare; 
d. înainte cu o lună de începerea campaniei electorale. 

2. Publicarea anunțului referitor la elaborarea proiectelor de acte normative de autoritatea administrației 
publice se face: 
a. doar în Monitorul Oficial al României; 
b. numai prin afișare la sediul propriu; 
c. doar prin transmiterea către mass-media centrală; 
d. prin afișarea la sediul propriu, pe site-ul propriu și transmiterea către mass-media centrală sau locală. 

3. Potrivit politicilor Uniunii Europene, protecția mediului și îmbunătățirea calității acestuia trebuie să fie în 
conformitate cu principiul: 
a. subsidiarității; 
b. dezvoltării durabile; 
c. nondiscriminării; 
d. identității naționale. 

4. Care este durata mandatului Președintelui României? 
a. 3 ani; 
b. 4 ani; 
c. 4 ani și 6 luni; 
d. 5 ani. 

5. O informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă este, în sensul Legii nr. 544/2001: 
a. o informație publică; 
b. o informație cu privire la datele personale; 
c. o informație curriculară; 
d. o informație neindividualizată. 

6. Președintele Camerei Deputaților poate fi și președinte al Senatului? 
a. da; 
b. da, cu condiția ca remunerația să o primească dintr-o singură parte; 
c. da, cu condiția să aibă o majoritate de voturi; 
d. nu. 

7. Ministerele se organizează: 
a. în subordinea comună a Parlamentului și Guvernului României; 
b. numai în subordinea Guvernului României; 
c. în subordinea autorității judecătorești; 
d. ca autorități administrative autonome. 

8. Ziua Națională a României este: 
a. 24 Ianuarie; 
b. 1 Mai; 
c. 23 August; 
d. 1 Decembrie. 

9. În sensul legii privind transparența decizională în administrația publică, orice grup asociativ de 
reprezentare civică poartă numele de: 
a. asociație legal constituită; 
b. organizație non-profit; 
c. partid; 
d. grup de presiune. 

10. Cine are libertatea de a-și căuta un loc de muncă, a lucra sau a se stabili în orice stat membru al Uniunii 
Europene? 
a. orice cetăţean al  Europei; 

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
      FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE 
      A: Bd. Expoziției, nr. 30 A, sector 1, București, 
      T / F: +40372249786; I M: +4 0722 260752 I E: admitere@administratiepublica.eu I F: facebook.com/administratiepublica.eu 

 

2 

mailto:admitere@administratiepublica.eu
http://www.administratiepublica.eu/


 

SCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

www.administratiepublica.eu 

b. orice cetăţean al Statelor Unite ale Americii; 
c. orice cetăţean al statelor terţe; 
d. orice cetățean al Uniunii Europene. 

11. Care autoritate publică proiectul anual al bugetului de stat? 
a. Camera Deputaților; 
b. Consiliul Economic și Social; 
c. Ministerul Public; 
d. Guvernul României. 

12. Accesul la informațiile de interes public se face: 
a. din oficiu, pe baza unei cereri formulate la Biroul de Relații cu Publicul al instituției; 
b. numai la cerere; 
c. din oficiu sau la cerere; 
d. numai prin hotărâre judecătorească definitivă. 

13. Adoptarea unei moțiuni de cenzură se face: 
a. cu votul majorității deputaților și senatorilor; 
b. cu votul majorității membrilor Guvernului; 
c. de Președintele României; 
d. de prim-ministrul României.  

14. Potrivit Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, aceasta din urmă se întemeiază pe 
principiile: 
a. autonomiei și concentrării puterilor în stat; 
b. democrației și statului de drept; 
c. echilibrului și identității naționale; 
d. deconcentrării, bunei guvernări și autonomiei justiției. 

15. Ce conține anunțul ședinței publice, în sensul legii privind transparența decizională în administrația 
publică? 
a. doar ora și locul de desfășurare; 
b. persoanele invitate, data și locul de desfășurare; 
c. date despre autoritatea publică respectivă, ora și locul de desfășurare; 
d. data, ora, locul de desfășurare și ordinea de zi. 

16. Prefectul este numit: 
a. prin hotărâre definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție; 
b. de Președintele României; 
c. de Guvernul României; 
d. prin referendum. 

17. Dreptul salariaților la grevă: 
a. este prevăzut în Constituția României; 
b. nu este prevăzut în Constituția României; 
c. se poate exercita fără condiții sau limite; 
d. aparține, potrivit Constituției României, doar celor forțați să muncească. 

18. În câte sesiuni ordinare se întâlnesc Camera Deputaților și Senatul? 
a. o singură sesiune; 
b. două sesiuni; 
c. trei sesiuni; 
d. patru sesiuni. 

19. Care este forma de guvernământ a statului român, potrivit Constituției României în vigoare? 
a. republică; 
b. monarhie; 
c. teocrație; 
d. principat. 

20. Potrivit Legii nr. 544/2001, accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public este: 
a. neconstituțional; 
b. discriminatoriu; 
c. interzis; 
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d. garantat. 
21. Care dintre următoarele reprezintă o îndatorire fundamentală a cetățenilor, potrivit Constituției 

României? 
a. aderarea la o anumită credință religioasă  
b. contribuția la cheltuielile publice; 
c. cenzurarea anumitor publicații; 
d. violarea secretului corespondenței. 

22. În sensul legii privind transparența decizională în administrația publică, ședința publică este definită ca: 
a. ședința desfășurată într-o piață centrală a orașului sau comunei; 
b. ședința desfășurată în cadrul autorităților administrației publice, la care are acces orice persoană interesată; 
c. ședința la care participă cel puțin o persoană care deține statutul de persoană publică; 
d. ședința desfășurată la sediul postului public de televiziune. 

23. După promulgare, legile se publică în: 
a. Jurnalul Oficial al Parlamentului; 
b. Revista Consiliului Legislativ; 
c. Monitorul Oficial al României; 
d. Carta Fundamentală a Uniunii Europene. 

24. Imnul național al României este: 
a. „Trei culori”; 
b. „Deșteaptă-te, române”; 
c. „Te slăvim, Românie!”; 
d. „Gaudeamus igitur”. 

25. Potrivit Constituției României, cultele religioase: 
a. nu pot depăși un anumit număr de credincioși; 
b. sunt sprijinite de stat și autonome față de acesta; 
c. nu au libertatea de a înființa publicații; 
d. sunt interzise. 

26. Pot fi adresate petiții Parlamentului European? 
a. da, orice cetățean al Uniunii Europene și orice persoană (fizică sau juridică) ce are reședința sau sediul 

social într-un stat membru are dreptul de a adresa petiții; 
b. numai de oficiile și agențiile Uniunii Europene; 
c. numai membrii parlamentelor statelor membre pot adresa petiții Parlamentului European; 
d. nu. 

27. Avocatul Poporului prezintă rapoarte Parlamentului României: 
a. anual sau la cererea celor două Camere; 
b. doar la cererea Președintelui; 
c. din oficiu, ori de câte ori are un caz rezolvat; 
d. de două ori pe an. 

28. Care sunt autoritățile administrației publice obligate să respecte dispozițiile Legii nr. 52/2003? 
a. doar unele autorități administrative autonome; 
b. numai consiliile județene, consiliile locale și primarii; 
c. doar autoritățile administrației publice locale; 
d. autoritățile administrației publice locale și centrale. 

29. Între câți candidați se organizează al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale? 
a. primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur; 
b. primii trei candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur; 
c. jumătate din candidații prezenți în primul tur; 
d. nu există un număr fix de candidați pentru al doilea tur. 

30. Statul român se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor: 
a. executivă și judecătorească; 
b. legislativă și judecătorească; 
c. executivă și legislativă; 
d. legislativă, executivă și judecătorească. 

31. Actuala Constituție a României a fost adoptată în anul ...... și a fost revizuită în anul......: 
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a. 1990, 2003; 
b. 1991, 2003; 
c. 1992, 2007; 
d. 1993, 2003. 

32. Procurorii constituiți în parchete aparțin: 
a. Ministerului Public; 
b. Curții Constituționale; 
c. Senatului României; 
d. Curții de Conturi. 

33. Care este subdiviziunea monedei naționale a României? 
a. leul; 
b. banul; 
c. centul; 
d. centima. 

34. Legea nr. 52/2003 stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței 
decizionale: 
a. numai în cadrul ministerelor; 
b. doar în cadrul autorităților administrației publice locale; 
c. numai în cadrul unor consilii județene; 
d. în cadrul autorităților administrației publice locale și centrale, precum și al altor instituții care utilizează 

resurse financiare publice. 
35. În legătură cu principalele probleme politice ale națiunii, Președintele României adresează 

Parlamentului: 
a. scrisori deschise; 
b. mesaje; 
c. ordine; 
d. rugăminți. 

36. Singura autoritate legiuitoare a României este: 
a. Parlamentul; 
b. Avocatul Poporului; 
c. Guvernul României; 
d. Înalta Curte de Casație și Justiție. 

37. Potrivit Constituției, sub aspect administrativ, teritoriul României este organizat în: 
a. sate și orașe; 
b. orașe și județe; 
c. comune, orașe și județe; 
d. sate, orașe și județe. 

38. În cadrul unei instituții publice există o persoană responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor celor 
interesați de proiectul de act normativ propus? 
a. da; 
b. numai în situația în care volumul de muncă este foarte mare (sunt multe propuneri, sugestii); 
c. doar dacă proiectul de act normativ este relevant pentru mediul de afaceri; 
d. nu există o asemenea persoană. 

39. Constituția României prevede durata normală a zilei de lucru ca fiind, în medie, de: 
a. cel mult 4 ore; 
b. cel mult 8 ore; 
c. cel puțin 8 ore; 
d. 4 ore. 

40. Care este ordinea culorilor din drapelul României începând din dreptul lancei? 
a. roșu, galben, albastru; 
b. galben, roșu, albastru; 
c. albastru, galben, roșu; 
d. roșu, albastru, galben. 

41. Refuzul instituției publice de a comunica informațiile solicitate se motivează? 
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a. da; 
b. doar în situațiile în care instituția nu se confruntă cu un volum mare de lucru; 
c. numai dacă solicitarea prevede acest aspect; 
d. nu se motivează. 

42. În sensul legii privind transparența decizională în administrația publică, orice punct de vedere, opinie, 
sugestie primită de autoritățile publice de la persoane interesate în procesul de luare a deciziilor și 
elaborare a actelor normative poartă numele de: 
a. rugăminte; 
b. recomandare; 
c. luare de poziție; 
d. politică publică. 

43. Din structura Guvernului României fac parte: 
a. miniștrii și alți membri stabiliți prin lege organică; 
b. deputații, senatorii și miniștrii; 
c. prim-ministrul, parlamentarii și miniștrii; 
d. prim-ministrul, miniştrii şi consilierii prim-ministrului.  

