
1. Locaţiunea este: a) un contract intuitu personae; b) un contract constitutiv de drepturi reale; c) un 
contract consensual. 

2. Cauza actului juridic civil este falsă: a) dacă există eroare asupra motivului determinant (scopului 
mediat); b) dacă lipseşte scopul imediat (scopul obligaţiei) într-un act juridic nenumit; c) în cazul 
lipsei discernământului. 

3. În materia răspunderii comitentului pentru fapta prepusului: a) raportul de prepuşenie trebuie să 
existe la data exercitării acţiunii în despăgubire; b) nu poate fi angajată răspunderea comitentului, dacă 
între fapta prepusului şi funcţiile încredinţate acestuia de către comitent nu există nici o legătură; c) 
vinovăţia prepusului se prezumă. 

4. Cursul prescripţiei extinctive se întrerupe în cazul: a) introducerii reclamaţiei administrative 
prealabile; b) în care un minor este lipsit de ocrotirea părintească; c) recunoaşterii datoriei de către 
debitor înainte de împlinirea termenului de prescripţie extinctivă. 

5. Cesiunea contractului de locaţiune: a) este posibilă numai dacă în contractul de locaţiune s-a 
prevăzut în mod expres dreptul locatarului de a subînchiria ori de a cesiona contractul; b) permite 
cesionarului să îl acţioneze în judecată pe locator numai prin intermediul acţiunii oblice; c) constituie 
o înstrăinare a dreptului de folosinţă al locatarului către un terţ. 

6. Nedemnitatea succesorală: a) poate fi invocată numai de comoştenitorii chemaţi la moştenire 
împreună cu nedemnul; b) este o pedeapsă civilă strict personală, deci nu produce efecte faţă de copiii 
nedemnului; c) operează de drept, instanţa constatând numai nedemnitatea. 

7. Falsa reprezentare a realităţii la încheierea actului juridic atrage nulitatea relativă a acestuia în cazul 
în care priveşte: a) calităţile substanţiale ale obiectului acelui act juridic; b) natura actului juridic; c) 
identitatea fizică a obiectului acelui act juridic. 

8. Pentru admiterea acţiunii în revendicare, reclamantul este suficient să facă dovada dreptului său de 
proprietate cu: a) certificatul de moştenitor sau de legatar eliberat de notarul public; b) certificatul de 
sarcini fiscale, care atestă plata la zi a impozitelor aferente bunului revendicat; c) un act translativ, 
constitutiv sau declarativ de proprietate care poate fi opus cu succes pârâtului. 

9. În caz de pluralitate de mandatari: a) aceştia sunt de drept obligaţi solidar faţă de mandant; b) ei 
trebuie să execute împreună mandatul; c) fiecare poate executa mandatul singur, dacă nu s-a prevăzut 
altfel în contract. 

10. În materia răspunderii civile delictuale clauzele de nerăspundere înlătură caracterul ilicit al faptei 
dacă: a) consimţământul victimei este exprimat anterior săvârşirii faptei; b) s-a cauzat un grav 
prejudiciu corporal sau moral; c) consimţământul victimei este exprimat şi ulterior săvârşirii faptei. 

11. Acţiunea în rezoluţiunea vânzării unui imobil pentru neplata preţului: a) nu poate fi admisă dacă 
neachitarea preţului este doar parţială; b) este calificată de lege ca fiind o acţiune reală; c) poate fi 
exercitată numai după ce s-a cerut executarea silită în natură a obligaţiei de plată a preţului. 

12. Rezilierea unui contract sinalagmatic: a) operează de drept (ipso jure); b) nu atrage desfiinţarea 
contractului cu efect retroactiv; c) se aplică indiferent de gravitatea culpei imputabile debitorului şi 
indiferent de caracterul principal ori accesoriu al obligaţiei neexecutate; 



13. În cazul termenului suspensiv stipulat în favoarea debitorului: a) starea de insolvabilitate a 
debitorului nu atrage decăderea din beneficiul termenului; b) prescripţia începe să curgă la data 
împlinirii termenului; c) creditorul este îndreptăţit să primească plata înainte de scadenţă. 

