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Tematica şi bibliografia pentru proba scrisa a examenului de licenţă 

Ştiinţe Politice – Sesiunea Iunie/ Iulie 2017 
 
Pentru proba scrisă a examenului de licenţă sesiunea Iunie/ Iulie 2016 fiecare student trebuie să 
trateze în mod obligatoriu subiectele  (în format grilă) din modulul obligatoriu Ştiinţa Politică şi 
subiectele (în format grilă) din modului corespunzător temei de licenţă elaborate.  
Fiecare domeniu propune un număr de teme şi  o bibliografie minimală din care se vor formula 
subiectele (în format grilă) la examenul scris.  
  

MODULUL 1 - OBLIGATORIU 
ŞTIINŢA POLITICĂ 

a) Tematică  
TEMA 1: ŞTIINTA POLITICA: DOMENIU SI CONCEPTE  
TEMA 2: DEMOCRATIA: TEORIE SI PARTICIPARE POLITICA  
TEMA 3: PARTIDE POLITICE SI SISTEME DE PARTIDE  
TEMA 4: REGIMURI POLITICE COMPARATE 
 
b) Bibliografie 
 Fisichella, Domenico, Ştiinţa politică. Probleme, concepte, teorii, Polirom, Iaşi, 2007 (Cota 321/ F61 
BIBLIOTECA UCV DREPT) 
Goodin Robert E., Klingemann Hans-Dieter (coord.), Manual de ştiinta politică, Polirom, Iaşi, 2005 (Cota 
321/ M 30  BIBLIOTECA UCV DREPT) 
Lijphart, Arend, Modele ale democraţiei, ediţia a doua, Polirom, Iaşi, 2000 (Cota II 81546  BIBLIOTECA 
UCV DREPT) 
Gianfranco Pasquino, Curs de ştiinţă politică, Institutul European, Iaşi, 2002 (Cota II 85466 BIBLIOTECA 
UCV DREPT) 
Cosmin Gherghe et al., Partide politice, Craiova, Editura Sitech, 2008. 
 
Legislație : 

 Constituţia României modificată si completată prin Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 
429/2003, publicată in MO, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 

 Legea partidelor politice nr. 14/2003 republicata in MO, Partea I, nr. 408 din 10 iunie 2015. 
 Legea nr. 114/ 2015 privind modificarea și completarea Legii 14/ 2003 a partidelor politice MO nr. 

329 din 20 mai 2015 
 Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. republicata 2011 in MO, Partea I nr. 

650 din 12 septembrie 2011 
 Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali publicata in MO nr. 912/7 oct. 

2004 
  Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul alesilor locali 

 Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Text publicat în MO al României. (În 
vigoare de la 27.07.2015) 
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GRILE PROPUSE PENTRU PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE LICENŢĂ  

Sesiunea IULIE 2016 
 

GRILE MODULUL 1 OBLIGATORIU  
ŞTIINŢA POLITICĂ 

 
1. Conform teoriei lui Domenico Fisichella referitoare la contextul generat de prăbușirea regimurilor 
comuniste, conceptul de “epocă critică” reprezintă : 
a. Acea fază istorică în care se confruntă două principii organizaționale ale societății 
b. Acea fază istorică în care se confundă două principii organizaționale ale societății 
c. Acea fază istorică în care se combină două principii organizaționale ale societății 
 
2. Autorul teoriei referitoare la „epoca critică” contextul generat de prăbușirea regimurilor comuniste 
este: 
a. Domenico Fisichella 
b. Leslie Holmes 
c. Alexandre Dorna. 
 
3. În opinia lui Daniel Gaxie (Daniel Gaxie, La démocratie représentative, Paris, Montchrestien, 2003), 
majoritatea parlamentelor din societatea contemporană sunt: 
a. Circumscrise unui număr de patru sau cinci partide 
b. Circumscrise unui număr de trei sau patru partide 
c. Circumscrise unui număr de cinci sau șase partide 
 
4. Autorul teoriei referitoare la „sistematica contrucției de câmpuri” în contextul tendinței 
contemporane de unificare a „piețelor politice” este: 
a. David Turnock 
b. Lindsay Wolfe 
c. Daniel Gaxie 
 
5. În concepția lui Daniel Gaxie, principalele surse și etape ale cercetării democrației (cadru 
operațional) sunt: 
a. Discursul politic, evoluția democratismului, teorii ale democrației, construcția unui „șablon 
democratic”, leadershipul, organizațiile, elitele și teoria guvernabilității 
b. Participarea politică, comportamentul politic, dreptul electoral, instituțiile 
c. Instabilitatea inter și intraguvernamentală. 
 
6. Ultima etapă în cercetarea democrației (cadru operațional) propusă de Daniel Gaxie în 2004 este: 
a. Teoria sistemelor 
b. Teoria participării politice 
c. Teoria guvernabilității 
 
7. În ce an a solicitat oficial România aderarea la Uniunea Europeană: 
a. 1999 
b. 1995 
c. 1997 
 
8. Consiliul European de la Helsinki a deschis negocierile de aderare cu România în anul: 
a. 1994 
b. 1995 
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c. 1999 
 
9. Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană a fost semnat în anul: 
a. 2005 
b. 2007 
c. 2003 
 
10. În conformitate cu prevederile Tratatului de aderare la Uniunea Europeană semnat de România în 
2003, se sublinia necesitatea: 
a. Continuării procesului de extindere 
b. Integrării în Spațiul Schengen 
c. Ambele variante de mai sus. 
 
11. În conformitate cu prevederile Tratatului de aderare la Uniunea Europeană semnat de România în 
2003, data primirii României și Bulgariei era fixată la: 
a. 1 martie 2007 
b. 1 ianuarie 2006 
c. 1 ianuarie 2007 
 
12. „Tranzitologia” reprezintă: 
a. Tranziția extremă spre convergența politică și culturală a societăților ex-comuniste cu Vestul Europei 
b. Tranziția exclusivă spre convergența economică și financiară a societăților ex-comuniste cu Vestul 
Europei 
c. Tranziția exclusivă spre convergența socială a societăților ex-comuniste cu Vestul Europei 
 
13. Conform teoriei lui Tom Gallagher (Tom Gallagher, Threat of a Nation: Romania since 
Communism, Londra, 2005), tranziția spre democrație conduce în mod natural la o consolidare a: 
a: dinamicii electorale 
b. politicii de alianțe a partidelor politice 
c. structurilor instituționale. 
 
14. În opinia lui Arendt Lijphart (Arendt Lijphart, Democrația în societățile plurale, Iași, 2002), forma 
particulară de analiză a democrației este: 
a. Democrația consociațională 
b. Democrația participativă 
c. Democrația deliberativă. 
 
15. În opinia lui Arendt Lijphart (Arendt Lijphart, Democrația în societățile plurale, Iași, 2002), 
menținerea unei guvernări stabile este direct dependentă de: 
a. Gradul de diviziune socială și diferențiere politică 
b. Alegerile libere și democratice 
c. Integrarea europeană. 
 
16. În lucrarea pe care George Pridham și Tatu Vanhanen au consacrat-o procesului de democratizare 
din Estul Europei, Democratization in Eastern Europe: Domestic and International Perspectives (1994), 
autorii evidențiază două abordări ale conceptului “tranziție democratică”: 
a. Orientarea funcționalistă și cea ordinară 
b. Orientarea structuralistă și cea originară 
c. Orientarea funcționalistă și cea originară.  
 
17. În lucrarea pe care George Pridham și Tatu Vanhanen au consacrat-o procesului de decmoratizare 
din Estul Europei, Democratization in Eastern Europe: Domestic and International Perspectives (1994), 
autorii evidențiază că orientarea funcțioanlistă: 
a. Acordă atenție realităților structurale și conjuncturale 
b. Omologhează prea multe realități sociale și politice 
c. Delimiteată variabile funcționale. 
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18. În opinia lui Catherine Dupré expusă în lucrarea Importing the Law in Post-Communist 
Transitions..., Oxford, 2003, termenul “tranziție” indică: 
a. O trecere graduală de la un set de circumstanțe la un altul, o trecere non-specifică ce nu se suprapune 
în mod particular schimbărilor din Centrul și Estul Europei 
b. O trecere non-specifică ce se suprapune în mod particular schimbărilor din Centrul și Estul Europei 
c. O trecere exclusivă de la un set de circumstanțe la un altul, o trecere non-specifică ce nu se 
suprapune în mod particular schimbărilor din Vestul Europei 
 
19. Conform Constituţiei României, art. 1, al. (3), România este: 
a. România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori 
supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, 
şi sunt garantate. 
b. Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi 
judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale. 
c.  Forma de guvernământ a statului român este republica. 
 
 
20. Conform Constituţiei României, art. 2,  al. (1) : 
a. România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. 
b. Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, 
constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum. 
c. Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, cu respectarea principiilor şi a celorlalte norme 
general admise ale dreptului internaţional. 
 
21. Conform Constituţiei României, art. 3,  al. (3), teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în: 
a. Comune, oraşe, judeţe 
b. Oraşe, judeţe, regiuni 
c. Sate, comune, oraşe. 
 
22. Conform Constituţiei României,art. 5, al. (1): 
a.     Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru 
păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 
b. Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică. 
       
c. România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de 
naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de 
origine socială. 
 
23. Conform Constituţiei României, art. 9: 
a. Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru 
păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt.   
b. Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit 
statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor 
profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor. 
c. Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. Ele contribuie la 
definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea 
teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei 
 
24. Conform Constituţiei României, art. 10,  România întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele 
şi, în acest cadru, relaţii de bună vecinătate, întemeiate pe principiile şi pe celelalte norme general admise ale 
dreptului : 
a. Comunitar 
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b. Comparat 
c. Internaţional. 
      
25. Conform Constituţiei României, art. 8, al. (1), pluralismul în societatea românească este o condiţie şi 
o garanţie a democraţiei: 
a. post-decmbriste 
b. constitutuţionale 
c. consociaţionale. 
 
26. Titlul II al Constituţiei României, titlul II se intitulează: 
a. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale 
b. Universalitatea şi egalitatea în drepturi 
c. Autorităţile publice 
 
27. Conform Constituţiei României, art. 16, al. (1) , (2) şi (3): 
a.  (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. 
(2) Nimeni nu este mai presus de lege. 3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, 
în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi. 
b.   (1) Cetăţeanul român nu poate fi extrădat sau expulzat din România.    (2) Prin derogare de la 
prevederile alineatului (1), cetăţenii români pot fi extrădaţi în baza convenţiilor internaţionale la care 
România este parte, în condiţiile legii şi pe bază de reciprocitate. (3) Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi 
extrădaţi numai în baza unei convenţii internaţionale sau în condiţii de reciprocitate. 
c.  (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi 
aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la 
care România este parte. (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările 
internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.  (3) 
Expulzarea sau extrădarea se hotărăşte de justiţie. 
      
28. Conform Constituţiei României, art. 15, al. (1): 
a.  Cetăţenii români se bucură în străinătate de protecţia statului român şi trebuie să-şi îndeplinească 
obligaţiile, cu excepţia acelora ce nu sunt compatibile cu absenţa lor din ţară. 
b. În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele 
legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale. 
c. Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au 
obligaţiile prevăzute de acestea. 
 
29. Conform art. 20 (al. 1) Tratatele internaţionale privind drepturile omului din Constituţia României: 
a.    Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în 
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Naţiunilor Unite cu pactele şi cu 
celelalte tratate la care România este parte. 
b. Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în 
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România 
este parte. 
c.  Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la 
care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale şi dispoziţiile comunitare 
cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. 
 
30. Conform Constituţiei României, art. 21:  
a. (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale 
legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. (3) Jurisdicţiile speciale administrative 
sunt facultative şi gratuite. 
b. (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale 
legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. (3) Părţile au dreptul la un proces 
echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.  
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c.  (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale 
legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. (3) Părţile au dreptul la un proces 
echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. (4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt 
facultative şi gratuite. 
 
 
31. Conform Constituţiei României, art. 22, al. (1): 
a. Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. 
b. Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate. 
c.  Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile şi cu 
procedura prevăzute de lege. 
 
32. Conform Constituţiei României, art 25: 
a.   (1) Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării 
acestui drept. (2) Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice 
localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară. 
b.  (1) Dreptul la apărare este garantat. (2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un 
avocat, ales sau numit din oficiu. 
c.  (1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată. (2) Persoana fizică are 
dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele 
moravuri. 
 
33. Conform Constituţiei României, art. 29, al. (1) şi (2): 
a.   (1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite 
sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, 
contrare convingerilor sale. (2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de 
toleranţă şi de respect reciproc. 
b.  (1) Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii. (2) În 
relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă. 
c.     (1) Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin 
înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate. (2) Părinţii sau 
tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le 
revine. 
      
34. Conform Constituţiei României, art. 30, al. (1): 
a. Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, 
prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt 
inviolabile. 
b. Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii. 
c.  Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării. 
 
35. Conform Constituţiei României, art. 31, al. (1) şi (2): 
a.    (1) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea 
corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. (2) Dreptul la 
informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.  
b.  (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. (2) 
Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a 
cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. 
c.   (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. (2) 
Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi 
politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar 
asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică. 
      
36. Conform Constituţiei României, conform art. 32, al. 1-6: 
a. (1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal 
şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare. 
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(2) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. În condiţiile legii, învăţământul se poate 
desfăşura şi într-o limbă de circulaţie  internaţională. (3) Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; 
modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege. (4) Învăţământul de stat este gratuit, 
potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi 
celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii. (5) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, 
particulare şi confesionale, în condiţiile legii. (6) Autonomia universitară este garantată. 
b. (1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal 
şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare. 
(2) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. În condiţiile legii, învăţământul se poate 
desfăşura şi într-o limbă de circulaţie  internaţională. (3) Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; 
modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege. (4) Învăţământul de stat este gratuit, 
potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi 
celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii. (5) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, 
particulare şi confesionale, în condiţiile legii. (6) Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit 
cerinţelor specifice fiecărui cult.  
c. (1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal 
şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare. 
(2) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. În condiţiile legii, învăţământul se poate 
desfăşura şi într-o limbă de circulaţie internaţională. (3) Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; 
modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege. (4) Învăţământul de stat este gratuit, 
potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi 
celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii. (5) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, 
particulare şi confesionale, în condiţiile legii. (6) În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi 
garantat prin lege. 
 
