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1. Sunt supuse reducţiunii, în măsura în care încalcă rezerva succesorală: a) numai legatele; b) numai 
donaţiile; c) atât legatele, cât şi donaţiile. 

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

3. Despăgubirea stabilită de instanţă în caz de expropriere: a) se plăteşte în termen de cel mult 60 de zile de 
la punerea în posesie a expropriatorului; b) se compune numai din valoarea de impozitare a imobilului; c) 
trebuie să acopere şi prejudiciul cauzat prin expropriere proprietarului sau altor persoane îndreptăţite. 

4. Reprezentarea succesorală: a) operează la infinit, pentru orice fel de descendenţi, indiferent de gradul de 
rudenie; b) profită reprezentantului, chiar dacă este nedemn faţă de reprezentat; c) este admisă numai în 
cazul descendenţilor copiilor defunctului. 

5. Este vorba de o acceptare voluntară tacită a moştenirii dacă succesibilul: a) se mută vremelnic într-un 
imobil succesoral, pentru a asigura păstrarea acestuia în bune condiţii; b) intentează o acţiune în 
revendicarea unui imobil ce a aparţinut defunctului; c) efectuează o reparaţie urgentă la un bun succesoral. 

6. Justul titlu în materia uzucapiunii de 10 până la 20 de ani: a) se prezumă; b) este orice act juridic ce 
provine de la un neproprietar; c) este un element separat de buna-credinţă. 

7. Nu sunt moştenitori rezervatari: a) descendenţii defunctului; b) colateralii privilegiaţi ai defunctului; c) 
ascendenţii privilegiaţi ai defunctului. 

8. Riscul contractului sinalagmatic netranslativ de proprietate se suportă de: a) debitorul obligaţiei 
imposibil de executat; b) ambele părţi, proporţional cu culpa fiecăreia; c) ambele părţi, în mod egal. 

9. După scopul urmărit la încheierea lor, actele juridice se clasifică în: a) patrimoniale şi nepatrimoniale; b) 
cauzale şi abstracte; c) cu titlu oneros şi cu titlu gratuit. 

10. Nulitatea donaţiei pentru nerespectarea formei ad validitatem: a) poate fi acoperită, după moartea 
donatorului, prin confirmare făcută în deplină cunoştinţă de cauză de către moştenitorii donatorului; b) se 
acoperă prin executare benevolă din partea donatorului; c) poate fi invocată numai de donator. 

11. Forţa majoră constituie o cauză: a) de suspendare a prescripţiei extinctive; b) care justifică repunerea în 
termenul de prescripţie extinctivă; c) de întrerupere a prescripţiei extinctive. 

12. În cazul admiterii acţiunii în revendicare imobiliare: a) imobilul se restituie liber de sarcinile cu care a 
fost grevat de pârât; b) toate fructele culese până la rămânerea definitivă a hotărârii de admitere se cuvin 
pârâtului; c) pârâtul are dreptul la restituirea cheltuielilor voluptorii dacă a fost de bună-credinţă. 

13. Obiectul actului juridic civil: a) poate să privească şi un bun viitor, afară de excepţiile expres prevăzute 
de lege; b) constă în scopul urmărit la încheierea actului juridic; c) este o condiţie de fond, esenţială, de 
eficacitate şi generală a actului juridic. 

14. Acţiunea întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză: a) presupune, printre alte condiţii, existenţa unei 
conduite culpabile a celui al cărui patrimoniu s-a mărit; b) presupune, printre alte condiţii, micşorarea unui 
patrimoniu pe seama măririi altui patrimoniu; c) poate fi exercitată indiferent dacă există sau nu un alt 
mijloc juridic pentru recuperarea pierderii suferite. 



15. Nedemnitatea succesorală: a) poate fi invocată numai de comoştenitorii chemaţi la moştenire împreună 
cu nedemnul; b) produce efecte şi faţă de copiii nedemnului; c) produce efecte de la data hotărârii care 
constată nedemnitatea. 