14. În cazul admiterii acţiunii în revendicare, posesorul poate fi obligat: a) să restituie, la alegerea sa, 
fie bunul în natura sa, fie contravaloarea acestuia; b) să restituie numai fructele percepute după 
intentarea acţiunii, dacă a fost de rea-credinţă; c) să restituie toate fructele percepute ori, după caz, 
nepercepute, dacă a fost de rea-credinţă. 

15. Vânzătorul este obligat: a) să garanteze numai contra evicţiunii provenind din fapta unui terţ; b) să 
conserve lucrul vândut până în momentul predării; c) să suporte, de regulă, şi cheltuielile de ridicare a 
lucrului. 

16. Obiectul actului juridic civil: a) constă în drepturile şi obligaţiile părţilor; b) trebuie, printre altele, 
să fie licit; c) constă în scopul urmărit la încheierea actului. 

17. Constituie o condiţie pentru ca instanţa să pronunţe rezoluţiunea: a) neexecutarea să se datoreze 
cazului fortuit; b) nici una din obligaţiile reciproce şi interdependente să nu fi fost executată; c) 
neexecutarea obligaţiei să fie imputabilă debitorului acesteia. 

18. Acţiunea redhibitorie: a) este  acţiunea în justiţie prin care se invocă nulitatea relativă pentru 
leziune; b) poate fi exercitată numai de către cumpărător, nu şi de către subdobânditor; c) reprezintă 
un caz particular de acţiune în rezoluţiune. 

19. Capacitatea delictuală a minorilor se prezumă la împlinirea vârstei de: a) 18 ani; b) 16 ani, dacă 
minorul se căsătoreşte; c) 14 ani. 

20. Dacă într-un contract sinalagmatic cu executare dintr-o dată s-a stipulat o clauză prin care părţile 
au declarat că "în caz de neexecutare contractul se desfiinţează de plin drept, fără întârziere şi fără nici 
o altă formalitate", această clauză: a) poate fi invocată atât de creditor, cât şi de debitor; b) presupune 
intervenţia instanţei; c) poate fi invocată doar de creditor. 

21. Sunt îndreptăţiţi să invoce reducţiunea liberalităţilor excesive: a) moştenitorii rezervatari, 
indiferent dacă au acceptat sau nu moştenirea; b) moştenitorii rezervatari care au acceptat moştenirea, 
chiar dacă, anterior deschiderii succesiunii, renunţaseră la dreptul de a invoca reducţiunea; c) cei care 
au dobândit cu titlu particular de la moştenitorii rezervatari. 

22. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare este: a) translativă de proprietate îndată ce 
beneficiarul cumpărător a plătit anticipat preţul integral convenit; b) poate fi executată în natură prin 
pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare; c) trebuie încheiată în 
formă autentică, dacă are ca obiect înstrăinarea viitoare a unui teren. 

23. Mandatarul general poate încheia: a) un contract de garanţie reală mobiliară; b) un contract de 
asigurare a unui bun; c) o tranzacţie. 

24. Denunţarea (concediul) unui contract de locaţiune pe durată determinată: a) este, în toate cazurile, 
nulă, dacă a fost făcută cu nerespectarea termenului de preaviz; b) este lipsită de eficacitate, dacă nu a 
fost stipulată de părţi sau prevăzută expres de lege; c) este un act juridic bilateral. 



25. Garanţia contra evicţiunii: a) poate fi înlăturată integral prin convenţia părţilor; b) este 
transmisibilă succesorilor universali sau cu titlu universal ai vânzătorului; c) este netransmisibilă, fiind 
datorată numai de vânzător. 

26. Forma cerută ad validitatem: a) atrage, în caz de nerespectare, nulitatea relativă a actului juridic; 
b) constă, în toate cazurile, în întocmirea unui înscris autentic; c) atrage, în caz de nerespectare, 
nulitatea absolută a actului juridic. 

27. În cazul în care s-a realizat (îndeplinit) condiţia rezolutorie: a) actul juridic se consolidează 
retroactiv, afară de cazul când părţile au prevăzut altfel; b) părţile trebuie să-şi restituie prestaţiile 
efectuate; c) fructele care au fost culese de dobânditorul sub condiţie rezolutorie trebuie restituite. 