37. Conform Constituţiei României, art. 36: 
a.   (1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. (2) 
 Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi 
în Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi 
aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României. 
b. (1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. (2) Nu au 
drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. 
c.  (1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. (2)  Au 
dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), 
dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3). 
     
38. Conform Constituţiei României, art. 39: 
a.   Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi 
desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme. 
b. Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere. 
Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului 
politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt 
neconstituţionale. 
c. Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, 
magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege 
organică. Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise. 
 
39. Art. 44 din Constituţia României , intitulat “Dreptul de proprietate privată” precizează la al. 2 că: 
a. Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele 
acestor drepturi sunt stabilite de lege. 
b. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu 
dreaptă şi prealabilă despăgubire. 
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c. Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii 
străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate 
din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe 
bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală. 
 
40. Art. 44 din Constituţia României, intitulat “Dreptul de proprietate privată” precizează la al. 5 că: 
a. Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi 
imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau 
construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii. 
b.  Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor 
bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor. 
c. Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei 
vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. 
 
41. Art. 51 din Constituţia României, intitulat “Dreptul de petiţionare” precizează la al. 1 că: 
a. Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele 
semnatarilor. 
b. Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le 
reprezintă. 
c. Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit 
legii. 
 
42. Conform Constituţiei României, art. 53, al. (1): 
a. Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se 
impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a 
drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei 
calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. 
b. Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului 
este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-
credinţă sau gravă neglijenţă. 
c. Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie 
să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce 
atingere existenţei dreptului sau a libertăţii. 
 
43. Conform Constituţiei României, art. 54: 
a. (1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.  (2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum 
şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune 
jurământul cerut de lege. 
b.  (1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România. 
 (2) Condiţiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică. 
 3) Cetăţenii pot fi încorporaţi de la vârsta de 20 de ani şi până la vârsta de 35 de ani, cu excepţia 
voluntarilor, în condiţiile legii organice. 
c. Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile 
constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. 
 
44. În Capitolul IV. Avocatul Poporului, Art. 58 din Constituţia României, intitulat “Numirea şi rolul”, 
se precizează la al. (1) şi (2) că: 
a. (1) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu pot îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia 
funcţiilor didactice din învăţământul superior.     (2) Organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului se stabilesc prin lege organică. 
b. (1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor fizice. Adjuncţii Avocatului Poporului sunt specializaţi pe domenii de activitate.   (2) 
Organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organică. 
c.  (1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor fizice. Adjuncţii Avocatului Poporului sunt specializaţi pe domenii de activitate. (2) Avocatul 
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Poporului şi adjuncţii săi nu pot îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor 
didactice din învăţământul superior. 
 
 
 
 
 45. Conform Constituţiei României, art. 59, al. (1) și (2): 
a.  Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi în 
libertăţile lor, în limitele stabilite de lege. (2) Autorităţile publice sunt obligate să asigure Avocatului 
Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale. 
b. Avocatul Poporului prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea 
acestora. Rapoartele pot conţine recomandări privind legislaţia sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea 
drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor. 
c.  Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor fizice. Adjuncţii Avocatului Poporului sunt specializaţi pe domenii de activitate.   (2) 
Organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organică. 
 
46.Conform Constituţiei României, art. 61, al. (1): 
a. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. 
b. Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat. 
c. Parlamentul are o alcătuire bicameral 
 
47. Conform Constituţiei României, art. 62, al. 1-2: 
a.   (1) Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, 
potrivit legii electorale. (3) Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport 
cu populaţia ţării. 
b.  (1) Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, 
potrivit legii electorale. (2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în 
alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat, în 
condiţiile legii electorale. Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură 
organizaţie. 
c. (1) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri numărul de 
voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat, în condiţiile legii electorale. 
Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură organizaţie. 
 (2) Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării. 
 
 
48. Conform Constituţiei României, art. 63, al. 1-2,  
 Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungeşte de drept în stare de 
mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, până la încetarea acestora. 
Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat se desfăşoară în cel mult 3 luni de la: 
a.  expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului. 
b. demisia Preşedintelui uneia din cele două camera. 
c. .  expirarea mandatului sau de la dizolvarea uneia dintre camereleParlamentului. 
 
 
49. Conform art. 1 din legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali: 
privind Statutul aleşilor locali: 
a. Prin aleşi locali, în sensul prezentei legi, se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni, primarii, 
primarul general al municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. 
Este asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc. 
b. Prezenta lege are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a 
drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat. 
c. Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi 
legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul. 
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50.  Conform art. 6,  al. 2 din legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali, validarea 
mandatului de consilier local se face prin: 
a. vot secret al majorităţii consilierilor prezenţi 
b. vot deschis al majorităţii consilierilor prezenţi 
c. nu există o astfel de prevedere. 
 
51. Conform art. 7,  al. 1 din legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali: 
a. Consilierii locali şi consilierii judeţeni, ale căror mandate au fost validate, depun în faţa consiliului local, 
respectiv a consiliului judeţean, următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării 
şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei 
(oraşului, judeţului). Aşa să-mi ajute Dumnezeu." Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. 
b. Consilierii locali şi consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de 
drept. 
c. După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care 
atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean. 
 
52.  Capitolul II al legii nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali se intitulează: 
a. exercitarea mandatului de către aleşii locali 
b. exercitarea mandatului de către primar 
c. exercitarea mandatului de către preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean 
 
53. Conform art. 15,  al. 2 din legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali, calitatea 
de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 
a) demisie; 
b) compatibilitate; 
c) revocare. 
 
54. Conform art. 17, al. 1-2 din legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali: 
a. (1) Primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în situaţiile în care nu se poate prezenta 
efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte cauze, chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile. 
Prevederile art. 11 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 
(2) În cazurile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. e)-g), încetarea mandatului poate avea loc numai după 
rămânerea definitivă şi, după caz, irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. 
b.(1) Primarul poate demisiona, anunţând în scris consiliul local şi prefectul. La prima şedinţă a consiliului, 
preşedintele de şedinţă ia act de această situaţie, care se consemnează în procesul-verbal şi devin aplicabile 
dispoziţiile art. 16. (2) Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul prefectului, împreună cu un 
extras din procesulverbal al şedinţei, se înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor, care va propune 
Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor pentru un nou primar. 
c.  (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean, precum şi viceprimarii intră în exercitarea 
mandatului după declararea lor ca legal aleşi, potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. (2) Exercitarea mandatului de către persoanele prevăzute la alin. (1), cu excepţia viceprimarilor, 
încetează o dată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte. Viceprimarii nu pot fi în acelaşi timp 
şi consilieri. 
 
55. Conform art. 20, al. 1-2 din legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali: 
a. (1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege. (2) 
Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată. 
b. (1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au 
fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. (2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. 
(1) pot constitui un grup prin asociere. 
c.  (1) Pe timpul exercitării mandatului de primar, viceprimar, preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului 
judeţean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi 
publice, respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale 
unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului 
de numire cadrele didactice, mai puţin educatorii şi învăţătorii, precum şi cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu 
atestat profesional, oamenii de cultură şi artă. 
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56. Capitolul V din legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali se intitulează: 
a. Grupurile de consilieri 
b. Drepturile aleşilor locali 
c. Obligaţiile aleşilor locali 
 
57. Conform art. 24, al. 1 din legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali: 
a. consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost 
aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. 
b. consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost 
aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 4. 
c. consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost 
aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 5. 
 
58. Conform dispoziţiilor art. 2 ( alineatele 2-4) al legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente: 
a) – (2) Cetăţenii români au dreptul de vot şi de a fi aleşi, indiferent de rasă, sex, naţionalitate, origine etnică, 
limbă vorbită, religie, opinie politică, avere sau origine socială, conform Constituţiei şi legislaţiei în vigoare. 
(3) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate îşi exercită dreptul de vot în condiţiile 
prezentei legi. (4) Cetăţenii români au drept de vot de la vârsta de 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită 
cu o zi înainte de ziua alegerilor. 
b) – (2) Cetăţenii români au dreptul de vot şi de a fi aleşi, indiferent de rasă, sex, naţionalitate, origine etnică, 
limbă vorbită, religie, opinie politică, conform Constituţiei şi legislaţiei în vigoare. (3) Cetăţenii români cu 
domiciliul sau reşedinţa în străinătate îşi exercită dreptul de vot în condiţiile prezentei legi. (4) Cetăţenii 
români au drept de vot de la vârsta de 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită până în ziua alegerilor 
inclusiv. 
c) – (2) Cetăţenii români au dreptul de vot şi de a fi aleşi, indiferent de rasă, sex, naţionalitate, origine etnică, 
limbă vorbită, religie, opinie politică, avere sau origine socială, conform Constituţiei şi legislaţiei în vigoare. 
(3) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate îşi exercită dreptul de vot în condiţiile 
prezentei legi. (4) Cetăţenii români au drept de vot de la vârsta de 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită 
până în ziua alegerilor inclusiv. 
 
59. Conform dispoziţiilor art. 3 ( alineatele 1-4) al legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente: 
a) – (1) Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului şi la un singur vot pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor. (2) Exercitarea votului în numele altui alegător este permisă în cazuri speciale 
prevăzute de prezenta lege. (3) Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. (4) Participarea cetăţenilor la 
alegeri se face pe baza liberului consimţământ al acestora. 
b) – (1) Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului şi la un singur vot pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor. (2) Fiecare alegător îşi exprimă votul personal. Exercitarea votului în numele 
altui alegător este interzisă. (3) Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. (4) Participarea cetăţenilor la 
alegeri se face pe baza liberului consimţământ al acestora. 
c) – (1) Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului şi la un singur vot pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor. (2) Fiecare alegător îşi exprimă votul personal. Exercitarea votului în numele 
altui alegător este interzisă. (3) Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. (4) Participarea cetăţenilor la 
alegeri este obligatorie. 
 
60. Conform legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente: 
a) Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripţii electorale la nivelul celor 40 de judeţe, o 
circumscripţie în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa 
în afara ţării. Numărul total al circumscripţiilor electorale este de 42. 
b) Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripţii electorale la nivelul celor 42 de judeţe, o 
circumscripţie în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa 
în afara ţării. Numărul total al circumscripţiilor electorale este de 44. 
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c) Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripţii electorale la nivelul celor 41 de judeţe, o 
circumscripţie în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa 
în afara ţării. Numărul total al circumscripţiilor electorale este de 43. 
 
61. Conform dispoziţiilor art. 5 ( alineatele 1-4) al legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente: 
a) – (1) Senatorii şi deputaţii se aleg prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale. (2) 
Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 73.000 de locuitori. (3) 
Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 168.000 de locuitori. (4) Numărul 
locuitorilor care se iau în calcul este conform populaţiei după domiciliu, raportat de Institutul Naţional de 
Statistică la data de 1 ianuarie a anului precedent anului în care au loc alegeri la termen. 
b) – (1) Senatorii şi deputaţii se aleg prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale. (2) 
Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 75.000 de locuitori. (3) 
Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 170.000 de locuitori. (4) Numărul 
locuitorilor care se iau în calcul este conform populaţiei după domiciliu, raportat de Institutul Naţional de 
Statistică la data de 1 ianuarie a anului precedent anului în care au loc alegeri la termen. 
c) – (1) Senatorii şi deputaţii se aleg prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale. (2) 
Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 73.000 de locuitori. (3) 
Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 168.000 de locuitori. (4) Numărul 
locuitorilor care se iau în calcul este conform populaţiei după domiciliu, raportat de Institutul Naţional de 
Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegeri la termen. 
 
62. Conform dispoziţiilor art. 6 ( alineatele 1-3) al legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente: 
a) – (1) Alegerile se desfăşoară într-o singură zi, care poate fi sâmbăta sau duminica. (2) Aducerea la 
cunoştinţă publică a datei alegerilor se face cu cel puţin 90 de zile înainte de ziua votării, prin publicarea în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind data alegerilor. (3) Campania 
electorală începe cu 30 de zile înainte de ziua votării şi se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii 
votării. 
b) – (1) Alegerile se desfăşoară într-o singură zi, care poate fi numai duminica. (2) Aducerea la cunoştinţă 
publică a datei alegerilor se face cu cel puţin 90 de zile înainte de ziua votării, prin publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind data alegerilor. (3) Campania electorală începe 
cu 30 de zile înainte de ziua votării şi se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării. 
c) – (1) Alegerile se desfăşoară într-o singură zi, care poate fi numai duminica. (2) Aducerea la cunoştinţă 
publică a datei alegerilor se face cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua votării, prin publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind data alegerilor. (3) Campania electorală începe 
cu 30 de zile înainte de ziua votării şi se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării. 
 
63. Conform legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, nu au drept de vot:  
a) debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie și persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a 
alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. 
b) persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre 
judecătorească definitivă. 
c) persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre 
judecătorească nedefinitivă și debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie. 
 
64. Conform legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, birourile electorale sunt alcătuite: 
a) din personae care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv. Candidaţii în alegeri, 
soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale. 
b) numai din cetăţeni cu drept de vot. Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul 
al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale. 
c) din personae care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv. Candidaţii în alegeri, 
soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul întâi ai acestora nu pot fi membri ai birourilor electorale. 
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65. Conform dispoziţiilor art. 7 (alineatul 5) al legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente: 
a) În cazul secţiilor de votare cu mai puţin de 500 de alegători arondaţi, Biroul Electoral Central poate stabili 
ca preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia să îndeplinească 4 atribuţiile 
prevăzute de prezenta lege pentru operatorii de calculator. La secţiile de votare din străinătate, președintele 
secţiei de votare poate îndeplini și atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru operatorii de calculator. 
b) În cazul secţiilor de votare cu mai puţin de 1000 de alegători arondaţi, Biroul Electoral Central poate 
stabili ca preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia să îndeplinească 4 
atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru operatorii de calculator. La secţiile de votare din străinătate, 
președintele secţiei de votare poate îndeplini și atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru operatorii de 
calculator. 
c) În cazul secţiilor de votare cu mai puţin de 500 de alegători arondaţi, Autoritatea Electorală Permanentă 
poate stabili ca preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia să îndeplinească 4 
atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru operatorii de calculator. La secţiile de votare din străinătate, 
președintele secţiei de votare poate îndeplini și atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru operatorii de 
calculator. 
 
