
DREPT ADMINISTRATIV 

 

1. Explicați conceptul legislației administrative, scopul și obiectul ei de 

reglementare. 

2. Descrieți caracterul uniform al Codului administrativ.  

3. Explicați formele activității administrative de drept public.  

4. Explicați elementele autorității publice potrivit Codului administrativ.  

5. Explicați însușirile de drept substanțial al conceptului legal de act 

administrativ individual.  

6. Relatați despre criteriile de clasificare ale actelor administrative individuale.  

7. Definiți procedura administrativă.  

8. Determinați natura juridică a cererii prealabile. 

9. Descrieți natura acțiunii în contencios administrativ.  

10. Descrieți prin ce se deosebește actul real de operațiunea administrativă. 

11. Descrieți prin ce se deosebește actul administrativ individual de actul 

administrativ normativ.  

12. Caracterizați actul administrativ individual general.  

13. Caracterizați contractul administrativ.   

14. Clarificați conceptul de drept subiectiv public vătămat.  

15. Clarificați conceptul legal de interes public.  

16. Explicați modalitățile petiției. 

17. Distingeți cererea de sesizare, ca modalitate a petiției.  

18. Alegeți din definiția legală a actului administrativ individual elementul care 

îl deosebește de actul real.  

19. Definiți dreptul discreționar al autorității publice. 

20. Enumerați dispozițiile adiționale admisibile actului administrativ individual.   

21. Identificați cine sunt participanți la procedura administrativă. 

22. Explicați principiul cercetării din oficiu a stării de fapt. 

23. Explicați posibilitatea diferenței de tratament în situații similare.  

24. Explicați în ce constă rezerva și prioritatea legii, ca elemente ale principiului 

legalității. 

25. Exemplificați cazurile de încălcare a principiului imparțialității ce generează 

nulitatea actului administrativ individual. 

26. Enumerați cazuri de suspiciuni de părtinire care afectează legalitatea actului 

administrativ individual. 

27. Explicați elementele proporționalității.  

28. Relatați despre elementele motivării actului administrativ individual. 

29. Explicați în ce cazuri autoritățile publice pot întreprinde măsuri care să 

afecteze situațiile juridice definitive sau drepturile dobândite. 



30. Descrieți situațiile când procedura administrativă poate fi inițiată prin anunț 

public.  

31. Explicați principiul supremației dreptului în procesul de contencios 

administrativ.  

32. Dezvoltați dreptul la audiere juridică.  

33. Explicați conceptul de control judecătoresc efectiv asupra activității 

administrative de drept public.  

34. Analizați independența judecătorului în corelație cu principiul specializării 

instanței pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ.  

35. Explicați drepturile participanților în procedura administrativă. 

36. Explicați felurile reprezentării în procedura administrativă. 

37. Explicați conceptul de competență a autorităților publice și felurile ei. 

38. Explicați felurile conflictelor de competență dintre autoritățile publice și 

modul lor de soluționare.  

39. Explicați termenul general al procedurii administrative și cazurile de 

prelungire. 

40. Relatați despre consecințele refuzului sau nesoluționare în termen a unei 

cereri. 

41. Explicați repunerea în termen în procedura administrativă.  

42. Explicați rolul ședințelor publice ale autorităților publice cu conducere 

colegială.  

43. Explicați inițierea procedurii administrative.  

44. Enumerați obligațiile autorităților publice în procedura administrativă. 

45. Explicați modurile de depunere a petiției.  

46. Explicați elementele și sancțiunile pentru lipsa elementelor petiției.  

47. Explicați modurile de finalizare a procedurii administrative.  

48. Caracterizați actul administrativ cu mai multe etape. 

49. Explicați temeiurile suspendării procedurii administrative.  

50. Explicați dreptul de acces la dosarul administrativ și limitele sale.  

51. Enumerați și explicați obligațiile participanților la procedura administrativă 

în cadrul investigării stării de fapt.  

52. Enumerați probele pe care le consideră necesare și de care se conduce 

autoritatea publică, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării 

de fapt. 

53. Explicați sarcina probei în procedura administrativă. 

54. Explicați dreptul participanților la audiere în procedura administrativă și 

cazurile de renunțare la audiere.  

55. Explicați modalitățile de comunicare și notificare în procedura 

administrativă.  