16. Formează obiect al proprietăţii publice: a) bunurile care, prin natura lor sau prin destinaţia legii, sunt de 
uz sau de interes public; b) toate bunurile din patrimoniul statului; c) toate bunurile din patrimoniul 
unităţilor administrativ-teritoriale. 

17. Proprietarul bunului mobil pierdut sau furat este îndreptăţit să exercite acţiunea în revendicare: a) în 
termen de cel mult trei ani de la data pierderii sau furtului, indiferent de persoana care stăpâneşte bunul; b) 
numai dacă bunul se află în stăpânirea unui terţ de rea-credinţă; c) în termen de cel mult trei ani de la data 
pierderii sau furtului, dacă bunul se găseşte la un posesor de bună-credinţă. 

18. Retractul litigios nu poate fi exercitat: a) dacă procesul asupra fondului dreptului se află la judecata în 
primă instanţă; b) când cesiunea s-a făcut unui comoştenitor sau coproprietar al dreptului cedat; c) atunci 
când cesiunea s-a făcut în schimbul unui preţ. 

19. Nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad probationem: a) atrage nulitatea relativă a actului 
juridic; b) nu afectează valabilitatea actului juridic; c) atrage nulitatea parţială a actului juridic. 
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20. Sumele de bani cuvenite mandantului şi întrebuinţate de mandatar în propriul folos produc dobânzi de 
la data: a) când mandantul a cerut acele sume; b) întrebuinţării acelor sume de către mandatar; c) 
introducerii cererii de chemare în judecată având ca obiect restituirea sumelor respective. 

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

22. Nu constituie o condiţie pentru gestiunea de afaceri: a) gerantul să acţioneze cu intenţia de a gera 
interesele altuia; b) utilitatea gestiunii; c) geratul să aibă cunoştinţă de gestiune. 

23. În cazul condiţiei suspensive, pendente conditione: a) dacă debitorul plăteşte, atunci el nu este 
îndreptăţit să solicite restituirea plăţii; b) obligaţia nu se poate stinge prin compensaţie; c) creditorul este 
îndreptăţit să solicite executarea obligaţiei. 

24. Construcţiile proprietate privată: a) sunt în circuitul civil general; b) pot fi înstrăinate prin acte juridice 
între vii numai cu autorizaţie administrativă prealabilă; c) pot fi vândute numai prin act autentic. 

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

26. În concurs cu un descendent al defunctului, cota legală a soţului supravieţuitor este de: a) 1/8; b) 1/4; c) 
1/2. 

27. Nulitatea relativă: a) desfiinţează, în toate cazurile, doar o parte din efectele actului juridic; b) poate fi 
invocată şi de instanţă din oficiu; c) poate fi acoperită prin confirmare. 

28. Locaţiunea este un contract: a) real; b) consensual; c) constitutiv de drepturi reale. 



29. În ceea ce priveşte efectele plăţii nedatorate, accipiensul care a vândut lucrul este ţinut să restituie către 
solvens valoarea lucrului la momentul introducerii acţiunii în justiţie: a) indiferent dacă a fost de bună sau 
de rea-credinţă; b) dacă a fost de bună-credinţă; c) dacă a fost de rea-credinţă. 

30. Vânzătorul are obligaţia: a) de a garanta numai contra evicţiunii provenind din fapta unui terţ; b) de a 
conserva lucrul vândut până în momentul predării; c) de a suporta, ca regulă, toate cheltuielile vânzării. 

31. Este imprescriptibilă extinctiv acţiunea: a) întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză; b) de partaj; c) 
întemeiată pe plata nedatorată. 

32. În materia proprietăţii comune pe cote-părţi: a) actul juridic prin care bunul este înstrăinat doar de unul 
dintre titulari este lovit, în toate cazurile, de nulitate absolută; b) fructele civile se cuvin tuturor titularilor, 
proporţional cu cota-parte din dreptul de proprietate; c) actele juridice de conservare pot fi efectuate numai 
cu consimţământul expres al tuturor titularilor. 