44. Potrivit Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, demnitatea umană este: 
a. neglijabilă; 
b. inviolabilă; 
c. discriminatorie; 
d. neechitabilă. 

45. Cine poate transmite în scris sugestii, opinii, propuneri cu privire la proiectul de act normativ al unei 
autorități publice supus dezbaterii publice? 
a. numai persoane juridice; 
b. doar autoritățile subordonate celei în cauză; 
c. Parlamentul României; 
d. persoanele sau organizațiile interesate. 

46. Consiliul Economic și Social este: 
a. un organ consultativ al Parlamentului şi Guvernului României; 
b. o subunitate la nivelul tuturor ministerelor din România; 
c. o autoritate administrativă autonomă în România; 
d. un grup de lucru la nivelul Uniunii Europene. 

47. În timpul mandatului, Președintele României poate îndeplini o altă funcție publică sau privată? 
a. da; 
b. cu condiția să renunțe la una dintre remunerații; 
c. poate îndeplini o funcție privată, nu una publică; 
d. nu poate îndeplini nici alte funcții publice, nici funcții private. 

48. Care este autoritatea administrației publice pentru coordonarea activității consiliilor comunale și 
orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean? 
a. primarul; 
b. consiliul județean; 
c. prefectul; 
d. Ministerul Public. 

49. Potrivit Constituției României, suveranitatea națională aparține: 
a. poporului român; 
b. Președintelui României, care o exercită în nume propriu; 
c. monarhului; 
d. unui grup de persoane influente. 

50. Dreptul la învățătură este asigurat prin: 
a. învățământul general obligatoriu, învățământul liceal și cel profesional; 
b. învățământul general obligatoriu și învățământul superior; 
c. învățământul general obligatoriu, liceal, profesional și învățământul superior; 
d. învățământul general obligatoriu, liceal, profesional, învățământul superior și alte forme de instrucție și 

perfecționare. 
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51. Membrii Parlamentului European sunt: 
a. numiți de președinții statelor membre; 
b. numiți de Comisia Europeană și Consiliul European; 
c. aleși prin vot universal direct, liber și secret; 
d. aleși pe viață, prin vot direct, liber exprimat. 

52. Ordinea care determină prioritatea participării la ședințele publice, în raport cu interesul manifestat față 
de subiectul ședinței, în sensul Legii nr. 52/2003, se numește: 
a. ordine prestabilită; 
b. ordine de precădere; 
c. ordine de întâietate; 
d. preferință. 

53. Curtea Constituțională este formată din: 
a. deputați și membri ai Guvernului României; 
b. judecători; 
c. procurori și judecători; 
d. procurori, judecători și magistrați. 

54. Promulgarea unei legi se face de: 
a. președintele Camerei Deputaților; 
b. președintele Senatului; 
c. Președintele României; 
d. prim-ministrul României.  

55. Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului: 
a. un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public naţional din exerciţiul bugetar expirat; 
b. lista litigiilor rezultate din activitatea Curţii de Conturi; 
c. propunerile de nominalizare pentru funcţiile de consilier de conturi; 
d. un raport privind transparenţa decizională.  

56. Economia României este: 
a. bazată pe proprietatea colectivă, toate sectoarele ei fiind colective; 
b. o economie de piață, bazată pe libera inițiativă și concurență; 
c. o economie lipsită de concurență, în care prețurile nu sunt libere; 
d. bazată pe inexistența pluralismului formelor de proprietate. 

57. Candidatul pentru funcția de prim-ministru al României: 
a. este propus de Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ; 
b. trebuie ales prin vot universal, secret, liber exprimat de cetățenii României; 
c. este desemnat de Președintele României în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în 

Parlament (sau a partidelor reprezentate); 
d. trebuie ales de membrii Guvernului României. 

58. Cine are dreptul la protecție împotriva concedierilor nejustificate, în conformitate cu dreptul Uniunii 
Europene și cu legislațiile și practicile naționale? 
a. orice persoană care lucrează; 
b. doar membrii oficiilor, instituțiilor și agențiilor Uniunii Europene; 
c. numai funcționarii publici din statele membre; 
d. doar anumite organizații ale lucrătorilor. 

59. Parchetele funcționează: 
a. ca parte a Administrației prezidențiale; 
b. pe lângă instanțele de judecată; 
c. doar pe lângă instanțele extraordinare; 
d. pe lângă Consiliul Suprem de Apărare a Țării. 

60. În România, respectarea Constituției și a legilor este: 
a. opțională; 
b. interzisă; 
c. obligatorie; 
d. decisă de Înalta Curte de Casație și Justiție. 
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61. Care este organul consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte 
normative și ține evidența oficială a legislației României? 
a. Camera decizională; 
b. Consiliul Legislativ; 
c. Guvernul României; 
d. Înalta Curte de Casație și Justiție.  

62. În privința conferințelor de presă organizate, autoritățile publice au obligația informării în timp util a 
mijloacelor de informare în masă? 
a. da; 
b. au doar obligația informării ziariștilor; 
c. doar dacă la conferințele respective se anticipează un număr de peste 200 de participanți; 
d. nu au o asemenea obligație. 

63. În situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, Guvernul României poate adopta: 
a. moțiuni de cenzură; 
b. ordonanțe de urgență; 
c. legea angajării răspunderii; 
d. legi constituționale. 

64. Spațiul aerian, marea teritorială, bogățiile de interes public ale subsolului României fac obiectul: 
a. exclusiv al proprietății publice; 
b. exclusiv al proprietății private; 
c. proprietății colective; 
d. atât al proprietății publice, cât și al celei private. 

65. România este un: 
a. principat suveran, unitar și indivizibil; 
b. stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil; 
c. stat național neunitar și indivizibil; 
d. stat național, independent, neunitar și divizibil. 

66. Uniunea Europeană este întemeiată pe valorile universale și indivizibile ale: 
a. libertății și egalității; 
b. identității și naționalismului; 
c. umanității, moralității și spiritualității; 
d. demnității umane, libertății, egalității și solidarității.  

67. Cine organizează și coordonează activitățile care privesc apărarea țării și securitatea națională, 
participarea la menținerea securității internaționale, restabilirea păcii și apărarea colectivă în sisteme de 
alianță militară? 
a. Guvernul României; 
b. Comisiile speciale din Parlament; 
c. Consiliul Suprem de Apărare a Țării; 
d. Ministerul Apărării Naționale. 

68. În timpul mandatului, Președintele României poate fi membru al unui partid? 
a. da; 
b. cu condiția să fie membru al partidului care are majoritatea absolută în Parlament; 
c. cu condiția să fie în același partid cu prim-ministrul; 
d. nu. 

69. Cine îndeplinește rolul de reprezentant al Guvernului României pe plan local? 
a. prim-ministrul; 
b. primarul; 
c. președintele consiliului județean; 
d. prefectul. 

70. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene recunoaște dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal? 
a. da, oricărei persoane; 
b. numai persoanelor defavorizate din punct de vedere social; 
c. doar persoanelor care cer azil; 
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d. nu recunoaște acest drept. 
71. Care sunt actele juridice pe care le adoptă Parlamentul României? 

a. legi constituționale și ordonanțe; 
b. legi, hotărâri și moțiuni; 
c. hotărâri și ordonanțe; 
d. legi organice și ordonanțe.  

72. Președintele României este ales prin: 
a. vot universal, egal, public al cetățenilor cu drept de vot ai României; 
b. vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat al cetățenilor cu drept de vot ai României; 
c. votul cetățenilor Uniunii Europene; 
d. votul celor două Camere ale Parlamentului. 

73. Un deputat poate fi în același timp și senator? 
a. dacă este ales, poate fi; 
b. poate fi, cu condiția să aibă vârsta de cel puțin 35 de ani; 
c. da, însă nu poate fi ales și în Parlamentul European; 
d. nu poate fi. 

74. În sensul legii privind transparența decizională în administrația publică, „procesul deliberativ desfășurat 
de autoritățile publice” reprezintă definiția: 
a. recomandării; 
b. luării deciziei; 
c. minutei; 
d. ședinței publice. 

75. Prin ce autorități ale administrației publice se realizează autonomia locală în comune și orașe? 
a. consilii județene; 
b. primari și prefecți; 
c. consilii locale și primari; 
d. oficiile serviciilor publice deconcentrate. 

76. Potrivit Constituției României, garantul independenței justiției este: 
a. Consiliul Superior al Magistraturii; 
b. Curtea Constituțională; 
c. ministrul justiției; 
d. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 

77. Care sunt actele pe care le adoptă Guvernul României? 
a. legi și hotărâri; 
b. decrete și ordonanțe; 
c. hotărâri și ordonanțe; 
d. legi, moțiuni și decrete. 

78. Cine reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a 
țării? 
a. prim-ministrul României; 
b. președintele Camerei Deputaților; 
c. Președintele României; 
d. Guvernul României. 

79. Implicarea participării active a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul 
de elaborare a actelor normative reprezintă un scop al Legii nr. 52/2003? 
a. da; 
b. doar implicarea participării active în procesul de luare a deciziilor administrative; 
c. doar implicarea participării active în procesul de elaborare a actelor normative; 
d. nu reprezintă un scop al Legii nr. 52/2003. 

80. Potrivit Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, proprietatea intelectuală: 
a. trebuie îngrădită; 
b. este colectivă; 
c. este protejată; 
d. este subordonată. 
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81. Cine exercită controlul asupra modului de formare, administrare și de întrebuințare a resurselor 
financiare ale statului și sectorului public? 
a. Consiliul Economic și Social; 
b. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; 
c. președintele Consiliului Superior al Magistraturii; 
d. Curtea de Conturi. 

82. O informație care privește sau rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice este, în sensul 
Legii nr. 544/2001: 
a. de circulație strict internă; 
b. neoficială; 
c. de interes public; 
d. de interes privat. 

83. La ce se referă prezumția de nevinovăție? 
a. la calitatea oamenilor de a se naște nevinovați; 
b. la faptul că orice persoană acuzată este considerată nevinovată până ce vinovăția ei este stabilită conform 

legii; 
c. la pronunțarea favorabilă a unei sentințe judecătorești; 
d. la incapacitatea de a decide asupra vinovăției unei persoane. 

84. Dreptul de a fi ales în Parlamentul European aparține: 
a. doar consilierilor locali din statele membre; 
b. oricărui cetățean al lumii; 
c. oricărui cetățean al Uniunii Europene; 
d. cetățenilor anumitor state membre selecționate. 

85. Punctele de vedere ale persoanelor invitate la ședințele publice organizate de autoritățile publice, în 
sensul Legii nr. 52/2003: 
a. au cea mai mare putere decizională; 
b. au valoare de recomandare; 
c. sunt secrete, deci nu apar în minutele ședințelor; 
d. nu trebuie luate în considerare de autoritățile publice. 