56. Explicați rolul și structura cheltuielilor în procedura administrativă. 



57. Explicați forma și certitudinea actului administrativ individual.  

58. Enumerați elementele actului administrativ individual.   

59. Explicați rolul și conținutul informației cu privire la exercitarea căilor de 

atac împotriva actului administrativ individual.  

60. Explicați obligația autorității publice și formele de comunicare a actului 

administrativ individual.  

61. Explicați efectele juridice ale actului administrativ individual.  

62. Explicați puterea lucrului decis al actului administrativ individual. 

63. Explicați corelația dintre retragerea și revocarea actului administrativ 

individual. 

64. Explicați protecția încrederii legitime în actul administrativ individual ilegal 

favorabil.  

65. Explicați cazurile în care beneficiarul actului administrativ individual nu 

poate invoca încrederea în actul administrativ individual ilegal favorabil.   

66. Explicați motivele revocării actului administrativ individual favorabil. 

67. Explicați anularea actelor administrative individuale de acordare periodică a 

prestațiilor materiale sau bănești în cazul schimbării situației. 

68. Explicați restituirea prestațiilor acordate în baza unui act administrativ 

individual anulat.  

69. Explicați admisibilitatea contractului administrativ, ca formă a acțiunii 

administrative a autorităților publice.  

70. Explicați scopul, obiectul și admisibilitatea procedurii prealabile.  

71. Explicați funcția executorie a actului administrativ individual.  

72. Explicați motivele și procedura suspendării executării actului administrativ 

individual în procedura prealabilă. 

73. Explicați cum are loc executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de 

drept public.  

74. Explicați cum are loc executarea obligației bazată pe un act administrativ 

individual sau un contract administrativ, îndreptată spre predarea unui bun, 

spre realizarea unei alte acțiuni, spre tolerare sau inacțiune. 

75. Explicați dreptul la înaintarea acțiunii în contencios administrativ.  

76. Definiți și explicați competența jurisdicțională pentru acțiunea în contencios 

administrativ.  

77. Explicați limitele examinării judiciare în procedura contenciosului 

administrativ. 

78. Explicați condițiile pentru a fi participant la procesul de contencios 

administrativ. 

79. Explicați cazurile de strămutare a acțiunii în contencios administrativ.  

80. Explicați competența în caz de concurență a pretențiilor în procedura de 

contencios administrativ.  



81. Explicați felurile, condițiile și procedura de atragere a terților în proces de 

către instanța de judecată.  

82. Explicați acțiunea în contestare, inclusiv condițiile de admisibilitate. 

83. Explicați acțiunea în obligare, inclusiv condițiile de admisibilitate. 

84. Explicați acțiunea în realizare, inclusiv condițiile de admisibilitate.  

85. Explicați acțiunea în constatare, inclusiv condițiile de admisibilitate.  

86. Explicați acțiunea în control normativ, inclusiv condițiile de admisibilitate. 

87. Explicați forma, cuprinsul și procedura de regularizare a cererii de chemare 

în judecată.  

88. Explicați examinarea admisibilității acțiunii în contencios administrativ.  

89. Explicați condițiile și procedura de emitere a ordonanței provizorii. 

90. Explicați motivele și procedura de suspendare a executării actului 

administrativ individual defavorabil de către instanța de judecată.  

91. Explicați importanța și conținutul principiului asigurării efective a 

drepturilor. 

92. Explicați sarcina materială a probei și cum are loc obținerea probelor în 

procedura de contencios administrativ.  

93. Explicați examinarea admisibilității apelului. 

94. Explicați motivele de inadmisibilitate a recursului împotriva deciziilor și 

hotărârilor instanțelor de apel.  

95. Explicați condițiile pentru admiterea acțiunii în obligare.  

96. Explicați condițiile pentru admiterea acțiunii în contestare.  

97. Explicați condițiile pentru admiterea acțiunii în realizare.  

98. Explicați executarea în privința persoanelor juridice de drept public. 

99. Explicați caracterul executoriu al hotărârilor judecătorești emise în 

procedura contenciosului administrativ.  

100. Explicați motivele și procedura de aplicare a amenzii de constrângere în 

etapa de executare a titlurilor executorii administrative.  
 

 

 

  

 

   

 

 

 



 

 

 

 