28. În cazul contractului sinalagmatic translativ de proprietate afectat de o condiţie suspensivă, riscul 
pieirii lucrului pendente conditione se suportă de: a) înstrăinător, dacă lucrul a pierit parţial; b) 
dobânditor, dacă lucrul a pierit parţial; c) partea din culpa căreia a pierit lucrul. 

29. În materia răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general (art. 1000 alin. 1 C. civ.): a) 
cazul fortuit nu exonerează de răspundere; b) răspunderea revine, în toate cazurile, proprietarului; c) 
culpa concurentă a unei terţe persoane exonerează total de răspundere. 

30. În concurs cu doi descendenţi ai defunctului, cota legală a soţului supravieţuitor este de: a) 1/3; b) 
1/4; c) 1/8. 

31. Opţiunea succesorală este un: a) act bilateral; b) act irevocabil; c) act  translativ de drepturi. 

32. Nulitatea absolută: a) poate fi invocată de instanţă din oficiu; b) este nulitatea expres prevăzută de 
lege; c) este nulitatea care desfiinţează în întregime actul juridic. 

33. Intervine nulitatea relativă în cazul: a) dolului principal; b) neexecutării culpabile a obligaţiei 
asumate prin contracte; c) nerespectării formei ad probationem. 

34. În materia  accesiunii imobiliare artificiale: a) constructorul de bună-credinţă are dreptul, la 
alegerea proprietarului terenului, fie la contravaloarea materialelor şi a preţului muncii, fie la o sumă 
de bani egală cu aceea a sporului de valoare adus fondului; b) proprietarul terenului poate să invoce 
accesiunea în termen de cel mult 3 ani de la data edificării construcţiei; c) legea, din considerente de 
echitate, nu face nici o deosebire între situaţia constructorului de bună-credinţă şi cea a constructorului 
de rea-credinţă. 

35. Prescripţia extinctivă a dreptului la acţiunea în anularea actului juridic pentru violenţă începe să 
curgă: a) cel mai târziu la împlinirea a 18 luni de la data încetării violenţei; b) la data încetării 
violenţei; c) cel mai târziu la împlinirea a 18 luni de la data încheierii actului juridic. 

36. Introducerea cererii de chemare în judecată: a) întrerupe întotdeauna prescripţia extinctivă, 
indiferent de soluţia care se va pronunţa; b) întrerupe prescripţia extinctivă numai dacă a fost 
introdusă la instanţa competentă; c) întrerupe prescripţia extinctivă, chiar dacă a fost sesizată o 
instanţă necompetentă. 

37. Recursul împotriva încheierii prin care s-a soluţionat cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător 
este supusă recursului în termen de: a) 5 zile de la pronunţare; b) 5 zile de la comunicare; c) 5 zile de 
la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor şi 5 zile de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea 
părţilor. 



38. Propunerea de recuzare se va face: a) fie verbal, fie în scris; b) numai în scris; c) numai verbal, în 
şedinţă, înainte de începerea oricărei dezbateri. 

39. În cadrul procesului de partaj, atribuirea bunului unui copărtaş: a) se poate face de către instanţă, 
chiar dacă este posibil partajul în natură, atunci când ea apreciază că este modalitatea cea mai 
potrivită; b) este obligatoriu să se facă în două faze � atribuirea provizorie şi atribuirea definitivă; c) 
se poate face şi direct prin hotărârea asupra fondului, dacă există motive temeinice. 

40. Termenul de perimare se întrerupe: a) în caz de forţă majoră; b) printr-un act de procedură făcut în 
vederea judecării procesului, dar numai dacă provine de la partea interesată; c) printr-un act 
extrajudiciar comunicat de o parte celeilalte părţi. 

41. Suspendarea legală de drept a judecăţii intervine: a) în caz de declinare a competenţei; b) în cazul 
prorogării de competenţă; c) în cazul conflictelor de competenţă. 

42. În cazul persoanelor juridice comunicarea citaţiei şi a altor acte de procedură: a) nu se poate face 
niciodată prin afişare; b) se poate realiza prin afişare dacă se refuză primirea sau dacă se constată, la 
termen, lipsa oricărei persoane la sediu; c) se certifică obligatoriu primirea cu ştampila persoanei 
juridice. 

