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TESTARE PENTRU VERIFICARE
CONSTITUȚIILE ROMÂNIEI
CLASA AVII-A A
I. Alegeți răspunsul considerat corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos:
1. Constituția din 1822 din Moldova a avut ca sursă de inspirație:
a) Constituția belgiană
b) Mișcarea revoluționară a negustorilor de cărbuni italieni
c) Constituția sovietică din 1936
d) în 1822 nu a fost elaborat niciun model de constituție
2. Actuala Constituție a României a fost elaborată în anul:
a) 1991

b) 1948

c) 1952

d) 1965

3. Pluralismul, ca principiu esențial al democrației, se referă la:
a) existența mai multor opinii, partide politice;
b) existența unui număr mai mare de parlamentari;
c) existența mai multor puteri într-un stat;
d) pluralismul nu este un principiu al democrației.
4. Constituția din 1948 este:
a) democrată
b) autoritară
c) comunistă
d) în anul 1948 nu a fost elaborată nicio constituție
5. Constituția din 1938 este legată de personalitatea lui:
a) Carol al II-lea
b) Gheorghe Gheorghiu-Dej
c) Nicolae Ceaușescu
d) în 1938 nu a fost elaborată nicio constituție
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Pentru stimularea optimismului se acordă 2 puncte din oficiu. ☺

6. Constituția este:
a) o lege cu caracter orientativ;
b) un principiu al democrației;
c) legea fundamentală într-un stat;
d) un regulament organic.
7. Cele trei puteri într-un stat sunt:
a) legislativă, executivă și constituțională;
b) executivă, legislativă și constituțională;
c) executivă, legislativă, judecătorească;
d) într-un stat există patru puteri.
8. Ca urmare a realizării Marii Uniri de la 1918, în România s-a adoptat o nouă constituție în
anul:
a) 1919

b) 1921

c) 1923

d) după Marea Unire nu s-a schimbat constituția

9. România devine republică populară în anul:
a) 1991

b) 1948

c) 1952

d) 1965

10. Constituția actuală a României cuprinde:
a) 8 titluri

c) 244 de articole

b) 54 de secțiuni

d) 9 titluri

e) 3 volume
11. Constituția care prevedea că regele este „capul țării” a fost elaborată din ordinul lui:
a) Alexandru Ioan Cuza
b) Carol I
c) Carol al II-lea
d) Ferdinand I
12. Denumirea de „Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei” apare în:
a) Regulamentele Organice ale Moldovei și Valahiei
b) Constituția din 1938
c) Convenția de la Paris
d) Statutul dezvoltător al Convenției de la Paris
13. Votul cenzitar este prevăzut în constituția din:
a) 1991

b) 1866

c) 1965

d) 1952

14. România este monarhie constituțională conform constituției din:
a) 1991

b) 1965

c) 1948

d) 1866