66. Conform dispoziţiilor art. 11 (alineatul 1) al legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente: 
a) La nivel naţional se constituie un Birou Electoral Central, format din 5 judecători ai Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 12 
reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, conform legii, precum şi un 
reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor. 
b) La nivel naţional se constituie un Birou Electoral Central, format din 6 judecători ai Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 12 
reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, conform legii. 
c) La nivel naţional se constituie un Birou Electoral Central, format din 6 judecători ai Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 10 
reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, conform legii, precum şi un 
reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor. 
 
67. Conform dispoziţiilor art. 13 (alineatul 1) al legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente: 
a) La nivelul fiecăreia dintre cele 43 de circumscripţii electorale se constituie un birou electoral de 
circumscripţie, format din 3 judecători, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 9 
reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, conform prezentei legi, în circumscripţia 
electorală respectivă. Biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în 
afara ţării are sediul în municipiul Bucureşti. 
b) La nivelul fiecăreia dintre cele 42 de circumscripţii electorale se constituie un birou electoral de 
circumscripţie, format din 5 judecători, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 9 
reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, conform prezentei legi, în circumscripţia 
electorală respectivă.  
c) La nivelul fiecăreia dintre cele 42 de circumscripţii electorale se constituie un birou electoral de 
circumscripţie, format din 3 judecători, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 
12 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, conform prezentei legi, în circumscripţia 
electorală respectivă. Biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în 
afara ţării are sediul în municipiul Bucureşti. 
 
68. Conform dispoziţiilor art. 15 (alineatul 1) al legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente: 
a) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia, care 
sunt, de regulă, magistraţi sau jurişti, precum şi din 7 membri. Birourile electorale ale secţiilor de votare nu 
pot funcţiona cu mai puţin de 4 membri. 
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b) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia, care 
sunt, de regulă, magistraţi sau jurişti, precum şi din 7 membri. Birourile electorale ale secţiilor de votare nu 
pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri. 
c) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite dintr-un preşedinte şi din 7 membri. Birourile 
electorale ale secţiilor de votare nu pot funcţiona cu mai puţin de 4 membri. 
 
69. Conform dispoziţiilor art. 16 (alineatul 1) al legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente: 
a) Poate fi admisă în corpul experţilor electorali, prin decizie a Biroului Electoral Central, persoana care 
îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are 
vârsta de 18 ani împlinită până în ziua alegerilor inclusiv; d) are o stare de sănătate corespunzătoare 
îndeplinirii funcţiei; e) nu face parte dintr-un partid politic; f) a absolvit studii universitare de licenţă în 
domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii; g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau 
condamnată penal. 
b) Poate fi admisă în corpul experţilor electorali, prin decizie a Biroului Electoral Central, persoana care 
îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are 
drept de vot; d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; e) nu face parte dintr-un partid 
politic; f) a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii; g) nu 
este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal. 
c) Poate fi admisă în corpul experţilor electorali, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, persoana 
care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) 
are drept de vot; d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; e) nu face parte dintr-un 
partid politic; f) a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii; g) 
nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal. 
 
70. Conform dispoziţiilor art. 16 (alineatul 14) al legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, Autoritatea Electorală 
Permanentă aduce la cunoştinţă publică, prin afişare pe site-ul propriu, următoarele date de identificare ale 
persoanelor înscrise în corpul experţilor electorali: 
a) numele; prenumele; domiciliul – se înscriu judeţul, localitatea sau municipiul Bucureşti şi sectorul, după 
caz și strada. 
b) numele; prenumele; iniţiala tatălui; domiciliul – se înscriu judeţul, localitatea sau municipiul Bucureşti şi 
sectorul, după caz și strada. 
c) numele; prenumele; iniţiala tatălui; domiciliul – se înscriu numai judeţul şi localitatea sau municipiul 
Bucureşti şi sectorul, după caz. 
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MODULUL 2 -  OPŢIONAL 
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI GEOPOLITICĂ 

  
 a) Tematică 
 TEMA 1. CONCEPTE CHEIE ALE TEORIEI RELATIILOR INTERNATIONALE: ACTORII, 
PUTEREA ŞI ECHILIBRUL PUTERII ÎN RELATIILE INTERNATIONALE; STATUL-NAŢIUNE 
ŞI ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE 
TEMA 2. CARTA ŞI SISTEMUL ONU (ORGANISME, STRUCTURI, EVOLUŢIE, IMPACT ÎN 
POLITICA INTERNAŢIONALĂ) 
TEMA 3. TEORIILE RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE : REALISMUL POLITIC, 
BEHAVIORISMUL, NEOREALISMUL, INSTITUTIONALISM VERSUS NEOREALISM 
TEMA 4. ŞCOLI GEOPOLITICE : ŞCOALA GEOPOLITICĂ GERMANĂ, ŞCOALA 
GEOPOLITICĂ ANGLO-SAXONĂ, ŞCOALA GEOPOLITICĂ FRANCEZĂ, ŞCOALA 
GEOPOLITICĂ RUSĂ 
  
b) Bibliografie: 
Goldstein, Joshua S., Pevehouse, Jon C., Relaţii internaţionale, Polirom, Iaşi, 2008 (Cota III 51807 
BIBLIOTECA UCV III 51807)  
Miga–Beşteliu, R., Organizaţii internationale interguvernamentale, Bucureşti, C.H. Beck, 2006 (COTA II 
81348 BIBLIOTECA UCV DREPT) 
Neguţ, Silviu, Introducere în geopolitică, Bucureşti, Editura Meteor Press (Cota II 64214 BIBLIO. JUDET.) 
Aymeric Chauprade, François Thual, Dicţionar de geopolitică : state, concepte, autori, București, Editura 
Corint, 2003. 
Manualul NATO, Bruxelles, 2001 disponibil online la adresa http://www.clr.ro/menu1/manualul%20nato.pdf 
 
Legislație  

 Carta Naţiunilor Unite, San Francisco, 1945. 
 Tratatul Nord Atlantic, Aprilie 1949. 
 Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019 disponibilă online la 

http://www.presidency.ro/static/Strategia%20Nationala%20de%20Aparare%20a%20Tarii.pdf 
 Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (publicata in 

Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clr.ro/menu1/manualul%20nato.pdf
http://www.presidency.ro/static/Strategia%20Nationala%20de%20Aparare%20a%20Tarii.pdf
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GRILE PROPUSE PENTRU PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE LICENŢĂ  
Sesiunea IULIE 2016 

 
GRILE MODULUL  2 -  OPŢIONAL 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI GEOPOLITICĂ 
 

 
1. Denumirea statelor-tampon este asociată cu numele lordului Curzon of Kedleston, autorul celebrei 
“linii Curzon” care despărţea după primul război mondial: 
a) Polonia de Rusia 
b) Germania de Polonia 
c) Polonia de Uniunea Sovietică. 
 
2. Potrivit concepţiei lui Ratzel, statul ia naştere în jurul unui Mittelpunkt, care concentrează: 
a) energia şi forţa unui popor 
b) politica şi strategia unui popor 
c) nici una din variantele de mai sus. 
 
3. Dacă examinăm mai atent aserţiunile lui Karl Haushofer, reiese limpede că, de fapt, el propune: 
a) un model de naţionalizare al politicii 
b) un model de raţionalizare a politicii 
c) un model de naţionalitate a resurselor. 
 
4. “Incontestabil, cea mai mare şi cea mai importantă schimbare în politica mondială a timpurilor 
noastre este formarea unui puternic bloc continental cuprinzând Europa, nordul şi estul Asiei” este fraza cu 
care începe Haushofer studiul: 
a) Blocul continental Europa centrală - Eurasia – Japonia 
b) Geopolitica 
c) Scrieri de geopolitică. 
 
5. Opera lui Mahan ar putea fi caracterizată drept o pledoarie pentru construirea de către SUA a unei: 
a) puternice armate continentale 
b) puternice flote navale 
c) nici una din variantele de mai sus. 
 
6. Sir Halford Mackinder (1861-1947) expune pentru prima dată ideile sale de geopolitică în 
comunicarea intitulată: 
a) Pivotul geografic al istoriei 
b) The Influence of Sea Power upon History 
c) Geopolitics in Principle and Practice. 
 
7. În 1919, în timpul Conferinţei de pace de la Paris, Mackinder publică lucrarea: 
a) Idealurile democratice şi realitatea 
b) Pivotul geografic al istoriei 
c) The Influence of Sea Power upon History. 
 
 
8. Potrivit lui Saul Cohen există două spaţii geografice globale: 
a) spaţiul oceanic şi spaţiul aerian 
b) spaţiul maritim şi spaţiul continental 



 17 

c) spaţiul aerian şi spaţiul maritim. 
 
  
 
9. În concepţia lui Saul Cohen, shatterbelts reprezintă: 
a)  zone fragmentate din punct de vedere politic, situate la întâlnirea dintre spaţii mari continentale şi 
maritime 
b) zone fragmentate din punct de vedere politic, situate la întâlnirea dintre spaţii mari continentale şi 
aeriene 
c)  zone fragmentate din punct de vedere politic, situate la întâlnirea dintre spaţii mari aeriene şi maritime. 
 
10. Alexander de Seversky utilizează noţiunea de: 
a) areal de dominare continentală 
b) areal de dominare maritimă 
c) areal de dominare aeriană. 
 
11. Elisée Réclus (1830 – 1905) publică în 19 volume între 1872 şi 1895 lucrarea: 
a)  La Nouvelle Géographie universelle 
b) L’Homme et la Terre  
c) Tabloul geografic al Frantei 
 
12. În 1917, Vidal de la Blache publica lucrarea “Franta de Est”, al carei scop era: 
a) combaterea determinismului dur al lui F. Ratzel 
b) demonstrarea necesitatii alipirii Alsaciei si Lorenei la Franta 
c) afirmarea rolului omului în utilizarea posibilităţilor oferite de mediul geographic. 
 
13. Constient de declinul Europei si de conditia precara a Frantei ca mare putere, Albert Demageon 
foloseste si propune termeni precum la communauté européenne (Comunitatea europeana) si Les Etats Unis 
de l’Europe (Statele Unite ale Europei) în anul: 
a) 1918 
b) 1920 
c) 1921 
 
14. Jacques Attali afirma în 1990 ca omenirea a pasit în era economiei de piata în care dualismul 
geopolitic între telurocratie si talasocratie, adica Uscatul si Marea, dispare si se instaureaza, în aceste conditii 
era “geoeconomiei”, ca expresie a mondialismului în lucrarea: 
a) Lignes d’horizon 
b) Lignes de la terre 
c) Lignes de l’air. 
 
15. Yves Lacoste a impulsionat dezvoltarea: 
a) geopoliticii electorale 
b) geografiei frontierelor 
c) ambele variante de mai sus. 
 
16. Afirmarea lui Yves Lacoste ca geopolitician este marcată de lucrarea: 
a) La géographie, ça sert d’abord à faire la guerre 
b) Grandeur et décadence d’une géopolitique 
c) Hérodote 
 
17. În demersul de a mentine în circuitul stiintific ideile geopolitice valoroase din epoca interbelica, 
Yves Lacoste supune unei analize obiective geopolitica germana (Ratzel, Haushofer) eliberata de imaginea 
de “stiinta nazista”: 
a) Grandeur et décadence d’une géopolitique 
b) La géographie, ça sert d’abord à faire la guerre 
c) Jocul de frontiere în Africa. 
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18. Revista “Hérodote” – revista de geografie si geopolitica, devenita principala publicatie periodica de 
geopolitica din Europa este înfiinţată de: 
a) Albert Demageon 
b) Yves Lacoste 
c) Jacques Attali 
 
19. Potrivit lui Camille Vallaux, cresterea statului este: 
a) un proces de subordonare a partilor întregului si controlul tendintelor centrifuge 
b) un proces de dependenţă faţă de mediul înconjurător 
c) ambele variante de mai sus. 
 
20. Michel Foucher, directorul Observatorului European de Geopolitica din Lyon, este autorul lucrarii: 
a) Fronts et frontiers 
b) La géographie, ça sert d’abord à faire la guerre 
c) Lignes de la terre 
 
21. Carta Națiunilor Unite 
a) a fost semnată la San Francisco la 26 iunie 1945 la încheierea Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Organizația internațională și a intrat în vigoare la 24 octombrie 1945. 
b) a fost semnată la San Francisco la 26 iulie 1945 
c) a fost semnată la New York la 26 iunie 1945 

 
22.  Scopurile Națiunilor Unite sunt următoarele:  
a) Să mențină pacea și securitatea internațională și, în acest scop: să ia măsuri colective eficace pentru 
prevenirea și înlăturarea amenințărilor împotriva păcii și pentru reprimarea oricăror acte de agresiune sau 
altor încălcări ale păcii și să înfăptuiască, prin mijloace pașnice și în conformitate cu principiile justiției și 
dreptului internațional, aplanarea ori rezolvarea diferendelor sau situațiilor cu caracter internațional care ar 
putea duce la o încălcare a păcii. 
b) Să mențină pacea și securitatea internațională și, în acest scop: să ia măsuri colective eficace pentru 
reprimarea oricăror agresori. 
c) Să mențină democrația și libertatea și, în acest scop: să ia măsuri colective eficace pentru prevenirea și 
înlăturarea amenințărilor împotriva democrației și să înfăptuiască, prin mijloace pașnice și în conformitate cu 
principiile justiției și dreptului internațional, aplanarea ori rezolvarea diferendelor sau situațiilor cu caracter 
internațional care ar putea duce la o încălcare a libertății. 
 
23. Pot deveni Membri ai Națiunilor Unite  
a) toate Statele iubitoare de pace care acceptă obligațiile din Carta Națiunilor Unite și care, după 
aprecierea Organizației, sunt capabile și dispuse să le îndeplinească. 
b) toate Statele iubitoare de democrație și pace. 
c) toate Statele iubitoare de libertate. 