86. Potrivit Constituției României, pe ce principii se bazează administrația publică din unitățile administrativ-
teritoriale? 
a. principiile descentralizării și concentrării puterii în stat; 
b. principiile separației și autonomiei locale; 
c. principiile echilibrului, autonomiei locale și concentrării serviciilor publice; 
d. principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice. 

87. Care sunt actele juridice pe care le emite Președintele României în exercitarea atribuțiilor sale? 
a. ordonanțe; 
b. legi organice; 
c. decrete; 
d. hotărâri. 

88. Informațiile clasificate, potrivit legii, pot fi accesate liber de orice persoană? 
a. dacă se face o cerere scrisă, pot fi accesate; 
b. pot fi accesate doar de persoane juridice; 
c. se pot accesa doar la sediul instituției publice respective; 
d. nu pot fi accesate liber de orice persoană.  

89. În sensul legii privind transparența decizională în administrația publică, instrumentele de decizie prin 
intermediul cărora sunt identificate posibilele soluții pentru rezolvarea problemelor de politici publice se 
numesc: 
a. acte normative; 
b. recomandări publice; 
c. documente de politici publice; 
d. minute. 

90. Ce autoritate asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a 
administrației publice? 
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a. Parlamentul României; 
b. Guvernul României; 
c. Președintele României; 
d. Ministerul Public. 

91. Care dintre următoarele drepturi nu sunt garantate de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene? 
a. dreptul de azil; 
b. dreptul de a întemeia o familie; 
c. dreptul persoanei de acces la date cu caracter personal care nu o privesc; 
d. dreptul persoanei acuzate la apărare. 

92. Cui îi propune Consiliul Superior al Magistraturii numirea în funcție a judecătorilor și procurorilor (cu 
excepția stagiarilor)? 
a. Curții Constituționale; 
b. Președintelui României; 
c. președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție; 
d. președintelui Camerei Deputaților. 

93. Potrivit Constituției României, proprietatea privată: 
a. poate deveni colectivă; 
b. nu poate fi vândută; 
c. este inviolabilă; 
d. nu este ocrotită prin lege. 

94. În sensul legii privind transparența decizională în administrația publică, documentul scris în care se 
consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică poartă 
numele de: 
a. act normativ; 
b. recomandare; 
c. document de politici publice; 
d. minută. 

95. Cele două Camere ale Parlamentului lucrează: 
a. în patru sesiuni ordinare; 
b. numai în ședințe comune; 
c. în ședințe separate și câteodată în ședințe comune; 
d. trei luni pe an. 

96. Funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate este exercitată de: 
a. Consiliul Legislativ; 
b. Avocatul Poporului; 
c. prim-ministrul României; 
d. Președintele României. 

97. Bugetul public național cuprinde: 
a. bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale de stat; 
b. bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele locale ale orașelor, comunelor, județelor; 
c. bugetul Parlamentului, al Guvernului, Președintelui României și bugetul Curții Constituționale; 
d. impozitele, taxele și bugetele cetățenilor țării. 

98. Potrivit Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, familia se bucură de protecție: 
a. juridică; 
b. morală și religioasă; 
c. socială și financiară; 
d. juridică, economică și socială. 

99. Desemnarea unui purtător de cuvânt intră în obligațiile instituțiilor publice? 
a. da; 
b. nu; 
c. doar dacă există o hotărâre judecătorească;  
d. intră în obligațiile autorităților publice, nu și în ale instituțiilor. 

100.  Adoptarea deciziilor administrative, în sensul Legii nr. 52/2003, ține de competența exclusivă a: 
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a. persoanelor care prezidează ședințele publice; 
b. celor care vin cu recomandări în procesul de elaborare a actelor normative; 
c. autorităților publice; 
d. Guvernului României. 

 
 

Itemi cu valoare de 3 puncte 
101. Președintele Senatului este ales: 

a. la începutul fiecărei sesiuni; 
b. de Avocatul Poporului; 
c. pe durata mandatului Senatului; 
d. de Camera Deputaților. 

102. Dacă mijloacele de informare în masă solicită verbal informații de interes public, acestea vor fi 
comunicate, de regulă: 
a. în 2 zile lucrătoare; 
b. în 5 zile lucrătoare; 
c. pe loc sau în cel mult 24 de ore; 
d. pe loc sau în cel mult 10 zile de la solicitare. 

103. Versiunile îmbunătățite ale unui proiect de act normativ în diverse etape ale elaborării, în sensul Legii nr. 
52/2003, sunt: 
a. publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I; 
b. făcute publice la cerere, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acesteia; 
c. disponibile în termen de 5 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice, la sediul autorității publice; 
d. disponibile în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice pe site-ul autorității publice 

și la sediul acesteia. 
104. Constituția României permite acordarea grațierii individuale? 

a. da, fiind atribuția Președintelui României; 
b. da, fiind atribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție; 
c. doar în urma unui referndum; 
d. nu. 

105. Accesul la informațiile privind interesele economice și politice ale țării este întotdeauna liber și 
neîngrădit? 
a. da, întotdeauna; 
b. doar pentru mass-media; 
c. dacă informațiile fac parte din categoria celor clasificate, potrivit legii, accesul nu mai este liber și neîngrădit; 
d. nu este niciodată liber și neîngrădit. 

106. Care dintre următorii nu fac parte din Consiliul Superior al Magistraturii? 
a. procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; 
b. ministrul justiției; 
c. senatori din comisii speciale; 
d. reprezentanți ai societății civile. 

107. Stema țării și sigiliul statului român se stabilesc prin: 
a. legi ordinare; 
b. legi organice; 
c. legi constituționale; 
d. referendum. 

108. Poate fi prelungit mandatul celor două Camere ale Parlamentului? 
a. da; 
b. nu poate fi prelungit; 
c. doar la cererea cetățenilor; 
d. doar la cererea membrilor Parlamentului. 

109. Dacă o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute în legea privind liberul acces la 
informațiile de interes public, ea poate face plângere: 
a. la conducătorul instituției publice respective; 
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b. la consiliul județean de care aparține; 
c. la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază 

se află sediul instituției publice respective; 
d. în termen de 10 zile de la data primirii răspunsului la solicitarea făcută. 

110. Ordinea de precădere, în sensul legii privind transparența decizională în administrația publică: 
a. poate limita accesul mass-mediei la ședințele publice; 
b. nu poate limita accesul mass-mediei la ședințele publice; 
c. este trecută în minuta ședinței publice și se stabilește cu două ore înainte de începerea ședinței; 
d. nu se aplică în ședințele publice. 

111. În privința raporturilor de subordonare: 
a. consiliile locale sunt subordonate consiliilor județene; 
b. consiliile județene sunt subordonate prefectului; 
c. primarul este subordonat prefectului; 
d. acestea nu există între prefecți, pe de-o parte, consiliile locale și primari, precum și consiliile județene și 

președinții acestora, pe de altă parte. 
112. Informațiile de interes public solicitate verbal unei instituții publice se comunică: 

a. la orice oră; 
b. într-un program afișat la sediul instituției respective; 
c. după programul de funcționare al instituției; 
d. în scris, în cel mult 48 de ore. 

113. În cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor Uniunii Europene, Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene prevede dreptul de a sesiza: 
a. instanțele judecătorești ale statelor membre; 
b. Parlamentul European; 
c. Ombudsmanul European; 
d. Comitetul Regiunilor. 

114. Retragerea acreditării unui ziarist, potrivit Legii nr. 544/2001: 
a. afectează dreptul organismului de presă de a obține acreditarea pentru alt ziarist; 
b. nu afectează dreptul organismului de presă de a obține acreditarea pentru alt ziarist; 
c. este discriminatorie; 
d. se pedepsește conform legilor în vigoare. 

115. Anunțul referitor la elaborarea proiectelor de acte normative de autoritatea administrației publice nu 
cuprinde: 
a. versiuni ale celorlalte proiecte de acte normative elaborate de respectiva autoritate; 
b. o expunere de motive; 
c. un studiu de impact; 
d. termenul-limită până la care cei interesați pot trimite în scris propuneri cu valoare de recomandare. 

116. Promulgarea unei legi se face în: 
a. cel mult 10 zile de la primire; 
b. cel mult 20 de zile de la primire; 
c. cel puțin 60 de zile lucrătoare de la primire; 
d. ședința comună a Camerelor Parlamentului. 

117. Prim-ministrul poate fi revocat de Președintele României? 
a. în anumite situații, conform legii; 
b. în urma primirii unui raport din partea a două treimi din membrii Guvernului României; 
c. la sesizarea Curții Constituționale; 
d. nu poate fi revocat de Președintele României. 

118. În situația în care o persoană se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de 
interes public pe care le solicită, modalitățile de contestare a deciziei autorității publice: 
a. nu pot fi făcute publice; 
b. pot fi făcute publice numai în cadrul conferințelor de presă; 
c. trebuie comunicate din oficiu de autoritatea respectivă; 
d. nu există. 

119. Care este vârsta minimă de angajare ca salariaţi a minorilor? 
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a. 12 ani; 
b. 16 ani; 
c. 15 ani; 
d. 18 ani. 

120. Potrivit Legii nr. 52/2003, raportul anual privind transparența decizională al autorității publice nu 
cuprinde: 
a. numărul participanților la ședințele publice; 
b. evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii; 
c. numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului; 
d. conținutul tuturor recomandărilor nepreluate de autoritate în anul respectiv. 

121. Autoritățile publice sunt obligate să comunice din oficiu lista cuprinzând documentele de interes public? 
a. da, sunt obligate; 
b. doar dacă au un număr de angajați de cel puțin 500; 
c. numai în urma unei hotărâri judecătorești; 
d. nu au această obligație. 

122. Exercitarea dreptului de petiționare: 
a. presupune achitarea unei taxe stabilite conform legii; 
b. este scutită de taxă; 
c. este constituțională doar în cazul persoanelor protejate social; 
d. este discriminatorie. 

123. Validarea rezultatului alegerilor pentru funcția de Președinte al României se face de: 
a. Președintele României în funcție; 
b. prim-ministrul României; 
c. Înalta Curte de Casație și Justiție; 
d. Curtea Constituțională. 

124. Mijloacele de informare în masă au obligația să publice informațiile furnizate de instituțiile publice? 
a. da, întotdeauna; 
b. numai dacă informațiile privesc interesele politice ale României; 
c. doar dacă informațiile sunt din domeniul apărării naționale; 
d. nu au această obligație. 

125. În procesul de elaborare a actelor normative, autoritatea administrației publice este obligată să publice 
un anunț referitor la această acțiune? 
a. da, cu două zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de autoritățile publice; 
b. este obligată să-l publice cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de autoritățile 

publice; 
c. doar în urma unei hotărâri judecătorești; 
d. autoritatea administrației publice nu are o asemenea obligație. 