43. Lipsa capacităţii procesuale atrage: a) nulitatea necondiţionată; b) nulitatea condiţionată de 
vătămare, care trebuie dovedită de cel care o invocă; c) nulitatea condiţionată de vătămare, aceasta 
fiind prezumată de lege. 

44. Judecata recursului se face: a) în toate cazurile de un complet format din 3 judecători; b) de 
regulă, în complet de 3 judecători şi în complet de 2 judecători dacă se atacă cu recurs o hotărâre 
pronunţată în primă şi ultimă instanţă de un judecător; c) după caz, în complet de 3 judecători sau în 
complet de 9 judecători. 

45. Obiectul probei: a) este reprezentat de faptele juridice lato sensu; b) include dreptul subiectiv 
încălcat; c) include întotdeauna norma juridică aplicabilă în speţă. 

46. Ordonanţa preşedinţială: a) se poate pronunţa numai dacă nu există judecată asupra fondului; b) 
presupune ca urgenţa să existe nu numai la sesizarea instanţei, ci să persiste pe tot parcursul judecăţii; 
c) este supusă atât apelului, cât şi recursului. 

47. Chemarea în judecată a altor persoane poate fi făcută: a) de oricare din părţi, dar numai în 
acţiunile reale; b) de oricare din părţi, dacă terţul ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi 
reclamantul; c) de oricare din părţi, dar numai până la prima zi de înfăţişare. 

48. Decăderea intervine în cazul nerespectării: a) oricăror termene legale; b) termenelor legale 
prohibitive; c) termenelor legale imperative. 

49. Judecătorul va da îndrumări părţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin în proces: a) în 
toate cauzele care sunt de competenţa judecătoriilor; b) în cazul în care părţile nu sunt asistate sau 
reprezentate de avocat sau de mandatarii prevăzuţi de art. 68 alin. 5 C. proc. civ.; c) în toate cauzele 
care se judecă în primă instanţă. 

50. Cererea de anulare a hotărârii care declară moartea unei persoane este de competenţa: a) 
judecătoriei; b) tribunalului; c) curţii de apel, dacă hotărârea de declarare a morţii a fost pronunţată de 
către tribunal în primă instanţă. 



51. Când pentru infracţiunea săvârşită sunt prevăzute în lege pedepse alternative, tentativa la o astfel 
de infracţiune se sancţionează, atunci când se prevede aceasta, cu pedeapsa: a) mai uşoară, cuprinsă 
între limitele ei speciale; b) mai gravă ale cărei limite se reduc la jumătate; c) aleasă dintre cele 
alternative, ale cărei limite se reduc la jumătate. 

52. Când hotărârea de a săvârşi o infracţiune a fost pusă în executare, executare care a fost dusă până 
la capăt, dar nu s-a produs rezultatul, se realizează: a) o tentativă întreruptă; b) o tentativă perfectă; c) 
o tentativă absurdă. 

53. Când infractorul nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă, modalitatea 
vinovăţiei este: a) culpa simplă; b) intenţia indirectă; c) culpa cu prevedere. 

54. Starea de recidivă postexecutorie ia naştere prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni: a) în timpul 
executării pedepsei anterioare la locul de muncă; b) în termenul de încercare al suspendării executării 
pedepsei sub supraveghere; c) după executarea pedepsei anterioare. 

55. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei se poate dispune, printre altele, dacă cel 
condamnat: a) nu a mai fost anterior condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani; b) are 
capacitatea de muncă; c) nu a mai fost anterior condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. 

56. Reabilitarea de drept intervine cu îndeplinirea şi a altor condiţii în cazul: a) executării pedepsei 
închisorii ce nu depăşesc 3 ani; b) executării pedepsei închisorii la locul de muncă şi care nu depăşeşte 
6 ani; c) executării pedepsei închisorii ce nu depăşeşte 1 an. 