 
24. Admiterea ca Membru al Națiunilor Unite a oricărui Stat care îndeplinește condițiile se va face  
a) printr-o hotărâre a Adunării Generale, la recomandarea Consiliului de Securitate.  
b) printr-o hotărâre a Consiliului de Securitate, la recomandarea Adunării Generale.  
c) printr-o hotărâre unanimă a membrilor organizației.  
 
25. Un Membru al Națiunilor Unite împotriva căruia Consiliul de Securitate a întreprins o acțiune 
preventivă sau de constrângere poate fi suspendat din exercițiul drepturilor și privilegiilor decurgând din 
calitatea de Membru  
a) de către Consiliul de Securitate, la recomandarea Adunării Generale. Exercițiul acestor drepturi și 
privilegii poate fi restabilit de Consiliul de Securitate. 
b) de către Consiliul de Securitate, la recomandarea Adunării Generale. Exercițiul acestor drepturi și 
privilegii poate fi restabilit de Adunarea Generală. 
c) de către Adunarea Generală, la recomandarea Consiliului de Securitate. Exercițiul acestor drepturi și 
privilegii poate fi restabilit de Consiliul de Securitate. 
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26. Un Membru al Națiunilor Unite care încalcă în mod persistent principiile cuprinse în Carta 
Națiunilor Unite poate fi exclus din Organizație 
a) de Consiliul de Securitate, la recomandarea Adunării Generale. 
b) de Adunarea Generală, la recomandarea Consiliului de Securitate. 
c) de Adunarea Generală. 
 
27. Organele principale ale Organizației Națiunilor Unite sunt:  
a) Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic și Social și Curtea Internațională de 
Justiție.  
b) Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic și Social, Consiliul de Tutelă, Curtea 
Internațională de Justiție, Secretariatul.  
c) Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic și Social, Consiliul de Tutelă și Curtea 
Internațională de Justiție.  

  
28. Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite este alcatuită din: 
a) toți membrii Națiunilor Unite 
b) membrii Națiunilor Unite 
c) reprezentanții membrilor Națiunilor Unite  
 
29. Fiecare Membru al Organizației Națiunilor Unite are 
a) cel mult cinci reprezentanți în Adunarea Generală 
b) cel puțin cinci reprezentanți în Adunarea Generală 
c) cel mult șapte reprezentanți în Adunarea Generală 
 
30. Organul ONU care poate discuta orice chestiuni sau cauze care intră în cadrul Cartei ONU sau care 
se referă la puterile și funcțiile vreunuia din organele prevăzute în Carta ONU și sub rezerva dispozițiilor 
Articolului 12 al Cartei ONU, poate face recomandări Membrilor Națiunilor Unite sau Consiliului de 
Securitate, ori Membrilor Organizației și Consiliului de Securitate în oricare asemenea chestiuni sau cauze 
este:  
a) Adunarea Generală 
b) Consiliul de Securitate 
c) Secretariatul ONU 
 
31. Statele care au participat la Conferința Națiunilor Unite de la San Francisco pentru Organizația 
Internațională sau au semnat Declarația Națiunilor Unite din 1 ianuarie 1942, au semnat și ratificat Carta 
Națiunilor Unite 
a) sunt Membrii Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 
b) sunt Membrii Consiliului de Securitate ai Organizației Națiunilor Unite 
c) sunt Membri originari ai Organizației Națiunilor Unite 

 
32. Cât timp Consiliul de Securitate exercită, în privința unui diferend sau a unei situații, funcțiile care îi 
sunt atribuite prin Carta ONU,  
a) Consiliul de Securitate nu va face nici o recomandare cu privire la acel diferend sau situație 
b) Consiliul de Securitate nu va face nici o recomandare cu privire la acel diferend sau situație, 
decât dacă Adunarea Generală îi cere aceasta 
c) Adunarea Generală nu va face nici o recomandare cu privire la acel diferend sau situație, 
decât dacă Consiliul de Securitate îi cere aceasta 
 
33. În cadrul Consiliului de Securitate, atribuțiile referitoare la anunțarea tuturor problemelor legate de 
menținerea păcii și securității internaționale sunt în sarcina:  
a) Secretarului general, cu asentimentul Consiliului de Securitate 
b) Adunării Generale, la fiecare sesiune 
c) Consiliului de Securitate  

 
34. Fiecare membru al Adunării Generale a ONU dispune de 
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a) un vot 
b) un număr de voturi proporțional cu mărimea populației 
c) un număr de voturi proporțional cu mărimea populației și suprafața teritoriului. 
 
35. Hotărârile Adunării Generale a ONU în probleme importante sunt adoptate 
a) cu majoritatea de două treimi a membrilor prezenți și votanți 
b) cu unanimitate 
c) cu majoritate relativă 
 
36. Adunarea Generală a ONU se întrunește în sesiuni anuale ordinare și, când împrejurările o cer, în 
sesiuni extraordinare. Sesiunile extraordinare sunt convocate de: 
a) Secretarul General al ONU la cererea Consiliului de Securitate sau a majorității Membrilor Națiunilor 
Unite. 
b) Președintele Adunării Generale a ONU la cererea Consiliului de Securitate sau a majorității Membrilor 
Națiunilor Unite. 
c) majoritatea Membrilor Națiunilor Unite. 
 
37. Adunarea Generală a ONU își stabilește propriile sale reguli de procedură. Ea își desemnează 
Președintele 
a) pentru fiecare sesiune 
b) pentru un mandat de 4 ani, reînnoibil 
c) pentru un mandat de 2,5 ani, reînnoibil o singură dată. 
 
38. Consiliul de Securitate este alcătuit din  
a) Unsprezece membri ai Națiunilor Unite 
b) cincisprezece membri ai Națiunilor Unite 
c) șaptesprezece membri ai Națiunilor Unite 
 
39. Membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU sunt: 
a.Republica China, Franța, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul Unit al Marii Britanii și al 
Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii 
b. Republica China, Franța, Rusia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Statele Unite ale 
Americii 
c. Germania, Franța, Rusia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii 

 
40. Membrii nepermanenți ai Consiliului de Securitate al ONU sunt 
a) aleși pe o perioadă de doi ani. 
b) aleși pe o perioadă de cinci ani. 
c) numiți pe o perioadă de patru ani. 

 
41. În cadrul Consiliului de Securitate al ONU 
a.Fiecare membru are un reprezentant.  
b.Fiecare membru nepermanent are un reprezentant, în timp ce membrii permanenți au câte doi reprezentanți. 
c.Fiecare membru are maxim trei reprezentanți.  
 
42. Fiecare membru al Consiliului de Securitate al ONU dispune de 
a.un vot 
b.un vot, cu excepția membrilor permanenți care dispun de câte două voturi fiecare 
c.un număr de voturi proporțional cu mărimea populației  
 
43. Consiliul de Securitate al ONU adoptă hotărâri în probleme de procedură  
a.cu votul afirmativ a nouă membri 
b.cu votul afirmativ a opt membri 
c.cu votul afirmativ a unsprezece membri 
 
44. La discutarea oricărei probleme supuse Consiliului de Securitate al ONU: 
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a) poate participa fără drept de vot orice Membru al Natiunilor Unite care nu este membru al Consiliului de 
Securitate ori de cite ori acesta considera ca interesele acelui Membru sunt afectate în mod special  
b) poate participa cu drept de vot orice Membru al Natiunilor Unite care nu este membru al Consiliului de 
Securitate ori de cite ori acesta considera ca interesele acelui Membru sunt afectate în mod special  
c) poate participa fără drept de vot orice Membru al Natiunilor Unite care nu este membru al Consiliului de 
Securitate  
 
45. Orice membru al Națiunilor Unite care nu este membru al Consiliului de Securitate sau orice Stat 
care nu este Membru al Națiunilor Unite poate participa la discuțiile din cadrul Consiliului de Securitate al 
ONU cu privire la un diferend examinat de Consiliul de Securitate 
a) dacă este parte la respectivul diferend, fără drept de vot. Consiliul de Securitate va determina condițiile 

pe care le consideră juste pentru participarea unui Stat care nu este Membru al Națiunilor Unite. 
b) Chiar dacă nu este parte la respectivul diferend, fără drept de vot. Consiliul de Securitate va determina 

condițiile pe care le consideră juste pentru participarea unui Stat care nu este Membru al Națiunilor 
Unite. 

c) dacă este parte la respectivul diferend, cu drept de vot. Consiliul de Securitate va determina condițiile 
pe care le consideră juste pentru participarea unui Stat care nu este Membru al Națiunilor Unite. 
 
46. Părțile la orice diferend a cărui prelungire ar putea pune în primejdie menținerea păcii și securității 
internaționale trebuie să caute să-l rezolve 
a) în forță înainte ca diferendul să pună în pericol pacea și securitatea internațională 
b) înainte de toate, prin tratative, anchetă, mediație, conciliere, arbitraj, pe cale judiciară, recurgere la 
organizații sau acorduri regionale sau prin alte mijloace pașnice, la alegerea lor 
c) prin acțiuni conjugate prin folosirea forței armate și prin tratative, anchetă, mediație, conciliere, arbitraj, 
pe cale judiciară, recurgere la organizații sau acorduri regionale sau prin alte mijloace pașnice, la alegerea lor 
 
47. În scopul de a stabili dacă prelungirea diferendului sau situației ar putea pune în primejdie menținerea 
păcii și securității internaționale  
a) Consiliul de Securitate al ONU poate ancheta orice diferend sau orice situație care ar putea duce la 
fricțiuni internaționale sau ar putea da naștere unui diferend 
b) Curtea Internațională de Justiție poate ancheta orice diferend sau orice situație care ar putea duce la 
fricțiuni internaționale sau ar putea da naștere unui diferend 
c) Adunarea Generală a ONU poate ancheta orice diferend sau orice situație care ar putea duce la fricțiuni 
internaționale sau ar putea da naștere unui diferend 
 
 
48. Orice diferend sau orice situatie care ar putea duce la frictiuni internationale sau ar putea da nastere unui 
diferend poate fi adus în atenția Consiliului de Securitate sau Adunarii Generale 
a) de către oricare din membrii ONU 
b) numai de către membrii Consiliului de Securitate al ONU 
c) numai de către membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU 
 
49. Un Stat care nu este Membru al Natiunilor Unite poate atrage atentia Consiliului de Securitate sau 
Adunarii Generale asupra oricarui diferend la care este parte  
a) daca accepta in prealabil, in privinta acelui diferend, obligatiile de rezolvare pasnica prevazute in Carta 
ONU 
b) daca accepta in prealabil să devină membru al ONU 
c) daca accepta in prealabil, in privinta acelui diferend, obligatiile de rezolvare pe care le impune ONU 
 
50. Competențele cu privire la constatarea existenței unei amenințări împotriva păcii, a unei încălcări a păcii 
sau a unui act de agresiune și cu privire la recomandările ori hotărârea asupra măsurilor ce trebuie luate 
pentru menținerea sau restabilirea păcii și securității internaționale le are: 
a) Consiliul de Securitate al ONU 
b) Adunarea Generală a ONU 
c) Secretarul General al ONU 
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51. Consiliul de Securitate poate hotărî ce măsuri, care nu implică folosirea forței armate, trebuie luate spre a 
se da urmare hotărârilor sale și poate cere Membrilor Națiunilor Unite să aplice aceste măsuri. Ele pot să 
cuprindă: 
a) întreruperea totală sau parțială a relațiilor economice și a comunicațiilor feroviare, maritime, aeriene, 
poștale, telegrafice, prin radio și a altor mijloace de comunicație, precum și orice acțiune pe care o consideră 
necesară pentru menținerea sau restabilirea păcii și securității internaționale cu forțe aeriene, navale sau 
terestre.  
b) întreruperea totală sau parțială a relațiilor economice și a comunicațiilor feroviare, maritime, aeriene, 
poștale, telegrafice, prin radio și a altor mijloace de comunicație, precum și ruperea relațiilor diplomatice.  
c) întreruperea totală sau parțială a relațiilor economice și a comunicațiilor feroviare, maritime, aeriene, 
poștale, telegrafice, prin radio și a altor mijloace de comunicație, precum și demonstrații, măsuri de blocadă 
și alte operațiuni executate de forțe aeriene, maritime sau terestre ale Membrilor Națiunilor Unite.  
  
52. Comitetul de Stat-Major al ONU este alcătuit din:  
a) Șefii Statelor-Majore ale membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate sau din reprezentanții lor. 
b) Șefii Statelor-Majore ale membrilor Consiliului de Securitate sau din reprezentanții lor. 
c) Șefii Statelor-Majore ale membrilor ONU. 
 
53. Următoarele prevederi cuprinse in Articolul 51 al Cartei Națiunilor Unite “Nici o dispozitie din prezenta 
Carta nu va aduce atingere dreptului inerent de autoaparare individuala sau colectiva in cazul in care se 
produce un atac armat impotriva unui Membru al Natiunilor Unite, pina cind Consiliul de Securitate va fi 
luat masurile necesare pentru mentinerea pacii si securitatii internationale. Masurile luate de Membri in 
exercitarea acestui drept de autoaparare vor fi aduse imediat la cunostinta Consiliului de Securitate si nu vor 
afecta in nici un fel puterea si indatorirea Consiliului de Securitate, in temeiul prezentei Carte, de a 
intreprinde oricind actiunile pe care le va socoti necesare pentru mentinerea sau restabilirea pacii si 
securitatii internationale.” stau la baza creării:  
a.NATO 
b.UEO 
c.OSCE 
 
54. Conform Cartei Națiunilor Unite, atunci când Consiliul de Securitate a hotarât sa recurga la forta, el 
trebuie, inainte de a cere unui Membru nereprezentat in Consiliu sa puna la dispozitie forte armate, in 
executarea obligatiilor asumate de acesta in temeiul Articolului 43: 
a) sa invite pe acel Membru ca, daca doreste, sa participe la luarea hotărârilor Consiliului de Securitate 
privind folosirea contingentelor de forte armate ale acelui Membru.  
b) sa invite pe acel Membru ca, daca doreste, sa nu participe la luarea hotaririlor Consiliului de Securitate 
privind folosirea contingentelor de forte armate ale acelui Membru.  
c) sa invite pe acel Membru ca, daca doreste, sa facă uz de dreptul său de veto privind folosirea 
contingentelor de forte armate ale acelui Membru.  
 