126. Membrii Curţii de Conturi sunt: 
a. aleși prin vot egal, direct, liber exprimat de cetățenii cu drept de vot; 
b. numiți de Consiliul Superior al Magistraturii; 
c. numiți de Parlamentul României; 
d. numiți de Guvernul României. 

127. Raportul periodic de activitate pe care autoritățile publice sunt obligate să-l facă public din oficiu apare 
în: 
a. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 
b. Monitorul Oficial al României, Partea I; 
c. Monitorul Oficial al României, Partea a III-a; 
d. Revista autorităților publice. 

128. Naționalizarea unor bunuri pe baza apartenenței la o anumită etnie: 
a. este garantată de statul român; 
b. se stabilește prin legi organice; 
c. este permisă în situații specifice; 
d. este interzisă, potrivit Constituției României. 

129. Un tratat internațional constatat ca fiind neconstituțional de Curtea Constituțională: 
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a. poate fi ratificat; 
b. nu poate fi ratificat; 
c. este coercitiv; 
d. este reexaminat de Înalta Curte de Casație și Justiție. 

130. Proiectele de acte normative ale instituțiilor publice pot fi adoptate în procedură de urgență? 
a. întotdeauna sunt adoptate în procedură de urgență; 
b. numai dacă instituțiile respective aparțin de administrația publică centrală; 
c. dacă se impune adoptarea de soluții imediate pentru a evita atingeri grave aduse interesului public; 
d. nu se pot adopta în procedură de urgență. 

131. Reprezintă excepție de la accesul liber al cetățenilor la informațiile de interes public informațiile cu 
privire la datele personale, potrivit legii? 
a. da; 
b. doar în situația în care datele personale aparțin unor funcționari publici; 
c. doar atunci când acestea sunt solicitate de reprezentanți ai mijloacelor de informare în masă; 
d. nu reprezintă excepție. 

132. Care sunt categoriile de legi pe care le adoptă Parlamentul României? 
a. legi organice; 
b. legi constituționale și ordinare; 
c. legi organice și constituționale; 
d. legi ordinare , organice și constituționale. 

133. Cui aparține competența de judecată în cazul punerii sub acuzare a Președintelui României? 
a. Curții de Apel București; 
b. Înaltei Curți de Casație și Justiție; 
c. Curții Constituționale; 
d. Ministerului Justiției. 

134. Potrivit Legii nr. 544/2001, autoritățile publice au obligația de a-și comunica din oficiu sursele 
financiare? 
a. da; 
b. au obligația de a-și comunica bilanțul financiar, nu și sursele financiare; 
c. doar în situația existenței unor suspiciuni în privința acestor surse; 
d. nu au această obligație. 

135. La publicarea anunțului referitor al elaborarea unui proiect de act normativ, în sensul Legii nr. 52/2003, 
se stabilește o perioadă pentru a primi în scris propuneri, sugestii, de: 
a. 5 zile lucrătoare; 
b. cel mult 10 zile lucrătoare; 
c. cel puțin 10 zile calendaristice; 
d. 30 de zile calendaristice. 

136. Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de 
interes public: 
a. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice; 
b. adresele de email ale tuturor funcţionarilor autorităţii sau instituţiei publice; 
c. declaraţiile de avere ale tuturor funcţionarilor autorităţii sau instituţiei publice; 
d. orice document care priveşte interesul public. 

137. Potrivit Constituției României, nu pot fi angajați ca salariați: 
a. minorii sub 15 ani; 
b. minorii sub 16 ani; 
c. minorii sub 18 ani; 
d. persoanele sub 20 de ani. 

138. Acordarea de către Parlament a încrederii Guvernului se face cu votul: 
a. majorității senatorilor prezenți; 
b. majorității deputaților prezenți; 
c. majorității deputaților și senatorilor; 
d. în unanimitate al senatorilor. 

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
      FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE 
      A: Bd. Expoziției, nr. 30 A, sector 1, București, 
      T / F: +40372249786; I M: +4 0722 260752 I E: admitere@administratiepublica.eu I F: facebook.com/administratiepublica.eu 

 

15 

mailto:admitere@administratiepublica.eu
http://www.administratiepublica.eu/


 

SCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

www.administratiepublica.eu 

139. Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități publice pentru aplicarea prevederilor 
Legii nr. 544/2001: 
a. constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat; 
b. constituie abatere, dar nu atrage răspunderea vinovatului; 
c. nu constituie abatere; 
d. este constituțional. 

140. Autoritățile publice trebuie să întocmească și să publice, potrivit Legii nr. 52/2003: 
a. un raport săptămânal privind activitatea lor; 
b. un raport anual privind transparența decizională; 
c. o informare anuală privind activitatea financiară; 
d. o recomandare lunară către instituțiile publice subordonate.  

141. Informațiile de interes public solicitate verbal pot fi furnizate pe loc? 
a. da, pot fi furnizate pe loc; 
b. întotdeauna sunt furnizate pe loc; 
c. nu pot fi furnizate decât după 24 de ore; 
d. nu există informații de interes public care să poată fi furnizate pe loc. 

142. Care sunt principiile după care își desfășoară activitatea procurorii? 
a. egalității și imparțialității; 
b. subsidiarității, descentralizării și egalității; 
c. legalității, imparțialității și controlului ierarhic; 
d. subordonării și identității. 

143. Potrivit Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în măsura în care este necesară, asistența 
juridică poate fi gratuită? 
a. este întotdeauna gratuită pentru cetățenii Uniunii Europene; 
b. poate fi gratuită pentru persoanele care nu au resurse suficiente; 
c. este gratuită pentru cetățenii țărilor care au semnat Tratatul de la Lisabona; 
d. nu poate fi gratuită. 

144. Una dintre condițiile pentru numirea membrilor Curții Constituționale este: 
a. deținerea și a unei funcții didactice în învățământul juridic superior; 
b. vechimea de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau învățământul juridic superior; 
c. inițiativa legislativă a acestora; 
d. împlinirea vârstei de 40 de ani. 

145. Împotriva refuzului angajatului desemnat al unei autorități publice pentru aplicarea prevederilor legii 
privind liberul acces la informațiile de interes public: 
a. se poate depune reclamație la conducătorul autorității în termen de cinci zile de la luarea la cunoștință de 

persoana lezată; 
b. se poate depune reclamație la conducătorul autorității în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de 

persoana lezată; 
c. se poate depune reclamație la conducătorul autorității numai dacă solicitantul este persoană juridică; 
d. nu pot fi luate măsuri. 

146. După încheierea dezbaterii publice a unui proiect de act normativ, în sensul Legii nr. 52/2003, care dintre 
următoarele documente nu sunt făcute publice? 
a. rapoartele de avizare; 
b. minuta dezbaterii publice; 
c. datele cu caracter personal ale reprezentanților instituției publice; 
d. recomandările scrise colectate. 

147. Ordonanțele de urgență: 
a. pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului; 
b. se pot adopta în domeniul legilor constituționale; 
c. pot afecta drepturile electorale; 
d. pot fi emise și în domenii care nu fac obiectul legilor organice. 

148. Informațiile privind activitățile comerciale sau financiare fac excepție de la accesul liber al cetățenilor la 
informațiile de interes public? 
a. întotdeauna; 

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
      FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE 
      A: Bd. Expoziției, nr. 30 A, sector 1, București, 
      T / F: +40372249786; I M: +4 0722 260752 I E: admitere@administratiepublica.eu I F: facebook.com/administratiepublica.eu 

 

16 

mailto:admitere@administratiepublica.eu
http://www.administratiepublica.eu/


 

SCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

www.administratiepublica.eu 

b. dacă instituția publică respectivă are un număr de angajați de cel puțin 200; 
c. dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală sau industrială, precum și 

principiului concurenței loiale, potrivit legii; 
d. nu fac excepție. 

149. În caz de război sau de catastrofă, mandatul Preşedintelui României: 
a. se prelungeşte automat; 
b. nu se prelungeşte; 
c. se prelungeşte printr-o lege organică; 
d. mandatul Preşedintelui este preluat de Ministrul Apărării. 

150. Dreptul oricărei persoane de a beneficia, în privința problemelor sale, de un tratament imparțial, echitabil 
și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, oficiilor, agențiilor Uniunii Europene este cunoscut în 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene ca dreptul: 
a. la protecția consumatorului; 
b. la bună administrare; 
c. de acces la serviciile de interes economic general; 
d. de acțiune colectivă. 

151. Acordarea acreditării ziariștilor trebuie să se realizeze: 
a. în 30 de zile lucrătoare de la solicitare; 
b. fără discriminare; 
c. după o perioadă de probă; 
d. în funcție de vechimea în muncă a solicitanților. 

152. Prevederile Legii nr. 52/2003 se aplică procesului de elaborare a actelor normative în care sunt 
prezentate informații considerate clasificate? 
a. da; 
b. doar dacă informațiile privesc interesele strategice economice ale țării; 
c. numai dacă informațiile privesc ordinea publică; 
d. nu se aplică. 

153. Parlamentul nu poate fi dizolvat: 
a. în ultimele 6 luni ale mandatului; 
b. în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă; 
c. în cursul anilor electorali; 
d. în ultimele 4 luni ale mandatului Preşedintelui României. 

154. Organizarea și funcționarea compartimentelor de relații publice ale instituțiilor publice se stabilesc prin: 
a. legi organice; 
b. legi constituționale; 
c. regulamente de organizare și funcționare a instituțiilor respective; 
d. hotărâri guvernamentale. 

155. Nepublicarea unui decret în Monitorul Oficial al României atrage: 
a. inexistența decretului; 
b. suspendarea lui; 
c. aplicarea lui; 
d. contrasemnarea decretului de prim-ministrul României. 

156. Organizațiile care prin activitatea lor militează împotriva pluralismului politic sunt: 
a. considerate constituționale; 
b. recunoscute și protejate de statul român; 
c. considerate neconstituționale; 
d. obligate să aibă membri persoane care au vârsta de cel puțin 25 de ani. 

157. Ce conține buletinul informativ pe care instituțiile publice au obligația să-l publice și să-l actualizeze 
anual? 
a. doar informații privitoare la structura organizatorică a instituției; 
b. informațiile cerute de instanțele judecătorești; 
c. doar datele de contact ale instituției; 
d. informațiile de interes public pe care instituțiile publice au obligația să le comunice din oficiu. 

158. Cetățenii cu drept de vot pot iniția revizuirea: 
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a. sub condiţia provenienţei din cel puţin jumătate din judeţele ţării şi dacă din fiecare judeţ sau municipiul 
Bucureşti sunt înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul iniţiativei; 

b. cetăţenii nu pot iniţia revizuirea, doar Președintele României o poate face; 
c. cetăţenii nu pot iniţia revizuirea, doar deputații și senatorii o pot face; 
d. cetăţenii nu pot iniţia revizuirea, numai Guvernul României o poate face. 

159. Inițiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituției publice locale: 
a. pot participa la dezbaterea publică a proiectului, dar nu sunt obligați; 
b. sunt obligați să participe la dezbaterea publică a proiectului respectiv; 
c. sunt obligați să participe la dezbaterea publică a proiectului numai dacă specialiștii care au elaborat nota de 

fundamentare nu sunt prezenți; 
d. nu pot participa la dezbaterea publică a proiectului de act normativ. 

160. Președintele României: 
a. este ales prin referendum; 
b. este numit de prim-ministrul României; 
c. este Preşedintele Consiliului Suprem de Apărare a Țării; 
d. este membru de drept al Guvernului României. 

161. Potrivit Legii nr. 544/2001, comunicarea numelui funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor 
publice se realizează: 
a. din oficiu; 
b. la cerere; 
c. pe baza unei hotărâri judecătoreşti; 
d. cu acordul funcţionarului în cauză. 

162. Mandatul președintelui Consiliului Superior al Magistraturii: 
a. se prelungește automat cu șase luni; 
b. poate fi întrerupt o dată la șase luni; 
c. poate fi reînnoit; 
d. nu poate fi reînnoit. 

163. Pedeapsa cu moartea este: 
a. interzisă potrivit Constituției României, dar permisă potrivit Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene; 
b. permisă potrivit Constituției României, dar interzisă potrivit Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene; 
c. interzisă potrivit Constituției României și Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene; 
d. permisă potrivit Constituției României și Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. 

164. Accesul mijloacelor de informare în masă la acțiunile publice organizate de instituțiile publice, potrivit 
Legii nr. 544/2001: 
a. poate fi îngrădit, în funcție de mijloacele de informare prezente; 
b. este permis doar în urma unei decizii definitive și irevocabile; 
c. poate fi interzis; 
d. nu poate fi interzis. 

165. Dacă o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de legea privind transparența 
decizională în administrația publică: 
a. poate face plângere potrivit dispozițiilor legii contenciosului administrativ; 
b. trebuie să își exprime punctul de vedere într-o scrisoare deschisă; 
c. trebuie să solicite ancheta organizațiilor non-guvernamentale de specialitate; 
d. poate cere organizarea unei ședințe publice.  

166. Membrii birourilor permanente ale celor două camere ale Parlamentului: 
a. nu pot fi revocați înainte de expirarea mandatului; 
b. nu sunt făcuți public; 
c. pot avea orice altă funcție publică; 
d. sunt aleși la începutul fiecărei sesiuni. 

167. Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de: 
a. cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot; 
b. deputaţii şi senatorii ţării; 

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
      FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE 
      A: Bd. Expoziției, nr. 30 A, sector 1, București, 
      T / F: +40372249786; I M: +4 0722 260752 I E: admitere@administratiepublica.eu I F: facebook.com/administratiepublica.eu 

 

18 

mailto:admitere@administratiepublica.eu
http://www.administratiepublica.eu/


 

SCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

www.administratiepublica.eu 

c. Preşedintele României la propunerea Guvernului; 
d. o treime din numărul deputaţilor sau al senatorilor. 

168. Care este rolul legilor constituționale? 
a. de organizare a Guvernului României; 
b. de revizuire a Constituției; 
c. de control al Parlamentului; 
d. de garantare a activității Consiliului Superior al Magistraturii și a Curții Constituționale. 

169. Funcția de judecător este compatibilă cu cea de: 
a. membru al Guvernului României; 
b. senator; 
c. profesor în învățământul superior; 
d. prefect. 

170. Din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii, pot face parte informații din domeniul siguranței și 
ordinii publice? 
a. da, pot face parte; 
b. toate informațiile din domeniul siguranței și ordinii publice sunt clasificate; 
c. doar unele informații din domeniul ordinii publice, nu și cele din domeniul siguranței; 
d. nu pot face parte. 

171. În al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, este ales candidatul care: 
a. întrunește majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale; 
b. obține cel mai mare număr de voturi; 
c. obține majoritatea de voturi a cetățenilor români din afara granițelor țării; 
d. întrunește voturile a două treimi din populația țării. 

172. Reprezintă excepție de la accesul liber al cetățenilor la informațiile de interes public informațiile a căror 
publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor? 
a. da; 
b. doar în situația în care informațiile sunt solicitate de reprezentanți ai mijloacelor de informare în masă; 
c. numai atunci când solicitarea se face verbal; 
d. nu reprezintă excepție. 

173. Plângerea unei persoane care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de legea privind 
transparența decizională în administrația publică: 
a. nu este scutită de taxa de timbru; 
b. se judecă odată cu recursul; 
c. se judecă în procedură de urgență; 
d. se dezbate în cadrul unei ședințe publice. 

174. Câți membri are Consiliul Superior al Magistraturii? 
a. 19 membri; 
b. 21 de membri; 
c. 45 de membri; 
d. numărul membrilor se stabilește în raport cu populația țării.  

175. Avocatul Poporului prezintă rapoarte, anual sau la cerere: 
a. Președintelui României; 
b. Guvernului României; 
c. Senatului și Camerei Deputaților; 
d. Curții de Conturi.  

176. Potrivit Legii nr. 544/2001, comunicarea din oficiu a bugetului și bilanțului contabil al unei autorități 
publice este: 
a. obligatorie; 
b. facultativă; 
c. neconstituțională; 
d. interzisă. 

177. Dispozițiile Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene se adresează: 
a. doar statelor membre ale Uniunii Europene; 
b. numai instituțiilor, oficiilor, agențiilor Uniunii Europene; 

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
      FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE 
      A: Bd. Expoziției, nr. 30 A, sector 1, București, 
      T / F: +40372249786; I M: +4 0722 260752 I E: admitere@administratiepublica.eu I F: facebook.com/administratiepublica.eu 

 

19 

mailto:admitere@administratiepublica.eu
http://www.administratiepublica.eu/


 

SCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

www.administratiepublica.eu 

c. doar autorităților publice din statele membre care pun în aplicare dreptul Uniunii Europene; 
d. atât instituțiilor, oficiilor, agențiilor, organelor Uniunii Europene, cât și statelor membre care pun în aplicare 

dreptul Uniunii Europene. 
178. Parlamentul poate fi dizolvat: 

a. în ultimele șase luni ale mandatului Președintelui României; 
b. de multe ori în decursul unui an, dacă există motive întemeiate; 
c. dacă nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în 60 de zile de la prima solicitare (și după 

respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură); 
d. în timpul stării de asediu sau urgență. 

179. Accesul la informațiile din domeniul apărării naționale este întotdeauna liber și neîngrădit? 
a. este întotdeauna liber și neîngrădit; 
b. dacă informațiile fac parte din categoria celor clasificate, potrivit legii, accesul nu mai este liber și neîngrădit; 
c. doar pentru alte autorități publice; 
d. nu este niciodată liber și neîngrădit. 

180. Președintele Curții Constituționale este ales pe o perioadă de: 
a. 3 ani; 
b. 5 ani; 
c. 6 ani; 
d. 9 ani. 

181. Dezbaterile publice ale proiectelor de acte normative, în sensul Legii nr. 52/2003, dacă se organizează, 
trebuie să se desfășoare: 
a. în 24 de ore de la anunțarea datei și locului unde urmează să se desfășoare; 
b. în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează a fi organizate; 
c. după 24 de ore de la distribuirea invitațiilor personalizate; 
d. săptămânal, până la elaborarea versiunii finale a actului normativ. 

182. Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde: 
a. doar numele solicitantului și informația de interes public solicitată; 
b. datele de contact ale solicitantului și modalitățile de contestare a deciziei autorității publice, în caz că 

solicitantul se consideră vătămat în privința dreptului de acces la informații; 
c. autoritatea publică la care se adresează cererea, informația solicitată, numele, semnătura și adresa 

solicitantului; 
d. numele solicitantului și motivarea intereselui pentru informațiile publice. 

183. În condițiile legii, învățământul se poate desfășura și într-o altă limbă decât limba română? 
a. da; 
b. nu; 
c. doar învățământul superior; 
d. numai în unități de învățământ private. 

184. Dacă în urma informațiilor primite, o persoană solicită noi informații de interes public privind 
documentele aflate în posesia autorității publice, această solicitare: 
a. va fi rezolvată pe loc sau în cel mult 24 de ore; 
b. va fi tratată ca o nouă solicitare, ce se supune acelorași termene precum prima solicitare; 
c. va fi considerată parte a vechii solicitări; 
d. nu va mai fi luată în considerare. 

185. Potrivit Constituției României, organizarea de activități militare în afara unei autorități statale este: 
a. interzisă; 
b. permisă; 
c. obligatorie; 
d. legiferată. 

186. Aprobarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat se face: 
a. de două ori pe an; 
b. de Guvernul României; 
c. în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului; 
d. în cel mult 10 zile de la alegeri. 

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
      FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE 
      A: Bd. Expoziției, nr. 30 A, sector 1, București, 
      T / F: +40372249786; I M: +4 0722 260752 I E: admitere@administratiepublica.eu I F: facebook.com/administratiepublica.eu 

 

20 

mailto:admitere@administratiepublica.eu
http://www.administratiepublica.eu/


 

SCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

www.administratiepublica.eu 

187. Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public de autoritățile publice se poate face prin 
publicarea în Monitorul Oficial al României? 
a. da; 
b. se poate face numai prin publicarea în revistele proprii ale autorităților; 
c. se poate face doar prin publicarea pe pagina de internet a autorității; 
d. este interzisă publicarea unor asemenea informații în Monitorul Oficial al României. 

188. Situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor 
Legii nr. 52/2003: 
a. se face publică doar la cererea organelor centrale ale administrației publice din subordinea Guvernului 

României; 
b. se prezintă în raportul anual privind transparența decizională al autorității publice; 
c. este analizată de o comisie specială care se întrunește săptămânal; 
d. nu se face publică. 

189. Care dintre următoarele nu reprezintă atribuții ale Președintelui României? 
a. încheierea de tratate internaționale în numele României; 
b. conferirea de titluri de onoare și decorații; 
c. aprobarea desființării sau schimbării rangului misiunilor diplomatice; 
d. condamnarea la pedeapsa cu moartea. 

190. Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție este membru și al: 
a. Camerei Deputaților; 
b. Consiliului Superior al Magistraturii; 
c. Curții Constituționale; 
d. Parchetului. 

191. La solicitarea informațiilor de interes public, autoritățile publice au obligația să răspundă, în scris, în 
termen de: 
a. 24 de ore; 
b. 5 zile lucrătoare; 
c. 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile; 
d. în cel puțin 30 de zile. 

192. Potrivit Legii nr. 52/2003, raportul anual privind transparența decizională al autorității publice nu 
cuprinde: 
a. numărul lunar al vizitatorilor site-ului autorității publice; 
b. numărul tuturor recomandărilor primite; 
c. numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; 
d. numărul tuturor recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate. 