57. Constituie circumstanţe agravante legale: a) săvârşirea faptei de către două sau mai multe persoane 
împreună; b) împrejurarea că infractorul se găsea în stare de beţie în momentul săvârşirii infracţiunii 
de ultraj; c) săvârşirea infracţiunii prin violenţe asupra membrilor familiei. 

58. Când hotărârea de a săvârşi o infracţiune a fost pusă în executare, dar executarea a fost întreruptă, 
se realizează: a) o tentativă relativ improprie; b) o tentativă imperfectă; c) o tentativă perfectă. 

59. Complicele la o faptă prevăzută de legea penală săvârşită cu intenţie se sancţionează: a) cu aceeaşi 
pedeapsă care a fost aplicată autorului; b) cu aceeaşi pedeapsă care a fost aplicată instigatorului; c) cu 
pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. 

60. Sunt circumstanţe atenuante legale: a) excesul justificat; b) provocarea; c) conduita bună a 
infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii. 

61. În cazul concursului cu conexitate consecvenţională, infracţiunile se săvârşesc: a) ambele din 
culpă; b) prima infracţiune cu intenţie şi a doua din culpă; c) prima infracţiune cu intenţie ori din 
culpă şi a doua numai cu intenţie. 

62. Infracţiunile omisive se săvârşesc: a) numai din culpă cu prevedere; b) fie cu intenţie, fie din 
culpă; c) numai din culpă fără prevedere. 

63. Cel de-al doilea termen al recidivei mari postcondamnatorii constă în săvârşirea din nou a unei 
infracţiuni intenţionate pentru care legea prevede: a) pedeapsa închisorii de până la un an; b) pedeapsa 
închisorii de cel puţin un an; c) pedeapsa detenţiunii pe viaţă. 



64. Interdicţia de a reveni la locuinţa familiei pe o perioadă determinată se poate lua: a) singură, fără 
aplicarea unei pedepse; b) numai dacă inculpatului i s-a aplicat pedeapsa închisorii de 6 luni; c) la 
solicitarea părţii vătămate. 

65. În cazul în care infractorul prevede rezultatul faptei sale şi deşi nu-l urmăreşte acceptă 
eventualitatea producerii lui, modalitatea vinovăţiei este: a) intenţia directă; b) intenţia indirectă; c) 
culpa cu prevedere. 

66. În cazul infracţiunii continue succesive, prin întreruperea activităţii şi reluarea acesteia: a) se 
epuizează infracţiunea continuă şi se săvârşeşte o nouă infracţiune continuă; b) nu este afectată 
existenţa infracţiunii unice continue; c) se realizează conţinutul unei infracţiuni complexe. 

67. Sporirea pedepsei celei mai grele dintre cele stabilite pentru infracţiunile concurente este limitată: 
a) de jumătatea maximului general al pedepsei închisorii; b) de totalul pedepselor stabilite de instanţă 
pentru infracţiunile concurente; c) doar de maximul special al celei mai grele pedepse. 

68. În toate formele de participaţie penală: a) complicele acţionează cu intenţie; b) instigatorul 
acţionează din culpă; c) autorul acţionează doar din culpă. 

69. Omorul săvârşit asupra soţului sau unei rude apropiate (art.175 lit.c C. pen.): a) nu se poate reţine 
în cazul în care victima este fiul fratelui tatălui făptuitorului; b) nu se poate reţine în cazul în care 
victima este soţia fratelui tatălui făptuitorului; c) nu se poate reţine în cazul în care făptuitorul era 
despărţit în fapt de soţia sa (victima) care locuia în altă localitate. 

70. Legarea mâinilor victimei pentru a-i fi luat bunul de către făptuitor poate constitui infracţiunea de: 
a) lipsire de libertate în mod ilegal în concurs cu furt; b) tâlhărie; c) lipsire de libertate în mod ilegal în 
concurs cu tâlhărie, chiar dacă victima este eliberată imediat după sustragerea bunului. 

71. Nu reprezintă infracţiunea de furt calificat: a) luarea unui bun mobil din posesia altuia prin 
ameninţarea cu o armă; b) sustragerea unor bunuri în timpul unei calamităţi; c) sustragerea unui bun 
de la o persoană aflată în imposibilitate de a se apăra. 