55. Masurile necesare executarii hotărârilor Consiliului de Securitate in scopul mentinerii pacii si securitatii 
internationale 
a) vor fi luate de toti Membrii Natiunilor Unite sau de unii dintre ei, dupa cum va stabili Consiliul de 
Securitate. 
b) vor fi luate de toti Membrii Natiunilor Unite sau de unii dintre ei, dupa cum va stabili Adunarea Generală. 
c) vor fi luate doar de părțile implicate în diferendul ce face obiectul hotărârilor Consiliului de Securitate. 
 
56. Daca Consiliul de Securitate ia masuri preventive sau de constringere impotriva unui Stat, orice alt Stat, 
indiferent daca este sau nu Membru al Natiunilor Unite, care intimpina dificultati economice deosebite, ivite 
ca urmare a executarii acelor masuri, va avea dreptul  
a) sa solicite despăgubiri Consiliului de Securitate cu privire la rezolvarea acelor dificultati 
b) sa solicite despăgubiri Consiliul de Securitate și Adunării Generale cu privire la rezolvarea acelor 
dificultati 
c) sa consulte Consiliul de Securitate cu privire la rezolvarea acelor dificultati 
 
57. Consiliul Economic si Social al Națiunilor Unite este alcatuit din 
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a) cincizeci si patru de Membri ai Natiunilor Unite alesi de Consiliul de Securitate 
b) cincizeci si patru de Membri ai Natiunilor Unite alesi de Adunarea Generala 
c) cincizeci si patru de Membri ai Natiunilor Unite numiți de Adunarea Generala 
 
58. În temeiul Cartei Națiunilor Unite, Consiliul Economic și Social  
a) poate face recomandari in scopul de a promova respectarea efectiva a drepturilor omului si libertatilor 
fundamentale pentru toti 
b) poate adopta hotărâri in scopul de a promova respectarea efectiva a drepturilor omului si libertatilor 
fundamentale pentru toti 
c) poate adopta rezoluții in scopul de a promova respectarea efectiva a drepturilor omului si libertatilor 
fundamentale pentru toti 
 
59. Fiecare membru al Consiliului Economic si Social al ONU dispune de. 
a) un vot 
b) un număr de voturi proporțional cu mărimea populației sale. 
c) un număr de voturi proporțional cu contribuția sa la bugetul organizației. 
 
60. Curtea Internationala de Justitie este 
a) organul judiciar principal al Uniunii Europene 
b) organul judiciar principal al Natiunilor Unite 
c) organul judiciar secundar al Natiunilor Unite 
 
61. Secretarul General al ONU este 
a) numit de Consiliul de Securitate la recomandarea Adunării Generale. El este cel mai inalt functionar 
administrativ al Organizatiei. 
b) numit de Adunarea Generala la recomandarea Consiliului de Securitate. El este cel mai inalt functionar 
administrativ al Organizatiei. 
c) ales de Adunarea Generala la recomandarea Consiliului de Securitate. El este cel mai inalt functionar 
administrativ al Organizatiei. 
 
62. In indeplinirea indatoririlor lor, Secretarul General si personalul  
a) pot solicita si primi instructiuni de la orice guvern sau autoritate exterioara Organizatiei. Ei se vor abtine 
de la orice act incompatibil cu situatia lor de inalti demnitari. 
b) pot solicita si primi instructiuni de la orice guvern sau autoritate exterioara Organizatiei. Ei se vor abtine 
de la orice act incompatibil cu situatia lor de functionari internatianali, raspunzatori numai fata de 
Organizatie 
c) nu vor solicita si nici nu vor primi instructiuni de la vreun guvern sau de la vreo autoritate exterioara 
Organizatiei. Ei se vor abtine de la orice act incompatibil cu situatia lor de functionari internatianali, 
raspunzatori numai fata de Organizatie 
 
63. În temeiul Cartei ONU, Secretarul General 
a) poate atrage atentia Consiliului de Securitate asupra oricarei probleme care dupa parerea sa, ar putea pune 
in primejdie mentinerea pacii si securitatii internationale. 
b) poate lua orice măsură asupra oricarei probleme care dupa parerea sa, ar putea pune in primejdie 
mentinerea pacii si securitatii internationale. 
c) poate recomanda Consiliului de Securitate luarea măsurilor necesare solutionării oricarei probleme care 
dupa parerea sa, ar putea pune in primejdie mentinerea pacii si securitatii internationale. 

 
64. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord este: 
a) o organizație internațională interguvernamentală (OIG) cu un obiectiv esențial: apărarea libertății și 
securității pentru toți membrii prin mijloace politice și militare în conformitate cu Carta ONU 
b) o organizație internațională interguvernamentală (OIG) cu un obiectiv esențial: apărarea libertății și 
securității pentru toți membrii prin orice mijloace în conformitate cu Tratatul de la Paris 
c) o organizație internațională interguvernamentală (OIG) cu un obiectiv esențial: apărarea libertății și 
securității pentru toți membrii numai prin mijloace militare în conformitate cu Tratatele de la Lisabona  
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65. Tratatul de la Washington care prevedea crearea NATO a fost semnat pe data de 
a) 4 aprilie 1949 
b) 9 mai 1951 
c) 9 mai 1957 
 
 
66. România este membru NATO începând cu data de  
a) 29 martie 2004 
b) 1 ianuarie 2007 
c) 1 ianuarie 2008. 
 
67. Numărul de membri nepermanenți în Consiliul de Securitate al ONU este de  
a) cincisprezece 
b) zece 
c) cinci 
 
68. Realismul este o școală de gândire care explică relațiile internaționale în termeni de: 
a) putere. 
b) moralitate. 
c) drept și organizații internaționale 
 
69. Conceptul de securitatea colectivă poate fi explicat drept 
a) securitate internațională 
b) formarea unei alianțe largi între majoritatea actorilor importanți într-un sistem internațional, cu scopul de 
a se opune agresiunilor oricărui actor. 
c) balanță de putere 
 
70. Carta Națiunilor Unite se bazează pe principii conform cărora: 
a) statele nu sunt egale conform dreptului internațional  
b) statele dispun de suveranitate completă în ceea ce privește problemele proprii 
c) statele dispun de suveranitate limitată în ceea ce privește problemele proprii, transferul de suveranitate 
realizându-se la aderarea în organizație 
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MODULUL  3-  OPŢIONAL 
POLITICA ROMANEASCA 

 
 
 

 
a) Tematică 
 TEMA 1. TRANZIŢIE ŞI INTEGRARE ÎN POLITICA ROMÂNEASCĂ. CREAREA 
INSTITUŢIILOR STATULUI DE DREPT DUPĂ REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989 ŞI ROLUL 
INSTITUŢIILOR CENTRALE ÎN ECHILIBRUL PUTERII: PARLAMENT, PREŞEDINTE, 
GUVERN 
TEMA 2. REGIMUL CONSTITUŢIEI DIN 1991 ŞI REVIZUIREA CONSTITUŢIONALĂ DIN 
2003 

TEMA 3. SISTEMUL ELECTORAL ÎN DEZVOLTAREA CONSTITUŢIONALĂ DUPĂ 1989 
TEMA 4. INSTABILITATEA GUVERNAMENTALĂ ŞI INTRAGUVERNAMENTALĂ ÎN 
ROMÂNIA DUPĂ 1989 
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Editura Aius, 2009) (Cota II 61.285 BIBL. JUD.) 
 
Legislație : 

 Constituţia României modificată si completată prin Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 
429/2003, publicată in MO, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 

 Legea partidelor politice nr. 14/2003 republicata in MO, Partea I, nr. 408 din 10 iunie 2015. 
 Legea nr. 114/ 2015 privind modificarea și completarea Legii 14/ 2003 a partidelor politice MO nr. 

329 din 20 mai 2015 
 Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. republicata 2011 in MO, Partea I nr. 

650 din 12 septembrie 2011 
 Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali publicata in MO nr. 912/7 oct. 

2004 
  Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul alesilor locali 

 Legea 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si 
functionarea Autoritatii Electorale Permanente publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 843/2015  
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GRILE PROPUSE PENTRU PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE LICENŢĂ  
Sesiunea IULIE 2016 

 
GRILE MODULUL  3 -  OPŢIONAL 

POLITICA ROMANEASCA 
 

 
1. Actele constituţionale adoptate după 1989 au rămas în vigoare până la adoptarea Constituţiei din 1991, 
având un caracter: 
a. obligatoriu 
b. tranzitoriu 
c. neoficial. 
 
2. Decretul-lege nr. 2 din 27 decembrie 1989 a avut în vedere: 
a. constituirea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi a consiliilor teritoriale 
ale Frontului Salvării Naţionale; 
b. înregistrarea partidelor politice şi a organizaţiilor partidelor politice şi organizaţiilor obşteşti din România; 
c. constituirea Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională. 

  
3. Din prevederile art. 36 alin. 2 ale Constituţiei revizuite rezultă că nu au drept de vot: 
a. debilii sau alienaţii mintal 
b. puşii sub interdicţie judiciară 
c. persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească nedefinitivă la pierderea drepturilor electorale 
 
4. Conform art. 16 alin. 3 din Constituţia modificată, funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi 
ocupate de persoanele care: 
a. nu au neapărat cetăţenia română 
b. au cetăţenia română şi domiciliul în ţară 
c. ambele variante de mai sus. 

 
5. Mandatul parlamentar este: 
a. general 
b. dependent 
c. revocabil 
 
6. Conform art. 72 al. (1) din Constituţie şi art. 22 din Legea nr. 96/2006 deputaţii şi senatorii: 
a. pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea 
mandatului 
b. nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea 
mandatului 
c. nici una din variantele de mai sus. 
 
7. În ceea ce priveşte numărul deputaţilor si senatorilor, acesta este stabilit prin lege electorală în raport de: 
a. numărul alegătorilor prezenţi la ultimele alegeri 
b. populaţia ţării 
c. ambele variante de mai sus. 
 
8. Preşedintele Camerei Deputaţilor: 
a. face parte din biroul permanent 
b. nu este ales pentru toată durat mandatului Camerei 
c. alegerea sa se fac prin vot deschis în faţa camerelor reunite ale Parlamentului 
 
9. Grupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei Deputaţilor, constituite din: 



 27 

a. cel puţin 5 deputaţi 
b. 15 deputaţi 
c. cel puţin 10 deputaţi 
 
 
10. În România, exercitarea iniţiativei legislative aparţine potrivit Constituţiei: 
a. Guvernului 
b. exclusiv  deputaţilor  
c. unui număr de cel puţin 10.000 de cetăţeni cu drept de vot. 
 
11. În cadrul etapei votării proiectului sau a propunerii de lege, în cazul în care prima Cameră sesizată adoptă 
o prevedere care intră în competenţa sa decizională, prevederea 
este definitiv adoptată numai în situaţia în care: 
a. cealaltă Cameră şi-a declinat competenţa 
b. cealaltă Cameră este de acord 
c. nici una din variantele de mai sus. 
 
12. Dispoziţiile art. 65 din Constituţie precizează următoarele atribuţii ale Parlamentului: 
a. primirea mesajului Preşedintelui României; 
b. aprobarea bugetului de stat şi a bugetului adminsitraţiilor locale; 
c. încheierea de acorduri internaţionale. 
 
13. Conform art. 2, alin. 2 din  Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente:  
a. Cetăţenii români au dreptul de vot şi de a fi aleşi, indiferent de rasă, sex, naţionalitate, origine etnică, 
opinie politică, avere sau origine socială, conform Constituţiei şi legislaţiei în vigoare. 
b. Cetăţenii români au dreptul de vot şi de a fi aleşi, indiferent de rasă, sex, naţionalitate, origine etnică, 
religie, opinie politică, avere sau origine socială, conform Constituţiei şi legislaţiei în vigoare. 
c. Cetăţenii români au dreptul de vot şi de a fi aleşi, indiferent de rasă, sex, naţionalitate, origine etnică, 
limbă vorbită, religie, opinie politică, avere sau origine socială, conform Constituţiei şi legislaţiei în vigoare. 
 
14. Art. 113 din Constituţia revizuită prevede că: 
a. Parlamentul poate retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul 
majorităţii deputaţilor şi senatorilor; 
b. Parlamentul numeşte şase judecători ai Curţii Constituţionale (trei judecători sunt numiţi de Camera 
Deputaţilor şi trei de Senat) 
c. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. 
 
 
15. Autonomia de organizare a fiecărei camere se exprimă prin: 
a. alegrea birourilor camerelor 
b. alegerea comitetului (biroului şi a delegaţiei permanente) Parlamentului în cazul în care cele două camere 
lucrează reunite. 
c. formarea comisiilor şi grupurilor interparlamentare. 
 
16. Parlamentul adoptă următoareşe categorii de acte: 
a. hotărâri şi declaraţii 
b. avize şi recomandări 
c. acte juridice şi acte politice. 
 
17. Parlamentul adoptă legi: 
a. constituţionale, organice şi ordinare 
b. constituţionale, de revizuire şi organice 
c. organice şi ordinare. 
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18. Prin lege organică se reglementează:  
a. sistemul electoral; 
b. organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;  
c. organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor politice. 
 
19. Preşedintele României este ales prin: 
a. scrutin majoritar uninominal cu două tururi de scrutin 
b. scrutin majoritar printr-o singură consultare a electoral. 
c. vot universal, egal, indirect, secret şi liber exprimat. 

 
20. Conform art. 5 alin. 1 din Legea nr. 370/2004, data alegerilor se stabileşte şi se aduce la cunoştinţă 
publică de către Guvern cu cel puţin: 
a. 55 de zile înainte de ziua votării şi până la împlinirea a 5 zile de la data expirării mandatului Preşedintelui 
în funcţie. 
b. 45 de zile înainte de ziua votării  
c. 35 de zile înainte de ziua votării şi până la împlinirea a 10 zile de la data expirării mandatului Preşedintelui 
în funcţie. 
 