193. Jurământul de credință al prim-ministrului și al celorlalți membri ai Guvernului României este același cu 
cel al: 
a. deputaților; 
b. senatorilor; 
c. Președintelui României; 
d. militarilor. 

194. Informațiile pe care instituțiile publice au obligația din oficiu să le comunice, pot fi consultate la sediul 
acestora? 
a. da, într-un spațiu special amenajat acestui scop; 
b. pot fi consultate doar pe pagina de internet a instituțiilor; 
c. pot fi consultate numai prin publicațiile respectivelor instituții; 
d. se pot consulta doar în urma publicării în Monitorul Oficial al României. 

195. Guvernul României răspunde politic pentru întreaga sa activitate: 
a. numai în fața Curții Constituționale; 
b. numai în fața Parlamentului; 
c. numai în fața Președintelui; 
d. în fața mass-mediei. 

196. Lista cuprinzând categoriile de documente produse sau gestionate, potrivit legii, de instituțiile publice: 
a. poate fi comunicată doar organelor Uniunii Europene; 
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b. trebuie comunicată din oficiu de instituțiile respective; 
c. trebuie comunicată doar în urma unei hotărâri judecătorești; 
d. nu poate fi făcută publică. 

197. În privința succesiunii mandatelor Președintelui României: 
a. ele trebuie să fie succesive; 
b. trebuie să nu fie succesive; 
c. pot fi succesive; 
d. Constituția României nu specifică nimic în acest sens. 

198. Care dintre următoarele obligații ale autorităților administrației publice nu fac parte din definiția 
obligației de transparență, în sensul Legii nr. 52/2003? 
a. obligația de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative; 
b. obligația de a permite accesul la minutele ședințelor publice; 
c. obligația de a face publice informațiile cu privire la datele personale ale angajaților; 
d. obligația de a permite accesul la luarea deciziilor administrative. 

199. O instituție publică poate refuza acordarea acreditării unui reprezentant al mijloacelor de informare în 
masă? 
a. da; 
b. de cel mult două ori consecutiv; 
c. numai dacă instituția se obligă să ofere informații de interes public din oficiu; 
d. nu poate refuza. 

200. Magistrații pot fi membri ai partidelor politice? 
a. da, în urma aderării României la Uniunea Europeană; 
b. numai dacă au vârsta de cel puțin 33 de ani; 
c. cu condiția să nu facă parte din asociații cu caracter secret; 
d. nu pot fi membri ai partidelor politice. 

201. Potrivit Constituției României, nu este garantat: 
a. dreptul la moștenire; 
b. dreptul la ocrotirea sănătății; 
c. dreptul de asociere în organizații cu caracter secret; 
d. dreptul la integritate psihică al persoanei. 

202. Care este durata mandatului membrilor Curții Constituționale? 
a. 4 ani; 
b. 5 ani; 
c. 6 ani; 
d. 9 ani. 

203. Reprezintă excepție de la accesul liber al cetățenilor la informațiile de interes public informațiile privind 
procedura în timpul anchetei disciplinare? 
a. întotdeauna; 
b. dacă prin dezvăluirea lor se periclitează rezultatul anchetei; 
c. dacă informațiile privesc anumite instituții publice; 
d. nu reprezintă excepție. 

204. Camera Deputaților și Senatul își pot constitui comisii comune? 
a. da; 
b. își pot constitui doar comisii permanente; 
c. își pot constitui numai comisii speciale; 
d. își pot constitui doar comisii de anchetă. 

205. Modalitățile de înscriere și luare a cuvântului într-o dezbatere publică a unui proiect de act normativ, în 
sensul Legii nr. 52/2003:  
a. se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I; 
b. se vor face publice în termen de 10 zile de la data înregistrării unei cereri scrise; 
c. se vor publica pe site-ul autorității publice responsabile și se vor afișa la sediul acesteia; 
d. se comunică înainte cu două ore de nceperea dezbaterii respective. 

206. Refuzul autorității publice de a comunica informațiile solicitate se transmite în: 
a. 3 zile lucrătoare de la primirea petițiilor; 
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b. 5 zile de la primirea petițiilor; 
c. cel mult 10 zile de la primirea petițiilor; 
d. 30 de zile de la primirea petițiilor. 

207. Care este rolul Avocatului Poporului? 
a. de revizuire a Constituției României; 
b. de organizare și funcționare a Ministerului Public; 
c. de dizolvare a Parlamentului; 
d. de apărare a drepturilor și libertăților persoanelor fizice. 

208. Informațiile privind procedurile judiciare fac excepție de la accesul liber al cetățenilor la informațiile de 
interes public? 
a. întotdeauna; 
b. dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil; 
c. doar atunci când acestea sunt solicitate de reprezentanți ai mijloacelor de informare în masă; 
d. nu fac excepție. 

209.  Consilierii de conturi sunt numiți de Parlament: 
a. pentru un mandat de 6 ani; 
b. pentru fiecare mandat, ei fiind reînnoiți din 3 în 3 ani; 
c. pentru un mandat de 9 ani; 
d. Consilierii de conturi nu sunt numiți de Parlament. 

210. Pot fi secrete unele ședințe ale celor două Camere ale Parlamentului? 
a. da; 
b. doar în a doua sesiune ordinară; 
c. toate ședințele comune sunt secrete; 
d. nu pot fi, toate ședințele sunt publice. 

211. În sensul Legii nr. 544/2001, care dintre următoarele nu intră în categoria autorităților sau instituțiilor 
publice? 
a. autoritățile care administrează resurse financiare publice; 
b. regiile autonome aflate sub autoritatea statului român, care este și acționarul majoritar; 
c. companiile private; 
d. consiliile județene. 

212. Autoritățile publice au obligația de a elabora și arhiva minutele ședințelor publice? 
a. doar autoritățile publice centrale; 
b. numai autoritățile publice locale; 
c. atât autoritățile publice locale, cât și cele centrale au această obligație; 
d. autoritățile publice locale și centrale au obligația de a elabora și arhiva minutele dezbaterilor publice, nu cele 

ale ședințelor publice. 
213. Promovarea, transferarea și sancționarea judecătorilor țin de competența: 

a. Înaltei Curți de Casație și Justiție; 
b. Consiliului Superior al Magistraturii; 
c. Curții Constituționale; 
d. Președintelui României. 

214. Dacă informațiile privind procedura în timpul unei anchete penale pun în pericol integritatea corporală 
sau sănătatea unei persoane, atunci aceste informații: 
a. nu se comunică din oficiu, ci doar la cerere; 
b. nu sunt disponibile pe loc, ci doar în 48 de ore; 
c. se exceptează de la accesul liber al cetățenilor la informațiile de interes public; 
d. trebuie făcute publice doar în cadrul conferințelor de presă. 

215. Mandatul deputaților și senatorilor este de: 
a. 4 ani; 
b. 5 ani; 
c. 4 ani pentru deputați și 5 ani pentru senatori; 
d. 4 ani pentru senatori și 5 ani pentru deputați. 

216. Cine acordă gradele de mareșal, de general și de amiral? 
a. ministrul Afacerilor Interne; 
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b. Președintele României; 
c. prim-ministrul României; 
d. ministrul Apărării Naționale. 

217.  Pentru care dintre  următoarele acte nu se prevede obligația de publicare în Monitorul Oficial al 
României? 
a. actele consiliilor locale; 
b. deciziile Curții Constituționale; 
c. decretele Președintelui României; 
d. ordonanțele adoptate de Guvernul României. 

218. Există o obligație a autorităților publice de a justifica nepreluarea recomandărilor formulate de cetățeni? 
a. doar dacă numărul recomandărilor primite pe un subiect depășește 50; 
b. obligația este de a justifica doar nepreluarea recomandărilor venite de la asociațiile legal constituite; 
c. și autoritățile publice locale și cele centrale sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor; 
d. nu există o asemenea obligație. 

219. Solicitarea și apoi obținerea informațiilor de interes public se pot realiza și în format electronic? 
a. da, în cazul în care condițiile tehnice necesare sunt întrunite; 
b. doar în situația în care informațiile solicitate țin de aspectele financiare ale instituției respective; 
c. solicitarea informațiilor este posibilă electronic, dar obținerea informațiilor nu este posibilă; 
d. nu se pot realiza decât în scris. 

220. Care este durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii? 
a. un an; 
b. 2 ani; 
c. 4 ani; 
d. 6 ani. 

221.  Președintele României participă la ședințele Guvernului? 
a. poate lua parte la unele ședințe; 
b. doar atunci când nu este prezent prim-ministrul; 
c. este obligat să participe la toate ședințele; 
d. nu poate participa. 

222. Care dintre următoarele drepturi nu sunt recunoscute și respectate de Uniunea Europeană? 
a. dreptul la libertatea de conștiință; 
b. dreptul persoanelor în vârstă de a participa la viața socială și culturală; 
c. dreptul practicilor eugenice; 
d. dreptul lucrătorilor de negociere. 

223. Pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public, instituțiile în cauză au obligația: 
a. de a-și verifica sursele financiare; 
b. de a se asocia între ele pentru o mai mare eficacitate; 
c. de refacere a statutului intern și organizare a unui departament legislativ; 
d. de a organiza compartimente specializate de informare și relații publice (sau de a desemna persoane cu 

atribuții în acest domeniu). 
224. Membrii Curții Constituționale sunt: 

a. aleși prin referendum; 
b. numiți de Înalta Curte de Casație și Justiție; 
c. numiți de ambele Camere ale Parlamentului și de Președintele României; 
d. numiți de Guvernul României și de Parlament. 

225. Anunțul referitor la elaborarea proiectelor de acte normative de autoritatea administrației publice nu 
cuprinde: 
a. o notă de fundamentare; 
b. un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului propus; 
c. minuta dezbaterilor publice din acel an; 
d. locul în care cei interesați pot trimite în scris sugestii cu valoare de recomandare. 

226. Potrivit Constituției României, au mijloacele de informare în masă obligația de a informa corect opinia 
publică? 
a. da; 
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b. nu; 
c. doar cele publice; 
d. numai cele private. 

227. Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public? 
a. sunt întotdeauna informații de interes public; 
b. numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice; 
c. doar dacă sunt folosite pentru studii sau cercetări; 
d. nu pot deveni informații de interes public. 

228.  În situația punerii sub acuzare a Președintelui României, cui îi aparține competența de judecată? 
a. președintelui Senatului; 
b. Înaltei Curți de Casație și Justiție; 
c. Parlamentului României; 
d. unui for extern, de preferință, Curtea de Justiție a Uniunii Europene. 