72. Latura subiectivă la infracţiunea de abuz de încredere este formată din: a) intenţie directă sau 
indirectă; b) praeterintenţie; c) intenţie sau culpă. 

73. Există agravanta prevăzută la art. 175 lit. h C. pen. (omorul săvârşit pentru a înlesni sau ascunde 
săvârşirea altei infracţiuni): a) indiferent dacă scopul urmărit a fost sau nu realizat; b) chiar dacă 
infracţiunea scop este o tâlhărie sau piraterie; c) dacă infracţiunea scop a fost săvârşită sau urmează a 
fi săvârşită doar de către făptuitor. 

74. Dacă făptuitorul ucide victima pentru a-i sustrage banii, fapta poate fi încadrată la: a) omor (art. 
174 C.pen); b) omor din interes material (art. 175 lit. b C. pen. raportat la art. 174 C. pen.); c) omor 
pentru a săvârşi sau ascunde săvârşirea unei tâlhării sau piraterii (art. 176 lit. d  C. pen. raportat la art. 
174 C. pen.). 

75. Coautoratul şi complicitatea concomitentă nu pot fi reţinute la infracţiunea de: a) furt simplu (art. 
208 C. pen.); b) furt calificat (art. 209 C. pen.); c) tâlhărie. 

76. Dacă în urma unui accident rutier victima necesită pentru vindecare 8 zile de îngrijiri medicale, 
fapta va fi încadrată ca: a) vătămare corporală din culpă (art. 184 alin. 3 C. pen.); b) lovire sau alte 
violenţe (art. 180 alin. 2 C. pen.); c) fapta nu este infracţiune. 



77. La infracţiunea de şantaj (art. 194 C. pen.): a) tentativa este posibilă şi se realizează atunci când 
subiectul pasiv nu a cedat constrângerii; b) tentativa nu este posibilă; c) tentativa se pedepseşte. 

78. Cel care instigă mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naştere să-şi ucidă copilul poate 
fi condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de: a) instigare la pruncucidere; b) complicitate la 
pruncucidere; c) instigare la omor comis asupra unei rude apropiate. 

79. Uciderea din culpă (art. 178 C. pen) este o infracţiune: a) omisivă; b) comisivă, care se poate 
săvârşi doar prin acţiune; c) comisivă, care se poate săvârşi atât prin acţiune, cât şi prin inacţiune. 

80. Când făptuitorul aplică deliberat victimei lovituri ce i-au pus în primejdie viaţa şi au cauzat 
vătămări care au necesitat pentru vindecare 20 de zile de îngrijiri medicale, încadrarea juridică poate 
fi: a) lovire sau alte violenţe (art. 180 alin. 2 C. pen); b) vătămare corporală (art. 181 C. pen.); c) 
vătămare corporală gravă (art. 182 C. pen). 

81. Omorul (art. 174 C. pen.) reprezintă uciderea unei persoane săvârşită cu: a) orice formă de 
vinovăţie; b) intenţie directă sau indirectă; c) intenţie sau praeterintenţie. 

82. Aplicarea mai multor lovituri cu toporul în zone vitale, ce a avut ca urmare decesul victimei şi a 
fost însoţită de însuşirea de către făptuitor a unor bunuri aparţinând acesteia, reprezintă: a)  doar 
infracţiunea de omor deosebit de grav (art. 176 lit. d C. pen. - pentru a săvârşi sau a ascunde săvârşirea 
unei tâlhării sau piraterii); b) tâlhărie urmată de moartea victimei (art. 211 alin. 3 C. pen.); c) omor 
deosebit de grav (art. 176 lit. d C. pen.) în concurs cu infracţiunea de tâlhărie (art. 211 alin. 1, 2 sau 21 
C. pen.). 

83. Poate exista tentativă la infracţiunea de: a) ucidere din culpă; b) loviri sau vătămări cauzatoare de 
moarte; c) pruncucidere. 

84. Înscrisurile pot fi obiect material al infracţiunii de furt: a) doar dacă au valoare economică; b) doar 
dacă sunt acte ce dovedesc starea civilă; c) indiferent dacă au sau nu valoare economică. 