21. Constituţia României, adoptată la 21 noiembrie 1991 de Adunarea Constituantă are următoarea structură:  
a. 152 de articole, grupate în şapte titluri, unele titluri având capitole şi secţiuni;  
b. 162 de articole, grupate în şase titluri, unele titluri având capitole şi secţiuni; 
c. 232 de articole, grupate în şapte titluri, unele titluri având capitole şi secţiuni; 
 
22. Dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales sunt menţionate în Constituţia revizuită din 2003 de următoarele 
articole:  
a. art. 26 şi art. 28; 
b. art. 36 şi art. 37; 
c. art. 66 şi art. 67. 
 
23. Principalele trăsături ale mandatului parlamentar sunt următoarele:  
a. general, independent, irevocabil;  
b. secret, imperativ, independent; 
c. general, individual, imperativ. 
 
24. Preşedintele Camerei Deputaţilor are următoarele atribuţii:  
a. convoacă deputaţii în sesiuni ordinare sau extraordinare, conform prevederilor Regulamentului Camerei; 
b. conduce lucrările plenului Camerei Deputaţilor, asistat  nu în mod obligatoriu de 2 secretari şi asigură 
menţinerea ordinii în timpul dezbaterilor, precum şi respectarea prevederilor regulamentului Camerei; 
c. acordă cuvântul, moderează discuţiile, sintetizează problemele puse în dezbatere, însă nu stabileşte 
ordinea votării, precizează semnificaţia votului şi anunţă rezultatul acestuia; 
 
25. Preşedintele Senatului:  
a. este ales prin vot secret; 
b. conduce Senatul numai în sesiuni ordinare; 
c. conduce lucrările Senatului asistat de patru secretari.  
 
26. Biroul permanent al Senatului se compune din:  
a. Preşedintele Senatului, 3 vicepreşedinţi, 4 secretari şi 3 chestori; 
b. Preşedintele Senatului, 4 vicepreşedinţi, 4 secretari şi 4 chestori; 
c. Preşedintele Senatului, 3 vicepreşedinţi, 3 secretari şi 3 chestori; 
 
27. Printre formele şi instrumentele de exercitare a controlui parlamentar, putem enumera:  
a. controlul exercitat prin mesaje, rapoarte, programe; 
b. controlul exercitat prin intermediul grupurilor parlamentare; 
c. controlul exercitat prin întrebări, controale, comisii şi interpelări; 
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28. Conform art. 142 din Constituţia revizuită, Parlamentul numeşte:  
a. cinci judecători ai Curţii Constituţionale; 
b. trei judecători ai Curţii Consituţionale; 
c. şase judecători ai Curţii Constituţionale. 
 
29. Parlamentul nou ales se întruneşte în cel mult:  
a. 10 de zile de la alegeri; 
b. 20 de zile de la alegeri; 
c. 30 de zile de la alegeri. 
 
30. În desfăşurarea activităţii sale, Parlamentul adoptă următoarele categorii de acte juridice:  
a. Legea; 
b. Decretul; 
c. Declaraţia 
 
31. Printre condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte al 
României prevăzute de Legea nr. 370/ 2004, enumerăm:  
a. Candidatul să aibă cetăţenia română; 
b. Candidatul să aibă drept de şedere temporară în ţară; 
c. Candidatul să fi împlinit până în ziua alegerilor vârsta de 45 de ani. 
 
32. Pentru exercitarea rolului şi atribuţiilor sale, Preşedintele României emite următoarele acte juridice:  
a. decrete; 
b. declaraţii; 
c. apeluri. 
 
33. Conform art. 2, alin. 5 din  Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, nu au drept de vot:  
a. puşii sub interdicţie si persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită. 
b. debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie si persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a 
alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. 
c.  debilii sau alienaţii mintal, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă 

 
34. În urma alegerilor parlamentare din 20 mai 1990, a fost constituită Adunarea Constituantă ce a adoptat 
Constituţia României la: 
a. 21 decembrie 1991 
b. 21 noiembrie 1991 
c. 21 decembrie 1990 
 
35.Suveranitatea şi independenţa statului român prevăzute de Constituţia din 1991 la: 
a. art.2, alin. 1 
b. art. 1, alin. 2 
c. art. 1, alin. 1 
 
36.Cel de-al doilea titlu al Constituţiei din 1991 este intitulat: 
a. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale 
b. Elementele definitorii ale statului roman 
c. Nici una din variantele de mai sus. 
 
 
37. Conform art. 4 din  Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente: 
a. Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripţii electorale la nivelul celor 41 de judeţe, o 

circumscripţie în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa 
în afara ţării. Numărul total al circumscripţiilor electorale este de 42.  
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b. Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripţii electorale la nivelul celor 42 de judeţe, o 
circumscripţie în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa 
în afara ţării. Numărul total al circumscripţiilor electorale este de 43.  
c. Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripţii electorale la nivelul celor 41 de judeţe, o 

circumscripţie în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa 
în afara ţării. Numărul total al circumscripţiilor electorale este de 43.  
 
38. Conform art. 5, alin. 5 din  Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente: 
a.  Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor se determină prin raportarea 

numărului de locuitori al fiecărei circumscripţii electorale la normele de reprezentare prevăzute la alin. 
(2)-(4), la care se adaugă un mandat de senator, respectiv de deputat, pentru ceea ce depăşeşte jumătatea 
normei de reprezentare, fără ca numărul mandatelor de senator dintr-o circumscripţie electorală să fie 
mai mic de 2, iar cel de deputat, mai mic de 4. 

b.  Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor se determină prin raportarea 
numărului de locuitori al fiecărei circumscripţii electorale la normele de reprezentare prevăzute la alin. 
(1)-(3), la care se adaugă un mandat de senator, respectiv de deputat, pentru ceea ce depăşeşte jumătatea 
normei de reprezentare, fără ca numărul mandatelor de senator dintr-o circumscripţie electorală să fie 
mai mic de 2, iar cel de deputat, mai mic de 2. 

c.  Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor se determină prin raportarea 
numărului de locuitori al fiecărei circumscripţii electorale la normele de reprezentare prevăzute la alin. 
(2)-(4), la care se adaugă un mandat de senator, respectiv de deputat, pentru ceea ce depăşeşte jumătatea 
normei de reprezentare, fără ca numărul mandatelor de senator dintr-o circumscripţie electorală să fie 
mai mic de 4, iar cel de deputat, mai mic de 2. 

 
39. Conform art. 6, alin. 2 din  Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente: 
a. Aducerea la cunoştinţă publică a datei alegerilor se face cu cel puţin 40 de zile înainte de ziua votării, 
prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind data alegerilor. 
b. Aducerea la cunoştinţă publică a datei alegerilor se face cu cel puţin 90 de zile înainte de ziua votării, 
prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind data alegerilor. 
c. Aducerea la cunoştinţă publică a datei alegerilor se face cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua votării, 
prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind data alegerilor. 

 
40.Principala formă de lucru a camerelor parlamentare este: 
a. şedinţa 
b. sesiunea 
c. analiza 
 
41. Structura internă a Camerei Deputaţilor cuprinde: 
a. Preşedinte, Birou permanent, grupuri parlamentare 
b. Birou permanent, grupuri parlamentare şi comisii parlamentare 
c. Preşedinte, Birou permanent, grupuri parlamentare şi comisii Parlamentare. 
 
42.Comisiile parlamentare sunt organisme de lucru, înfiinţate cu scopul de a îndeplini atribuţiile prevăzute de 
lege şi de Regulamentul Camerei Deputaţilor, fiind formate din: 
a. 5-10 deputaţi 
b. 11-33 deputaţi 
c. 34-55 deputaţi. 
 
43 Conform art. 39 alin. 1 din Regulamentul Senatului, Preşedintele Senatului are următoarele atribuţii: 
a) convoacă Senatul în sesiuni ordinare şi extraordinare; 
b) conduce lucrările Senatului, asistat de patru secretari; 
c) acordă cuvântul, moderează discuţiile, sintetizează problemele supuse dezbaterii, stabileşte ordinea 
votării; anunţă rezultatul acesteia, însă nu proclamă rezultatul votului. 
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44.Biroul permanent al Senatului se compune din: 
a. preşedintele Senatului, 4 vicepreşedinţi şi 4 secretari 
b. preşedintele Senatului, 4 vicepreşedinţi, 4 secretari şi 4 chestori 
c. preşedintele Senatului, 4 vicepreşedinţi, 4 secretari şi 4 subsecretari. 
 
45 Grupurile parlamentare se constituie: 
a. la validarea mandatului şi depunerea jurământului 
b. după validarea mandatului şi depunerea jurământului 
c. după depunerea jurământului dar înainte de validarea mandatului. 
 
46. După votare, legea este transmisă Preşedintelui pentru a fi promulgată. Promulgarea legii se face în 
termen de: 
a. cel puţin 20 de zile 
b. cel mult 20 de zile 
c. nu există un termen obligatoriu. 
 
47.Conform art. 77 alin. 3, dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea 
constituţionalităţii ei, promulgarea legii se face în: 
a. cel mult 10 zile 
b. cel mult 20 de zile 
c. 5 zile. 
 
48. Referendumul este prevăzut de: 
a. art. 90 al Constituţiei 
b. art. 51 al Constituţiei 
c. art. 145 al Constituţiei. 
 
49 Constituţia prevede la art. 112 că Guvernul dar şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă la 
întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi sau de senatori, în condiţiile prevăzute de: 
a. regulamentele celor două Camere ale Parlamentului 
b. regulamentul şedinţelor comune ale celor două Camere ale Parlamentului 
c. nici una din variantele de mai sus. 

 
50. Instituţia Avocatului Poporului este reglementată de Constituţia României în: 
a. art. 58-60 
b. art. 69-72 
c. art. 39-42. 
 
51. În ceea ce priveşte formele şi instrumentele de exercitare a controlui parlamentar, acestea pot fi 
sistematizate astfel: 
a) controlul exercitat prin mesaje, rapoarte, programe; 
b) controlul exercitat prin intermediul grupurilor parlamentare; 
c) nici una din variantele de mai sus. 
 
52. Solicitarea punerii sub urmărire penală a membrilor Guvernului pentru fapte săvărşite în exerciţiul 
funcţiei lor este prevăzută de Constituţie în: 
a. art. 109, alin. 2 şi 3 
b. art. 119, alin. 1 şi 2 
c. art 129, alin. 2 şi 3. 
 
53. La prima reunire a Parlamentului, convocarea celor două camere se face prin: 
a. aviz prezidenţial 
b. decret prezidenţial 
c. mesaj prezidenţial. 
 



 32 

54. Conform art. 66, al. (1) din Constituţia României, Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc în două 
sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie. A doua 
sesiune începe în luna: 
a. septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie. 
b. octombrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii septembrie. 
c. noiembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii octombrie. 
 
 
55. Conform art. 66, al. 2-3 din Constituţia României: 
a. (2) Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc şi în sesiuni extraordinare, la cererea Preşedintelui 
României, a biroului permanent al fiecărei Camere ori a cel puţin o treime din numărul deputaţilor sau al 
senatorilor. (3) Convocarea Camerelor se face de preşedinţii acestora. 
b. (2) Fiecare Cameră îşi alege un birou permanent. Preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele 
Senatului se aleg pe durata mandatului Camerelor. Ceilalţi membri ai birourilor permanente sunt aleşi la 
începutul fiecărei sesiuni. Membrii birourilor permanente pot fi revocaţi înainte de expirarea mandatului. (3) 
Deputaţii şi senatorii se pot organiza în grupuri parlamentare, potrivit regulamentului fiecărei Camere. 
c. (2) Fiecare Cameră îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii 
speciale. Camerele îşi pot constitui comisii comune.  (3) Birourile permanente şi comisiile parlamentare se 
alcătuiesc potrivit configuraţiei politice a fiecărei Camere. 
 
 
56. Conform art. 65, al. (2) din Constituţia României, Camerele îşi desfăşoară lucrările şi în şedinţe comune, 
potrivit unui regulament adoptat cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, pentru: 
a. primirea mesajului Preşedintelui României 
b. aprobarea bugetului administraţiei publice locale şi a bugetului asigurărilor sociale de stat 
c. numirea Preşedintelui Curţii Constituţionale. 
 
57. Conform art. 67 din Constituţia României, Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă: 
a.  legi, hotărâri şi moţiuni, în prezenţa majorităţii membrilor 
b. legi, decrete şi moţiuni, în prezenţa majorităţii membrilor 
c. legi, hotărâri şi declaraţii, în prezenţa majorităţii membrilor 
 
 
58. Conform art. 68 din Constituţia României, caracterul public al şedinţelor înseamnă că: 
a. Şedinţele celor două Camere sunt publice. Camerele pot hotărî ca anumite şedinţe să fie secrete. 
b. Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc şi în sesiuni extraordinare, la cererea Preşedintelui României, a 
biroului permanent al fiecărei Camere ori a cel puţin o treime din numărul deputaţilor sau al senatorilor. 
c. Convocarea Camerelor se face de preşedinţii acestora. 
 
59. Conform dispoziţiilor art. 70, al. (1) din Constituţia României, jurământul depus de deputaţi şi senatori la 
data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub condiţia validării alegerii se stabileşte prin: 
a. lege special 
b. ordonanţă de govern 
c. lege organică 
      
60. Conform dispoziţiilor art. 70, al. (2) din Constituţia României: 
a. Organizarea şi funcţionarea fiecărei Camere se stabilesc prin regulament propriu. Resursele financiare ale 
Camerelor sunt prevăzute în bugetele aprobate de acestea. 
b. Fiecare Cameră îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii 
speciale. Camerele îşi pot constitui comisii comune. 
c. Calitatea de deputat sau de senator încetează la data întrunirii legale a Camerelor nou alese sau în caz de 
demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces. 
 
61. Conform dispoziţiilor art. 71, al. (2) din Constituţia României: 
a. Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate, 
cu excepţia celei de membru al Guvernului. 
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b.Mandatele de deputat şi senator pot fi cumulate. 
c. Alte incompatibilităţi se stabilesc prin ordonanţă de urgenţă. 
 