229. Care este durata mandatului consilierilor de conturi? 
a. 3 ani; 
b. 4 ani; 
c. 6 ani; 
d. 9 ani. 

230. Acreditarea reprezentanților mijloacelor de informare în masă se acordă: 
a. pe loc; 
b. în cel puțin 2 zile, cel mult 4 zile de la înregistrarea cererii; 
c. în termen de 2 zile de la înregistrarea cererii; 
d. în cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. 

231. În cazul în care, ulterior săvârșirii unei infracțiuni, legea prevede o pedeapsă mai ușoară, potrivit Cartei 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene: 
a. se aplică pedeapsa inițială din momentul săvârșirii acțiunii; 
b. se aplică pedeapsa mai ușoară; 
c. persoana în cauză este grațiată; 
d. se rejudecă procesul. 

232. De câte ori, în cursul unui an, poate fi dizolvat Parlamentul României? 
a. o singură dată; 
b. de cel mult două ori; 
c. de cel puțin două ori; 
d. ori de câte ori este nevoie. 

233. Autoritățile publice au obligația să organizeze conferințe de presă: 
a. o dată la doi ani; 
b. doar atunci când li se modifică structura organizatorică; 
c. periodic, pentru aducerea la cunoștință a informațiilor de interes public; 
d. doar la cererea reprezentanților mijloacelor de informare în masă. 

234. Textul complet al proiectului unui act normativ, în sensul Legii nr. 52/2003, apare în anunțul referitor la 
elaborarea proiectului? 
a. da; 
b. apar doar recomandările cetățenilor; 
c. apar numai fragmente din textul proiectului; 
d. textul complet este disponibil doar la cererea altor autorități publice. 

235. Pe ce perioadă este numit Avocatul Poporului? 
a. 2 ani; 
b. 3 ani; 
c. 5 ani; 
d. pe viață. 

236. Guvernul României poate avea inițiativă legislativă? 
a. da; 
b. inițiativa aparține doar Senatului; 
c. inițiativa aparține doar Camerei Deputaților; 
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d. inițiativa aparține doar judecătorilor Curții Constituționale. 
237.  În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere 

semnificativă: 
a. se dispune regionalizarea; 
b. se asigură folosirea limbii minorității naționale respective în relațiile cu autoritățile administrației publice 

locale; 
c. se analizează necesitatea angajării persoanelor vorbitoare de limba engleză; 
d. nu se formulează dispoziții specifice acestei situații. 

238. Cele două Camere ale Parlamentului României se pot întruni în sesiuni extraordinare? 
a. doar Camera Deputaților; 
b. numai Senatul României; 
c. ambele Camere se pot întâlni; 
d. nu se întâlnesc în sesiuni extraordinare, ci doar în sesiuni ordinare. 

239. Mandatul Președintelui României poate fi prelungit? 
a. la cererea Senatului; 
b. în caz de război sau catastrofă; 
c. în urma unei hotărâri a Consiliului Superior al Magistraturii; 
d. nu poate fi prelungit. 

240. În privința retragerii acreditării unui ziarist, aceasta se face: 
a. pentru fapte care privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist; 
b. numai în funcție de întrebările puse de acesta la conferințele de presă; 
c. pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității respectivei autorități publice; 
d. semestrial, pentru reînnoire. 

241. Experții care au participat la elaborarea studiului de impact și/sau de fezabilitate al proiectului de act 
normativ al unei autorități publice: 
a. sunt obligați să participe la dezbaterea publică a proiectului respectiv; 
b. pot participa la dezbaterea publică a proiectului, dar nu sunt obligați; 
c. sunt obligați să participe la dezbaterea publică a proiectului numai în lipsa reprezentanților autorității 

publice; 
d. nu pot participa la dezbaterea publică a proiectului de act normativ. 

242. Prima sesiune ordinară a Camerei Deputaților începe în: 
a. prima zi a anului; 
b. luna ianuarie; 
c. luna februarie; 
d. luna decembrie a anului anterior. 

243. Potrivit Legii nr. 544/2001, comunicarea din oficiu a programului de funcționare a instituției publice este: 
a. obligatorie; 
b. facultativă; 
c. neconstituțională; 
d. interzisă. 

244. Mandatul Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii este de: 
a. 6 luni; 
b. un an; 
c. 2 ani; 
d. 6 ani. 

245. Anunțul privind organizarea unei ședințe publice, în sensul Legii nr. 52/2003, se transmite mass-mediei: 
a. cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare; 
b. cu 24 de ore înainte de desfășurare; 
c. dacă mai este timp, după afișarea lui la sediul autorității publice; 
d. doar dacă aceasta își exprimă interesul față de subiectul ședinței. 

246. Care dintre următoarele libertăți nu sunt recunoscute de Uniunea Europeană? 
a. libertatea statului de a stabili condițiile de expulzare colectivă; 
b. libertatea de a căuta un loc de muncă în orice stat membru; 
c. libertatea de asociere sindicală; 
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d. libertatea universitară. 
247. Dacă informațiile de interes public solicitate unei autorități publice nu sunt disponibile pe loc: 

a. ele vor fi disponibile în 48 de ore; 
b. înseamnă că informațiile respective sunt secrete; 
c. solicitantul poate depune o plângere; 
d. solicitantul este îndrumat să ceară în scris informațiile respective. 

248. Parlamentul României poate adopta proiecte de legi în procedură de urgență? 
a. da; 
b. doar Guvernul României poate; 
c. numai Curtea Constituțională poate; 
d. doar ordonanțe de urgență. 

249. Împiedicarea implicării persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes 
public de un funcționar, din motive contrare legii: 
a. constituie abatere, dar nu se sancționează; 
b. constituie abatere și se sancționează; 
c. nu constituie abatere; 
d. nu reprezintă o vătămare a drepturilor persoanelor respective. 

250.  Apatrizii care locuiesc în România: 
a. nu sunt recunoscuți de statul român; 
b. se bucură de protecția generală a persoanelor și a averilor, garantată de Constituție și alte legi; 
c. au toate drepturile și libertățile recunoscute, în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și 

Constituția României; 
d. nu există apatrizi în România. 

 
 
Itemi cu valoare de 5 puncte 
251. Pentru funcția de Președinte al României este ales candidatul care în primul tur de scrutin: 

a. se situează pe prima poziție; 
b. întrunește voturile cetățenilor dintr-un sfert din județele țării; 
c. întrunește majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale; 
d. întrunește jumătate din numărul de voturi ale cetățenilor prezenți. 

252. Extrădarea apatrizilor se face: 
a. nu mai târziu de 60 de zile de la data constatării infracțiunii; 
b. numai în baza unei convenții internaționale sau în condiții de reciprocitate; 
c. între state cu aceeași formă de guvernământ; 
d. încălcând drepturile și libertățile fundamentale. 

253. Legile ordinare și hotărârile se adoptă: 
a. cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare Cameră; 
b. cu votul majorității membrilor fiecărei Camere; 
c. în unanimitate, de membrii Camerei decizionale; 
d. în unanimitate, de membrii ambelor Camere. 

254. Informațiile publice de interes personal pot fi transferate între autoritățile publice? 
a. da, în urma unei cereri scrise; 
b. nu este nevoie să fie transferate, autoritățile publice având baza de date comună; 
c. numai în temeiul unei obligații legale sau cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele 

informații; 
d. nu pot fi transferate, ci doar protejate. 

255. Jurământul deputaților și senatorilor se stabilește: 
a. prin lege ordinară; 
b. prin lege constituțională; 
c. prin lege organică; 
d. de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. 

256. Prevederile Legii nr. 52/2003 se aplică procesului de elaborare a actelor normative în care sunt 
prezentate informații privind datele tehnico-economice ale activităților comerciale? 
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a. întotdeauna; 
b. dacă publicarea acestor informații aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii, nu se aplică; 
c. se aplică doar dacă procesul de elaborare a actelor nu este demarat de ministere; 
d. prevederile Legii nr. 52/2003 nu se aplică niciodată procesului de elaborare a actelor normative. 

257. Suspendarea din funcție a Președintelui României intervine în cazul: 
a. demisiei; 
b. imposibilității definitive de a-și exercita atribuțiile; 
c. săvârșirii unor fapte grave prin care se încalcă prevederile Constituției; 
d. mobilizării sau stării de război. 

258. Proiectul legii organice de organizare a Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării se supune 
spre dezbatere și adoptare, ca primă Cameră sesizată: 
a. Senatului; 
b. Camerei Deputaților; 
c. oricărei Camere (ordinea nu este importantă); 
d. nu se supune spre dezbatere și adoptare Parlamentului. 

259. Care dintre următoarele dispoziții ale Constituției României nu pot fi revizuite? 
a. cele referitoare la pluralismul politic; 
b. dispozițiile privind alegerea Camerelor Parlamentului; 
c. cele privind mandatul Președintelui; 
d. dispozițiile referitoare la organizarea consultării Guvernului. 

260. Bunurile proprietate publică pot fi concesionate? 
a. da, în condițiile legii organice; 
b. doar bunurile care aparțin unităților administrativ-teritoriale, nu cele care aparțin statului; 
c. fiind bunuri inalienabile, nu pot fi concesionate; 
d. nu pot fi concesionate, dar pot fi închiriate. 

261. O persoană poate fi condamnată pentru o acțiune care, în momentul săvârșirii, nu constituia infracțiune, 
potrivit dreptului intern sau internațional? 
a. numai dacă respectiva acțiune este acum o infracțiune, potrivit dreptului intern; 
b. doar dacă respectiva acțiune este acum o infracțiune, potrivit dreptului internațional; 
c. numai dacă se decide judecarea persoanei; 
d. nu poate fi condamnată. 

262. Legile organice și hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă: 
a. cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare Cameră; 
b. cu votul majorității membrilor fiecărei Camere; 
c. în unanimitate, de membrii Camerei decizionale; 
d. în unanimitate, de membrii ambelor Camere. 

263. În care dintre situațiile următoare nu intervine vacanța funcției de Președinte al României? 
a. demiterea din funcție; 
b. suspendarea din funcție; 
c. imposibilitatea definitivă a exercitării atribuțiilor; 
d. demisia. 

264. Un act al consiliului local poate fi atacat în instanță de prefect? 
a. da, în fața instanței de contencios administrativ; 
b. nu, doar consiliul local poate ataca un act al prefectului; 
c. nu, doar de autoritățile în subordinea Consiliului Economic și Social; 
d. nu, doar de președintele consiliului județean. 

265. Minoritățile naționale care în alegerile parlamentare nu întrunesc numărul de voturi pentru a fi 
reprezentate, în condițiile legii electorale: 
a. au dreptul la câte un loc de senator; 
b. au dreptul la câte un loc de deputat; 
c. au dreptul la câte un loc de senator și câte unul de deputat; 
d. sunt excluse din Parlament. 

266. În care dintre următoarele situații mandatul Guvernului nu încetează? 
a. când Guvernul este demis; 
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b. când Parlamentul își retrage încrederea acordată; 
c. dacă prim-ministrul este revocat; 
d. dacă prim-ministrul este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile mai mult de 45 de zile. 