85. Ce încadrare juridică va primi fapta prin care s-a produs victimei o vătămare ce a necesitat pentru 
vindecare 20 de zile de îngrijiri medicale şi pentru care s-a acordat un concediu de 41 de zile pentru 
incapacitate de muncă: a) lovire sau alte violenţe (art.180 C. pen.); b) vătămare corporală (art. 181 C. 
pen.); c) vătămare corporală gravă (art. 182 C. pen.)? 

86. Rechizitoriul este: a) actul prin care se dispune începerea urmăririi penale; b) actul de sesizare a 
instanţei de judecată; c) actul prin care se realizează prezentarea materialului de urmărire penală părţii 
vătămate. 

87. Hotărârea dată de instanţă în urma soluţionării plângerii împotriva măsurilor preventive luate de 
procuror poate fi atacată: a) cu recurs, termenul de declarare fiind de 3 zile; b) hotărârea este 
definitivă; c) cu apel, termenul de declarare fiind de 3 zile. 

88. Până la soluţionarea cererii de repunere în termen a apelului, instanţa de apel: a) este obligată să 
suspende executarea hotărârii atacate; b) nu suspendă executarea hotărârii atacate; c) poate suspenda 
executarea hotărârii atacate. 

89. În procesul penal, excepţia de necompetenţă teritorială poate fi ridicată: a) până la terminarea 
cercetării judecătoreşti; b) în tot cursul procesului, până la pronunţarea hotărârii definitive; c) numai 
până la citirea actului de sesizare în faţa primei instanţe de judecată. 



90. Instituirea măsurilor asigurătorii în procesul penal este: a) numai facultativă; b) obligatorie în 
cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu; c) obligatorie, când paguba 
produsă prin infracţiune este de peste 500 milioane de lei. 

91. Învinuitul este: a) persoana faţă de care se efectuează urmărirea penală, atâta timp cât nu a fost 
pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa; b) persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea 
penală; c) persoana care a suferit o vătămare fizică sau morală în urma săvârşirii faptei penale. 

92. Pentru a-şi putea formula apărarea inculpatului trebuie să i se înmâneze citaţia pentru termenul 
fixat de instanţă, înainte cu cel puţin: a) 3 zile; b) 5 zile; c) 10 zile. 

93. Sancţiunea nerespectării dispoziţiilor legale privind compunerea completelor de judecată este: a) 
nulitatea relativă; b) nulitatea absolută; c) decăderea. 

94. Potrivit legii este obligatorie: a) efectuarea expertizei psihiatrice în cazul infracţiunii de omor 
deosebit de grav; b) efectuarea expertizei medico-legale în caz de moarte suspectă; c) efectuarea 
expertizei contabile în cazul infracţiunii de delapidare. 

95. Soluţiile prin care acţiunea penală se stinge, în urma judecării cauzei sunt: a) achitarea, 
condamnarea sau încetarea procesului penal; b) achitarea, condamnarea, clasarea cauzei; c) numai 
prin condamnarea inculpatului. 

96. Încetarea urmăririi penale se dispune prin: a) rezoluţie motivată, când acţiunea penală nu a fost 
pusă în mişcare; b) ordonanţă, în toate cazurile; c) proces-verbal când acţiunea penală a fost pusă în 
mişcare. 

97. Contestaţia la executare se face atunci când: a) condiţiile de deţinere nu corespund reglementărilor 
în vigoare; b) s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă; c) condamnatul suferă de o boală 
care împiedică punerea în executare a pedepsei. 

98. Obiectul acţiunii penale este: a) tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit 
infracţiuni; b) constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiune; c) aplicarea 
unei sancţiuni penale celui care a comis infracţiunea. 

99. Participarea procurorului la judecarea apelului: a) este obligatorie numai în cauzele cu inculpaţi 
arestaţi; b) este obligatorie, oricare ar fi obiectul cauzei; c) nu este obligatorie. 

100. Măsura preventivă a arestării şi obligării de a nu părăsi localitatea poate fi dispusă de: a) instanţa 
de judecată; b) organul de cercetare penală; c) toate organele judiciare pot dispune arestarea 
preventivă şi obligarea de a nu părăsi localitatea. 

 