 
62. Conform dispoziţiilor art. 72 din Constituţia României, imunitatea parlamentară implică faptul că: 
a. Deputaţii şi senatorii pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice 
exprimate în exercitarea mandatului. 
b.  Deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu 
voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau 
arestaţi fără încuviinţarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea şi trimiterea în judecată 
penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de 
judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
c. În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii sau senatorii nu pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei. Ministrul 
justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei asupra reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care 
Camera sesizată constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri. 
 
63. Conform dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, Parlamentul adoptă: 
a. legi constituţionale 
b. legi speciale  
c. legi extraordinare. 
      
64. Conform dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, prin lege organică se reglementează: 
  a.     sistemul electoral; organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea partidelor politice;  statutul deputaţilor şi al senatorilor, stabilirea indemnizaţiei şi a 
celorlalte drepturi ale acestora; organizarea şi desfăşurarea referendumului; organizarea Guvernului şi a 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 
b.   regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război; regimul stării de 
asediu şi al stării de urgenţă; infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora; situaţiile în care nu se 
acordă amnistia sau a graţierea colectivă; statutul magistraţilor; contenciosul administrativ; 
c.  organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanţelor judecătoreşti, a Ministerului 
Economiei şi a Curţii de Conturi; regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii; organizarea generală 
a învăţământului; organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind 
autonomia locală; regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia social. 
 
65. Conform dispoziţiilor art. 74, al. 1-2 din Constituţia României: 
a. Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 
100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să 
provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul 
Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.  Nu pot face 
obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi 
graţierea. 
b. Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 
100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să 
provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul 
Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 15.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.  Nu pot face 
obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi 
graţierea. 
c. Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 
100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să 
provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul 
Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.  Nu pot face 
obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele comunitare, cele cu caracter internaţional, amnistia şi 
graţierea. 
 



 34 

66.  Conform dispoziţiilor art. 74, al. 3 din Constituţia României,  Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă 
prin transmiterea proiectului de lege către: 
a. cele două Camere, în şedinţă comună 
b.  Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată 
c. Camera competentă să îl dezbată, la propunerea celeilalte camere. 
 
 
67. Conform dispoziţiilor art. 75, Sesizarea Camerelor, prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 
de zile. Pentru coduri şi alte legi de complexitate deosebită termenul este de: 
a. 50 de zile 
b. 30 de zile 
c. 60 de zile. 
 
 
68. Conform dispoziţiilor art. 75, Sesizarea Camerelor (al. 3-5): 
a. (3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se 
trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. (4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o 
prevedere care, potrivit alineatului (1), intră în competenţa sa decizională, prevederea este definitiv adoptată 
dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se 
întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgenţă. 
(5) Dispoziţiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător şi în cazul în 
care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine primei Camere. 
b. (3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se 
trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. (4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o 
prevedere care, potrivit alineatului (1), intră în competenţa sa decizională, prevederea este definitiv adoptată 
dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se 
întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură normală. 
(5) Dispoziţiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător şi în cazul în 
care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine primei Camere. 
c. (3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se 
trimite celeilalte Camere care va decide provizoriu. (4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o 
prevedere care, potrivit alineatului (1), intră în competenţa sa decizională, prevederea este definitiv adoptată 
dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se 
întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgenţă. 
(5) Dispoziţiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător şi în cazul în 
care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine primei Camere. 
 
 
69. Conform dispoziţiilor art. 76,  Adoptarea legilor şi a hotărârilor (al. 1-3): 
a.   (1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor fiecărei Camere. (2) Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi 
din fiecare Cameră. (3) Parlamentul nu poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură 
de urgenţă, stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere. 
b. (1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor 
fiecărei Camere. (2) Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare 
Cameră. (3) La cererea Guvernului sau din proprie iniţiativă, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau 
propuneri legislative cu procedură de urgenţă, stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere. 
c. (1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor 
fiecărei Camere. (2) Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii calificate membrilor ambelor 
camere. (3) La cererea Guvernului sau din proprie iniţiativă, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau 
propuneri legislative cu procedură de urgenţă, stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere. 
 
70. Conform dispoziţiilor art. 77,  Promulgarea legilor  (al. 1-3): 
a. (1) Legea se trimite, spre promulgare, Preşedintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel 
mult 10 de zile de la primire. (2) Înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură 
dată, reexaminarea legii. (3) Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea 
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constituţionalităţii ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după 
reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea. 
b. (1) Legea se trimite, spre promulgare, Preşedintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel 
mult 20 de zile de la primire. (2) Înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură 
dată, reexaminarea legii. (3) Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea 
constituţionalităţii ei, promulgarea legii se face în cel mult 20 zile de la primirea legii adoptate după 
reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea. 
c. (1) Legea se trimite, spre promulgare, Preşedintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel 
mult 20 de zile de la primire. (2) Înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură 
dată, reexaminarea legii. (3) Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea 
constituţionalităţii ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după 
reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea. 
 
. 
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MODUL 4 -  OPŢIONAL 
GUVERNANȚĂ EUROPEANĂ ȘI POLITICI PUBLICE 

 
 
a) Tematică 
TEMA 1. CONSTRUCȚIA, EVOLUȚIA ȘI REFORMA INSTITUȚIONALĂ EUROPEANĂ 
TEMA 2. PARADIGMELE PRIVIND ADMINISTRAȚIA ȘI POLITICILE PUBLICE ÎN UNIUNEA 
EUROPEANĂ 
TEMA 3. SISTEMUL POLITIC AL UNIUNII EUROPENE 
TEMA 4. SISTEMUL DECIZIONAL DIN ORGANIZAȚIILE PUBLICE 
 
b) Bibliografie 
BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe, Procesul decizional în Uniunea Europeană, Iași: Editura Polirom, 2008 
(Cota 341UE/B30 BIBLIOTECA DREPT UCV) 
IANCU, Diana-Camelia, Uniunea Europeană și administrația publică, Iași, Editura Polirom, 2010 (Cota 
341UE/ I-25) 
Profiroiu, Alina, Popescu, Irina; Profiroiu, Marius Constantin, Instituții și politici europene. București, 
Editura Economică, 2008 (Cota III 50656 BIBLIOTECA DREPT UCV)  
GEORGESCU, Cătălina Maria, „Autonomie decizională: percepții, valori, standarde. Studiu empiric în patru 
tipuri de organizații din sectorul public”, Revista de Ştiinţe Politice/Revue des sciences politiques, Editura 
Universitaria, Craiova, nr. 24/2009, pp. 67-83. 
SAURON, Jean-Luc, Curs de instituţii europene: puzzle-ul european, Iași, Editura Polirom, 2010 (Cota 
341UE/S27 BIBLIOTECA DREPT UCV) 
 
 
Legislație: 
Tratatul privind Uniunea Europeană http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_ro.pdf (pag. 13-40) 
Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_ro.pdf (pag. 
47-59) 
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GRILE PROPUSE PENTRU PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE LICENŢĂ  
Sesiunea IULIE 2016 

 
GRILE MODULUL  4 – OPTIONAL 

GUVERNANȚĂ EUROPEANĂ ȘI POLITICI PUBLICE 
 

 
1. Articolul 5.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană “în domeniile care nu sunt de competența sa 
exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită 
dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii” definește 
principiul: 
a) Atribuirii  
b) Subsidiarității 
c) Proporționalității 
 
2. Articolul 5.4 din Tratatul privind Uniunea Europeană “acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu 
depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor” definește principiul: 
a) Atribuirii  
b) Subsidiarității 
c) Proporționalității 
 
 
3. Cetățenia Uniunii Europene: 
a) nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia 
b) înlocuiește cetățenia națională  
c) nici una din variantele de mai sus. 
 
4. Cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în: 
a) Consiliul European 
b) Consiliul Uniunii Europene 
c) Parlamentul European. 
 
5. Statele membre sunt reprezentate în Consiliul European: 
a) de guvernele lor 
b) de șefii lor de stat sau de guvern 
c) de miniștrii lor. 
 
6. Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunii 
statelor membre în următoarele domenii: 
a) protecția consumatorului 
b) cultura 
c) politica socială, pentru aspectele definite în tratat 
 
7. Inițiativa legislativă cetățenească prevede posibilitatea invitării Comisiei Europene să prezinte, în 
limitele atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care cetățenii consideră că este necesar un 
act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor. Pentru a susține această inițiativă numărul minim de 
cetățeni este de: 
a) cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii, resortisanți ai unui număr semnificativ de state membre 
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b) cel puțin cinci milioane de cetățeni ai Uniunii, resortisanți ai unui număr semnificativ de state membre 
c) cel puțin o sută de mii de cetățeni ai Uniunii, resortisanți ai unui număr semnificativ de state membre 
 
8. Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunii 
statelor membre în următoarele domenii: 
a) politica socială, pentru aspectele definite în prezentul tratat 
b) protecția și îmbunătățirea sănătății umane 
c) protecția consumatorului 
 
9. Parlamentul European exercită funcțiile legislativă și bugetară 
a) împreună cu Consiliul 
b) împreună cu Consiliul European 
c) împreună cu Consiliul Europei 
 
10. Competența Uniunii este exclusivă în următoarele domenii: 
a) încheierea unui acord internațional în cazul în care această încheiere nu este prevăzută de un act 
legislativ al Uniunii 
b) încheierea unui acord internațional în cazul în care această încheiere este necesară pentru a permite 
Uniunii să își exercite competența internă 
c) încheierea unui acord internațional în cazul în care această încheiere nu este necesară pentru a permite 
Uniunii să își exercite competența internă 
 
11. Parlamentul European este compus din: 
a) reprezentanții cetățenilor Uniunii 
b) reprezentanții statelor membre ale Uniunii 
c) reprezentanții partidelor politice din statele membre ale Uniunii 
 
12. Reprezentarea cetățenilor în Parlamentul European este asigurată în mod proporțional descrescător 
a) cu un prag minim de șase membri pentru fiecare stat membru 
b) cu un prag maxim de șase membri pentru fiecare stat membru 
c) cu un prag minim de zece membri pentru fiecare stat membru 
 
13. În Parlamentul European niciunui stat membru nu i se atribuie mai mult de 
a) Nouăzeci și șase de locuri 
b) Douăzeci și șase de locuri 
c) Nouăsprezece locuri. 
 
14. Membrii Parlamentului European 
a) sunt aleși prin vot universal direct, liber și secret, pentru un mandat de patru ani. 
b) sunt numiți prin vot universal direct, liber și secret, pentru un mandat de cinci ani. 
c) sunt aleși prin vot universal direct, liber și secret, pentru un mandat de cinci ani. 
 
15. Parlamentul European își alege președintele și biroul 
a) dintre membrii săi 
b) dintre membrii parlamentelor naționale din statele membre ale Uniunii Europene 
c) Niciuna dintre variantele de mai sus. Comisia Europeană numește președintele Parlamentului European 
 
16. Consiliul European  
a) oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia și îi definește orientările și prioritățile politice 
generale. Acesta nu exercită funcții legislative. 
b) oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia și îi definește orientările și prioritățile politice 
generale exercitând funcții legislative împreună cu Parlamentul European. 
c) oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia și îi definește orientările și prioritățile politice 
generale exercitând funcții legislative împreună cu Consiliul. 
 
17. Consiliul European este compus din: 
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a) șefii de stat sau de guvern ai statelor membre. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate participă la lucrările Consiliului European. 
b) șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum și din președintele său și președintele Comisiei. 
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate participă la lucrările 
Consiliului European. 
c) membrii guvernelor statelor membre, precum și din președintele său și președintele Comisiei. Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate participă la lucrările Consiliului 
European. 
 
18. Consiliul European se pronunță prin  
a) consens, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel. 
b) unanimitate, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel. 
c) majoritate calificată, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel. 
 
19. Consiliul European se întrunește  
a) lunar la convocarea președintelui său. Atunci când situația o impune, președintele convoacă o reuniune 
extraordinară a Consiliului European. 
b) de două ori pe an la convocarea președintelui său. Atunci când situația o impune, președintele convoacă 
o reuniune extraordinară a Consiliului European. 
c) de două ori pe semestru la convocarea președintelui său. Atunci când situația o impune, președintele 
convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European. 
 
20. Consiliul European își alege președintele 
a) cu majoritate calificată, pentru o durată de cinci ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. 
b) cu majoritate calificată, pentru o durată de doi ani și jumătate, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o 
singură dată. 
c) cu majoritate calificată, pentru o durată de doi ani și jumătate, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. 
 
 
 
21. Consiliul exercită: 
a) împreună cu Comisia Europeană, funcțiile legislativă și bugetară. Acesta exercită funcții de definire a 
politicilor și de coordonare, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. 
b) împreună cu Parlamentul European, funcțiile legislativă și executivă. Acesta exercită funcții de definire a 
politicilor și de coordonare, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. 
c) împreună cu Parlamentul European, funcțiile legislativă și bugetară. Acesta exercită funcții de definire a 
politicilor și de coordonare, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. 
 
22. Consiliul este compus din:  
a) câte doi reprezentanți la nivel ministerial din fiecare stat membru, împuterniciți să angajeze guvernul 
statului membru pe care îl reprezintă și să exercite dreptul de vot. 
b) câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, împuternicit să angajeze guvernul 
statului membru pe care îl reprezintă și să exercite dreptul de vot. 
c) câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, care nu este împuternicit să angajeze 
guvernul statului membru pe care îl reprezintă și să exercite dreptul de vot. 
 
23. Consiliul hotărăște  
a) cu majoritate calificată, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel. 
b) prin unanimitate, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel. 
c) cu majoritate absolută, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel. 
 
24. Consiliul care asigură coerența lucrărilor diferitelor formațiuni ale Consiliului, pregătind reuniunile 
Consiliului European și urmărind aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate, în colaborare cu președintele 
Consiliului European și cu Comisia este: 
a) Consiliul Afaceri Externe 
b) Consiliul Afaceri Generale 
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c) Consiliul Afaceri Internaționale 
 
25. Comisia Europeană: 
a) promovează interesul general al Uniunii și ia inițiativele corespunzătoare în acest scop.  
b) promovează interesul general al statelor membre și ia inițiativele corespunzătoare în acest scop.  
c) promovează interesul general al cetățenilor și ia inițiativele corespunzătoare în acest scop.  
 