33. Clauza penală: a) nu este datorată dacă nu sunt întrunite condiţiile necesare acordării de despăgubiri; b) 
este acea clauză în temeiul căreia operează rezoluţiunea (rezilierea) convenţională a contractului 
sinalagmatic; c) conferă debitorului posibilitatea de a se libera valabil de obligaţia asumată prin executarea 
altei prestaţii. 

34. Ascendenţii privilegiaţi: a) nu sunt moştenitori sezinari; b) sunt obligaţi la raportul donaţiilor; c) sunt 
moştenitori rezervatari. 

35. Acţiunea în revocarea donaţiei pentru ingratitudine: a) poate fi admisă şi atunci când este exercitată 
împotriva moştenitorilor donatarului; b) este o acţiune în constatarea desfiinţării de drept a contractului de 
donaţie; c) este o acţiune în restituire cu caracter de pedeapsă civilă. 

36. Nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţii de întreţinere şi despăgubiri pentru 
repararea daunelor cauzate prin moarte sau vătămări corporale: a) ajutoarele pentru incapacitate temporară 
de muncă; b) ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav; c) ajutoarele de maternitate. 

37. Renunţarea la judecată: a) faţă de unul dintre pârâţi produce efecte şi faţă de ceilalţi pârâţi; b) a unuia 
dintre reclamanţi nu produce efecte faţă de ceilalţi reclamanţi; c) nu produce vreun efect faţă de cererea de 
chemare în garanţie formulată de pârât. 

38. Cererea de chemare în judecată se va respinge ca prematură: a) ori de câte ori dreptul subiectiv pretins 
de reclamant este supus unui termen suspensiv; b) chiar şi atunci când, în momentul în care instanţa 
urmează a se pronunţa asupra excepţiei, condiţia suspensivă s-a realizat; c) chiar şi atunci când data 
împlinirii termenului suspensiv ar fi foarte apropiată. 

39. Contestaţia în anulare obişnuită este admisibilă când se invocă: a) incompatibilitatea judecătorului care 
a pronunţat hotărârea; b) competenţa teritorială exclusivă; c) reaua compunere a instanţei. 

40. Intervine nulitatea în cazul în care: a) instanţa a respins apelul, deşi intimatul nu era legal citat şi nici nu 
s-a prezentat la judecată; b) cererea de chemare în judecată a fost formulată de o entitate lipsită de 
capacitate procesuală de folosinţă; c) pronunţarea hotărârii a fost amânată cu mai mult de 7 zile. 

41. Excepţia de incompatibilitate: a) poate fi unită cu fondul; b) este o excepţie de fond, absolută şi 
dilatorie; c) trebuie soluţionată înaintea excepţiei puterii de lucru judecat. 

42. Somaţia nu este necesară în cazul: a) popririi; b) colectării creanţelor bugetare; c) executării altor 
obligaţii de a face sau a nu face. 



43. Acţiunea confesorie imobiliară se introduce la instanţa: a) domiciliului pârâtului; b) locului situării 
bunului imobil; c) domiciliului pârâtului sau instanţa locului situării bunului imobil. 

44. Revizuirea pentru contrarietate de hotărâri se poate cere dacă: a) hotărârile au fost pronunţate în acelaşi 
dosar; b) hotărârile au fost pronunţate în acelaşi litigiu şi dosare diferite; c) în al doilea proces s-a invocat 
puterea de lucru judecat şi excepţia a fost respinsă ca nefondată. 

45. Asociaţiile sau societăţile fără personalitate juridică: a) nu pot sta în judecată ca reclamante sau pârâte; 
b) pot sta în judecată ca reclamante dacă au organe proprii de conducere; c) pot sta în judecată ca pârâte 
dacă au organe proprii de conducere. 