267. Instituțiile publice nu au obligația, potrivit Legii nr. 544/2001, să comunice din oficiu informații depre: 
a. sediul, numerele lor de telefon sau adresa de e-mail; 
b. numele tuturor angajaților; 
c. programul lor de audiențe; 
d. actele normative ce reglementează organizarea și funcționarea lor. 

268. Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii 
care nu fac obiectul legilor organice. Legea de abilitare va stabili în mod obligatoriu: 
a. calendarul de implementare a ordonanței; 
b. domeniul până la care se pot emite ordonanțe; 
c. analiza de impact socio-economic al ordonanței; 
d. domeniul și data până la care se pot emite ordonanțe. 

269. Au dreptul de a fi aleși în Senatul României: 
a. persoanele care nu au cetățenia română, dar au domiciliul în țară; 
b. judecătorii Curții Constituționale; 
c. cetățenii români cu drept de vot și domiciliul în țară, cărora nu le este interzisă asocierea în partide politice 

și a căror vârstă este de cel puțin 23 de ani; 
d. cetățenii români cu drept de vot și domiciliul în țară, cărora nu le este interzisă asocierea în partide politice 

și a căror vârstă este de cel puțin 33 de ani. 
270. Uniunea Europeană recunoaște egalitatea între femei și bărbați? 

a. doar în privința încadrării în muncă și a remunerării; 
b. în toate domeniile, inclusiv încadrarea în muncă, munca și remunerarea; 
c. excluzând acordarea oricăror avantaje sexului slab reprezentat; 
d. în privința drepturilor, nu și a libertăților.  

271. Grațierea poate face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor? 
a. da; 
b. da, cu condiția ca numărul cetățenilor să fie de cel puțin 150.000; 
c. da, dacă cetățenilor li se alătură și persoane care dețin funcții publice; 
d. nu. 

272. În situația în care Președintele României este pus sub acuzare, până la data demiterii: 
a. rămâne în funcție; 
b. este suspendat de drept; 
c. intervine vacanța funcției de Președinte al României; 
d. intră în concediu. 

273. Care dintre următoarele nu reprezintă atribuții ale Curții Constituționale? 
a. pronunțarea asupra constituționalității tratatelor sau acordurilor internaționale; 
b. soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice; 
c. numirea în funcții publice, în condițiile prevăzute de lege; 
d. verificarea îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de cetățeni. 

274. Organizarea Camerei Deputaților se stabilește prin: 
a. referendum; 
b. emiterea unei hotărâri a Guvernului; 
c. lege constituțională; 
d. regulament propriu. 

275. Organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică a proiectului de act normativ intră în obligația 
autorității publice, dacă: 
a. cel puțin doi cetățeni trimit opinii cu valoare de recomandare; 
b. acest lucru a fost cerut în scris de o asociație legal constituită sau de o altă autoritate publică; 
c. mass-media este interesată de actul normativ respectiv; 
d. proiectul de act normativ are relevanță asupra mediului de afaceri. 

276. Contenciosul administrativ se reglementează prin: 
a. lege organică; 
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b. lege constituțională; 
c. referendum; 
d. intermediul Ministerului Public. 

277. Moțiunea de cenzură poate fi inițiată de: 
a. cel mult 50 de senatori și deputați; 
b. cel puțin o pătrime din numărul total al deputaților și senatorilor; 
c. jumătate plus unu din membrii Guvernului României; 
d. cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor prezenți. 

278. Învinuirea se aduce la cunoștința celui reținut sau arestat: 
a. numai dacă acesta este cetățean străin; 
b. doar după achitarea cauțiunii; 
c. numai în prezența unui avocat; 
d. în termen de 30 de zile de la data reținerii sau arestării. 

279. Care dintre următoarele domenii nu se reglementează prin lege organică? 
a. condițiile exercitării dreptului la liberă circulație; 
b. infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora; 
c. statutul deputaților și senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi; 
d. organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente. 

280. Cine poate dizolva Parlamentul României? 
a. cetățenii, prin vot universal, direct și liber exprimat; 
b. Președintele României, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor 

parlamentare; 
c. prim-ministrul, după consultarea membrilor Guvernului; 
d. Consiliul Europei, în urma sesizărilor primite. 

281. Interimatul funcției de Președinte al României se asigură de: 
a. prim-ministrul României; 
b. președintele Senatului sau președintele Camerei Deputaților (în ordine); 
c. un judecător al Curții Constituționale; 
d. procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 

282. Dreptul persoanei la integritate fizică și psihică este: 
a. un drept garantat de Constituția României, dar nerecunoscut de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene; 
b. un drept recunoscut de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, dar nu și de Constituția 

României; 
c. un drept garantat de Constituția României și recunoscut de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene; 
d. nu este menționat nici în Constituția României, nici în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. 

283. Funcția de judecător al Curții Constituționale nu este incompatibilă cu: 
a. funcțiile didactice din învățământul juridic superior; 
b. funcția de Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii; 
c. funcția de procuror; 
d. funcția de director de societate comercială, dacă aceasta nu avut nicio legătură cu statul român. 

284. Dacă propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României este aprobată: 
a. se organizează un referendum pentru demiterea lui în cel mult 30 de zile; 
b. se organizează un referendum pentru demiterea lui în cel mult 60 de zile; 
c. este demis din funcție în 24 de ore; 
d. se așteaptă noile alegeri, după care vechiul președinte este demis. 

285. Care dintre următoarele principii nu stau la baza legii privind transparența decizională în administrația 
publică? 
a. consultarea cetățenilor, la inițiativa autorităților publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte 

normative; 
b. luarea deciziilor prin transferul responsabilității de la autoritatea publică înspre cetățean; 
c. informarea în prealabil a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează a fi dezbătute de 

autoritățile administrației publice locale și centrale; 
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d. participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative. 
286. Controlul parlamentar asupra activității serviciului public de radio se reglementează prin: 

a. statut intern; 
b. lege ordinară; 
c. lege constituțională; 
d. lege organică. 

287. În situația depășirii termenelor de pronunțare ale primei Camere sesizate, se consideră că respectivele 
propuneri legislative: 
a. au fost adoptate; 
b. au fost respinse; 
c. trebuie reformulate; 
d. trebuie reanalizate după alte 60 de zile. 

288. Acreditarea reprezentanților mijloacelor de informare în masă: 
a. se acordă pe o perioadă de cinci ani; 
b. este obligația autorităților publice; 
c. se acordă pentru perioade mai mari față de acreditarea ziariștilor; 
d. este discriminatorie. 

289. În care dintre situațiile următoare nu intervine interimatul funcției de Președinte al României? 
a. în timpul stării de asediu, de război sau de urgență; 
b. când funcția de Președinte al României devine vacantă; 
c. când Președintele României se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile; 
d. dacă Președintele României este suspendat din funcție. 

290. Numărul deputaților din Parlamentul României: 
a. este impus de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 
b. se stabilește prin lege electorală în raport cu populația țării; 
c. nu poate depăși 400; 
d. este propus de președintele în funcție. 

291. Contractele de privatizare încheiate de instituțiile publice după intrarea în vigoare a Legii nr. 544/2001: 
a. trebuie puse la dispoziția persoanelor interesate; 
b. nu mai trebuie puse la dispoziția persoanelor interesate; 
c. nu reprezintă informații de interes public; 
d. sunt făcute publice numai în urma unei hotărâri judecătorești. 

292. Care dintre următoarele dispoziții ale Constituției României pot fi revizuite? 
a. cele referitoare la independența justiției; 
b. cele privind incompatibilitățile judecătorilor Curții Constituționale; 
c. dispozițiile referitoare la caracterul unitar, independent al statului român; 
d. cele privind integritatea teritoriului. 

293. Cine îl poate suspenda din funcție pe Președintele României, după consultarea Curții Constituționale? 
a. prim-ministrul României; 
b. Guvernul României, cu votul majorității membrilor; 
c. Senatul României, cu unanimitate de voturi; 
d. Parlamentul României, cu votul majorității deputaților și senatorilor. 

294. În cazul unor neconcordanțe între tratatele privitoare la drepturile omului (la care România este parte) și 
legile interne, cine are prioritate? 
a. întotdeauna au prioritate legile interne; 
b. întotdeauna au prioritate reglementările internaționale; 
c. reglementările internaționale au prioritate, cu excepția situației în care Constituţia sau legile interne sunt mai 

favorabile; 
d. au prioritate reglementările în acord cu Declarația Universală a Drepturilor Omului. 

295. Președintele a cerut verificarea constituționalității unei legi. În cât timp trebuie realizată promulgarea? 
a. în cel mult 20 de zile de la primirea legii spre promulgare; 
b. în cel mult 20 de zile de la primirea deciziei Curții Constituționale prin care i s-a confirmat 

constituționalitatea; 
c. în cel mult 10 zile de la primirea deciziei Curții Constituționale prin care i s-a confirmat constituționalitatea; 
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d. în maxim 24 de ore de la primirea legii spre promulgare. 
296. Urmărirea și trimiterea în judecată penală a deputaților și senatorilor din Parlamentul României se face 

de: 
a. Avocatul Poporului; 
b. instituțiile Uniunii Europene; 
c. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; 
d. Curtea Constituțională. 

297. Care este numărul minim de cetățeni cu drept de vot pentru exercitarea dreptului la iniţiativă legislativă? 
a. 5.000; 
b. 20.000; 
c. 100.000; 
d. 150.000. 

298. Care dintre următoarele nu reprezintă o incompatibilitate? 
a. exercitarea calității de senator în același timp cu exercitarea calității de deputat; 
b. exercitarea calității de senator în același timp cu exercitarea calității de președinte al Camerei Deputaților; 
c. exercitarea calității de deputat în același timp cu exercitarea calității de președinte al Înaltei Curți de Casație 

și Justiție; 
d. exercitarea calității de senator în același timp cu exercitarea calității de membru al Guvernului României. 

299. Instituțiile publice nu au obligația, potrivit Legii nr. 544/2001, să comunice din oficiu informații despre: 
a. salariile personalului de conducere; 
b. strategiile și programele lor; 
c. structura lor organizatorică, atribuțiile departamentelor; 
d. numele persoanelor din conducere. 

300. Judecătorii Curții Constituționale sunt numiți, după cum urmează: 
a. trei judecători sunt numiți de Înalta Curte de Casație și Justiție, trei de Consiliul Superior al Magistraturii și 

trei de Parlamentul României; 
b. trei judecători sunt numiți de Camera Deputaților, trei de Senat și trei de Președintele României; 
c. șase judecători sunt numiți de Parlamentul României și trei de Înalta Curte de Casație și Justiție; 
d. toți judecătorii sunt numiți de Înalta Curte de Casație și Justiție. 
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