26. Comisia Europeană supraveghează aplicarea dreptului Uniunii: 
a) sub controlul Curții de Conturi a Uniunii Europene. 
b) sub controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
c) sub controlul Curții Europene a Drepturilor Omului. 
 
27. Mandatul Comisiei Europene este de  
a) cinci ani. 
b) patru ani. 
c) doi ani și jumătate. 
 
28. Membrii Comisiei Europene sunt aleși  
a) pe baza apartenenței politice și a angajamentului lor față de ideea europeană, dintre personalitățile care 
prezintă toate garanțiile de independență. 
b) pe baza competenței politice și a angajamentului lor față de ideea europeană, dintre personalitățile care 
prezintă toate garanțiile de independență. 
c) pe baza competenței lor generale și a angajamentului lor față de ideea europeană, dintre personalitățile 
care prezintă toate garanțiile de independență. 
 
29. Comisia Europeană își exercită responsabilitățile: 
a) în deplină independență. Membrii Comisiei solicită și acceptă instrucțiuni din partea guvernului, 
instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor. Aceștia se abțin de la orice act incompatibil cu funcțiile lor sau 
cu îndeplinirea sarcinilor lor. 
b) în deplină independență. Membrii Comisiei nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui 
guvern, instituție, organ, oficiu sau agenție. Aceștia se abțin de la orice act incompatibil cu funcțiile lor sau 
cu îndeplinirea sarcinilor lor. 
c) în conformitate cu interesele naționale pe care le reprezintă. Membrii Comisiei solicită și acceptă 
instrucțiuni din partea guvernului, instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor. Aceștia se abțin de la orice 
act incompatibil cu funcțiile lor sau cu îndeplinirea sarcinilor lor. 
 
30. Comisia Europeană numită între data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și 31 octombrie 2014 
este compusă din: 
a) câte un resortisant al fiecărui stat membru, inclusiv președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate, care este unul dintre vicepreședinții acesteia. 
b) câte doi resortisanți ai fiecărui stat membru, inclusiv președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate, care este unul dintre vicepreședinții acesteia. 
c) câte un resortisant al fiecărui stat membru, exclusiv președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate, care este unul dintre vicepreședinții acesteia. 
 
31. Începând cu 1 noiembrie 2014, Comisia este compusă: 
a) dintr-un număr de membri, incluzând președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, corespunzător cu două treimi din numărul statelor membre, atât timp cât 
Consiliul European nu decide modificarea acestui număr, hotărând în unanimitate. 
b) dintr-un număr de membri, incluzând președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, corespunzător cu jumătate din numărul statelor membre, atât timp cât 
Consiliul European nu decide modificarea acestui număr, hotărând în unanimitate.  
c) dintr-un număr de membri, excluzând președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, corespunzător cu trei pătrimi din numărul statelor membre, atât timp cât 
Consiliul European nu decide modificarea acestui număr, hotărând în unanimitate.  
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32. Un membru al Comisiei Europene își prezintă demisia în cazul în care  
a) președintele Consiliului European îi solicită acest lucru. 
b) președintele Consiliului îi solicită acest lucru. 
c) președintele Comisiei Europene îi solicită acest lucru. 
 
33. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate își prezintă demisia în 
cazul în care  
a) președintele Consiliului European îi solicită acest lucru. 
b) președintele Consiliului îi solicită acest lucru. 
c) președintele Comisiei Europene îi solicită acest lucru. 
 
34. Ținând seama de alegerile pentru Parlamentul European și după ce a procedat la consultările necesare, 
Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune  
a) Consiliului un candidat la funcția de președinte al Comisiei. Acest candidat este ales de Consiliu cu 
majoritatea membrilor care îl compun. 
b) Parlamentului European un candidat la funcția de președinte al Comisiei. Acest candidat este ales de 
Parlamentul European cu majoritatea membrilor care îl compun. 
c) Comisiei Europene un candidat la funcția de președinte al Comisiei. Acest candidat este ales de Comisia 
Europeană cu majoritatea membrilor care o compun. 
 
35. Președintele Comisiei Europene, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate și ceilalți membri ai Comisiei sunt supuși, în calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al  
a) Consiliului European. Pe baza acestei aprobări, Comisia este numită de Consiliul European, hotărând cu 
majoritate calificată. 
b) Parlamentului European. Pe baza acestei aprobări, Comisia este numită de Consiliul European, hotărând 
cu majoritate calificată. 
c) Consiliului. Pe baza acestei aprobări, Comisia este numită de Consiliul European, hotărând cu majoritate 
calificată. 
 
36. Comisia, în calitate de organ colegial, răspunde în fața  
a) Parlamentului European. Parlamentul European poate adopta o moțiune de cenzură împotriva Comisiei, 
în conformitate cu articolul 234 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
b) Consiliului European. Consiliului European poate adopta o moțiune de cenzură împotriva Comisiei, în 
conformitate cu articolul 234 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
c) Consiliului. Consiliul poate adopta o moțiune de cenzură împotriva Comisiei, în conformitate cu 
articolul 234 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
 
37. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate este numit de  
a) Consiliul European, printr-o hotărâre luată prin majoritate calificată, cu acordul președintelui Comisiei. 
Consiliul European poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate cu aceeași procedură. 
b) Consiliul, printr-o hotărâre luată prin majoritate calificată, cu acordul președintelui Comisiei. Consiliul 
poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate cu aceeași procedură. 
c) Parlamentul European, printr-o hotărâre luată prin majoritate calificată, cu acordul președintelui 
Comisiei. Parlamentul European poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate cu aceeași procedură. 
 
38. Înaltul Reprezentant prezidează: 
a) Consiliul Afaceri Externe 
b) Consiliul  
c) Consiliul European 
 
39. Curtea de Justiție este compusă din:  
a) câte un judecător pentru fiecare stat membru. 
b) câte doi judecători pentru fiecare stat membru. 
c) câte un avocat general pentru fiecare stat membru. 
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40. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, Guvernul oricărui stat membru, Parlamentul European 
sau Comisia poate prezenta Consiliului proiecte de revizuire a tratatelor. Aceste proiecte pot viza, printre 
altele: 
a) fie extinderea, fie reducerea competențelor atribuite Uniunii în cadrul tratatelor. 
b) doar extinderea competențelor atribuite Uniunii în cadrul tratatelor. 
c) doar reducerea competențelor atribuite Uniunii în cadrul tratatelor. 
 
41. Tratatul privind Uniunea Europeană 
a) prevede posibilitatea retragerii oricărui stat membru din Uniune 
b) nu prevede posibilitatea retragerii oricărui stat membru din Uniune 
c) prevede posibilitatea demiterii oricărui stat membru din Uniune 
 
42. În cazul în care tratatele atribuie Uniunii competență exclusivă într-un domeniu determinat 
a) numai statele membre pot legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie, Uniunea putând să facă 
acest lucru numai în cazul în care este abilitată de statele membre. 
b) numai Uniunea poate legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie, statele membre putând să facă 
acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii. 
c) atât Uniunea, cât și statele membre pot legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie. 
    
43. În cazul în care tratatele atribuie Uniunii o competență partajată cu statele membre într-un domeniu 
determinat 
a) Uniunea și statele membre pot legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic în acest 
domeniu. Statele membre își exercită competența în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat competența. 
b) Uniunea și statele membre pot legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic în acest 
domeniu. Statele membre își exercită competența indiferent dacă Uniunea și-a exercitat sau nu competența. 
c) Numai Uniunea poate legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic în acest domeniu. 
Statele membre își exercită competența în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat competența. 
 
44. Competența Uniunii este exclusivă în următoarele domenii: 
a) uniunea vamală. 
b) piața internă. 
c) protecția consumatorului. 
   
45. Ombudsmanul European este 
a) ales de Parlamentul European. 
b) ales de Consiliul European. 
c) numit de Consiliul European. 
 
46. Ombudsmanul European este împuternicit să primească plângeri din partea oricărui cetățean al Uniunii 
sau a oricărei persoane fizice sau juridice cu reședința sau sediul social într-un stat membru 
a) care privesc cazuri de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau 
agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcțiilor jurisdicționale 
ale acesteia. 
b) care privesc cazuri de încălcare a drepturilor omului. 
c) care privesc cazuri de încălcare a drepturilor omului de către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile 
Uniunii. 
 
47. În cazul în care moțiunea de cenzură se adoptă cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate și de 
către majoritatea membrilor care compun Parlamentul European 
a) membrii Comisiei trebuie să demisioneze colectiv din funcțiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate trebuie să demisioneze din funcțiile pe care le exercită în 
cadrul Comisiei. 
b) membrii Consiliului trebuie să demisioneze colectiv din funcțiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate trebuie să demisioneze din funcțiile pe care le exercită în 
cadrul Consiliului. 
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c) membrii Consiliului trebuie să demisioneze colectiv din funcțiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate trebuie să demisioneze din funcțiile pe care le exercită în 
cadrul Consiliului. 
 
48. Abținerile membrilor prezenți sau reprezentați la întrunirile Consiliului European 
a) nu împiedică adoptarea deliberărilor Consiliului European pentru care este necesară unanimitatea. 
b) împiedică adoptarea deliberărilor Consiliului European pentru care este necesară unanimitatea. 
c) împiedică adoptarea deliberărilor Consiliului European pentru care este necesară unanimitatea, acestea 
putând fi adoptate în următoarea ședință prin majoritate calificată. 
 
49. Statele membre își coordonează politicile economice și de ocupare a forței de muncă în conformitate cu 
condițiile prevăzute în Tratatele de la Lisabona, pentru definirea cărora  
a) Uniunea dispune de competență. 
b) Uniunea nu dispune de competență. 
c) Statele membre dispun de competență. 
 
50. În conformitate cu dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană, competența pentru definirea și 
punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune, inclusiv definirea treptat a unei politici de 
apărare comune aparține. 
a) Uniunii 
b) Statelor membre  
c) Uniunii Europene și statelor membre. 
 
51. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, în ceea ce privește încheierea unui acord internațional în 
cazul în care această încheiere este prevăzută de un act legislativ al Uniunii, ori este necesară pentru a 
permite Uniunii să își exercite competența internă, sau în măsura în care aceasta ar putea aduce atingere 
normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora 
a) competența Uniunii este exclusivă 
b) competența Uniunea este partajată cu statele membre 
c) competența statelor membre este excusivă. 
 
52. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competența Uniunii este exclusivă în următoarele 
domenii: 
a) stabilirea normelor privind concurența necesare funcționării pieței interne. 
b) piața internă. 
c) protecția consumatorului. 
 
53. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competența Uniunii este exclusivă în următoarele 
domenii: 
a) politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro. 
b) piața internă. 
c) protecția consumatorului. 
 
54. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competența Uniunii este exclusivă în următoarele 
domenii: 
a) conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul. 
b) agricultura și pescuitul, cu excepția conservării resurselor biologice ale mării. 
c) energia. 
 
55. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competența Uniunii este exclusivă în următoarele 
domenii: 
a) politica comercială comună. 
b) piața internă. 
c) protecția consumatorului. 
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56. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competența Uniunii este exclusivă în următoarele 
domenii: 
a) uniunea vamală. 
b) transporturile. 
c) rețelele transeuropene. 
 
57. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competența Uniunii este exclusivă în următoarele 
domenii: 
a) politica comercială comună. 
b) energia. 
c) transporturile. 
 
58. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competențele partajate între Uniune și statele membre 
se aplică în următoarele domenii principale:  
a) conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul 
b) mediul 
c) politica comercială comună 
 
59. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competențele partajate între Uniune și statele membre 
se aplică în următoarele domenii principale:  
a) politica comercială comună 
b) piața internă 
c) stabilirea normelor privind concurența necesare funcționării pieței interne 
 
60. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competențele partajate între Uniune și statele membre 
se aplică în următoarele domenii principale: 
a) stabilirea normelor privind concurența necesare funcționării pieței interne 
b) protecția consumatorului 
c) politica comercială comună 
 
61. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competențele partajate între Uniune și statele membre 
se aplică în următoarele domenii principale: 
a) politica comercială comună 
b) politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro 
c) politica socială, pentru aspectele definite în tratat 
 
62. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competențele partajate între Uniune și statele membre 
se aplică în următoarele domenii principale: 
a) stabilirea normelor privind concurența necesare funcționării pieței interne 
b) cooperarea administrativă 
c) obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică, pentru aspectele definite în tratat 
 
63. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competențele partajate între Uniune și statele membre 
se aplică în următoarele domenii principale: 
a) spațiul de libertate, securitate și justiție 
b) protecția civilă 
c) educația, formarea profesională, tineretul și sportul 
 
64. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competențele partajate între Uniune și statele membre 
se aplică în următoarele domenii principale: 
a) turismul 
b) rețelele transeuropene 
c) stabilirea normelor privind concurența necesare funcționării pieței interne 
 
65. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competențele partajate între Uniune și statele membre 
se aplică în următoarele domenii principale: 



 45 

a) energia 
b) industria 
c) conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul 
 
66. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competențele partajate între Uniune și statele membre 
se aplică în următoarele domenii principale: 
a) transporturile 
b) protecția și îmbunătățirea sănătății umane 
c) cultura 
 
67. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competențele partajate între Uniune și statele membre 
se aplică în următoarele domenii principale: 
a) agricultura și pescuitul, cu excepția conservării resurselor biologice ale mării 
b) conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul 
c) protecția și îmbunătățirea sănătății umane 
 
68. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, competențele partajate între Uniune și statele membre 
se aplică în următoarele domenii principale: 
a) coeziunea economică, socială și teritorială 
b) protecția și îmbunătățirea sănătății umane 
c) cultura. 
 
69. Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunii 
statelor membre în următoarele domenii: 
a) cooperarea administrativă 
b) coeziunea economică, socială și teritorială 
c) piața internă 
 
70. Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunii 
statelor membre în următoarele domenii: 
a) obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică, pentru aspectele definite în tratat 
b) protecția civilă 
c) protecția consumatorului 
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