46. Oferta de plată: a) se poate dovedi prin martori; b) presupune în toate cazurile o singură somaţie; c) se 
poate face şi în faţa instanţei, chiar în apel, fiind un mijloc de apărare faţă de acţiunea principală. 

47. Cererea de chemare în garanţie trebuie: a) depusă de reclamant până la începerea dezbaterilor asupra 
fondului; b) încuviinţată în principiu de instanţă; c) făcută în condiţiile de formă pentru cererea de chemare 
în judecată. 

48. Perimarea nu operează în cazul: a) executării directe; b) executării (colectării) creanţelor bugetare; c) 
urmăririi silite  a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini. 

49. Sunt cereri noi admisibile în apel: a) cererea de intervenţie principală; b) cererea de chemare în 
judecată a altor persoane; c) cererea de chemare în garanţie. 

50. Ca efect al introducerii cererii de chemare în judecată: a) operează rezoluţiunea contractului 
sinalagmatic în care a fost prevăzut un pact comisoriu de gradul III; b) se întrerupe cursul prescripţiei 
extinctive, chiar dacă cererea va fi respinsă ca nefiind de competenţa instanţelor române; c) părţile, în 
principiu, nu mai pot încheia o tranzacţie cu privire la drepturile deduse judecăţii. 

51. Primul termen al recidivei mari postcondamnatorii poate consta într-o condamnare definitivă: a) la 
pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni ce se execută într-o închisoare militară; b) la pedeapsa închisorii de 
6 luni; c) la pedeapsa închisorii mai mică de 6 luni. 

52. Efectele amnistiei şi graţierii sunt: a) amândouă înlătură răspunderea penală; b) amândouă înlătură 
consecinţele condamnării; c) amândouă înlătură executarea pedepsei. 

53. Sporul aplicat la pedeapsa cea mai grea, dintre cele stabilite în cazul infracţiunilor concurente: a) este 
limitat de maximul pedepsei celei mai grele; b) este limitat de totalul pedepselor stabilite de instanţă; c) nu 
este limitat. 

54. Fapta constând într-o inacţiune constituie infracţiune: a) când este săvârşită fără vinovăţie; b) când este 
săvârşită cu intenţie; c) când este săvârşită în caz fortuit. 

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. Dacă infractorul condamnat definitiv pentru o infracţiune este judecat ulterior pentru o infracţiune 
concurentă, pedeapsa stabilită pentru aceasta: a) se contopeşte cu pedeapsa anterioară definitivă; b) se 
cumulează cu pedeapsa anterioară definitivă; c) se aplică şi se sporeşte obligatoriu la maximul ei special. 



57. Promisiunea făcută în timpul săvârşirii faptei că va tăinui lucrurile provenite din această, dar care nu 
este îndeplinită: a) nu reprezintă o contribuţie la săvârşirea faptei; b) este o contribuţie de instigator; c) este 
o contribuţie de complice. 

58. Reabilitarea de drept: a) intervine pentru orice condamnare la pedeapsa închisorii care depăşeşte un an; 
b) nu este condiţionată de achitarea despăgubirilor civile la plata cărora a fost obligat condamnatul; c) este 
condiţionată de achitarea despăgubirilor civile la plata cărora a fost obligat condamnatul.  

59. Excesul scuzabil este: a) circumstanţă atenuantă legală; b) cauză care înlătură răspunderea penală; c) 
cauză care înlătură caracterul penal al faptei. 
60. Subiectul activ calificat al infracţiunii trebuie să îndeplinească printre altele şi anumite condiţii ce 
privesc: a) calitatea cerută în norma incriminatoare; b) voinţa de a săvârşi o faptă calificată; c) posibilitatea 
de a evita rezultatul. 

61. În cazul în care există circumstanţe agravante, se poate aplica o pedeapsă: a) doar până la maximul 
special; b) spre maximul special, iar dacă acesta este neîndestulător, în cazul amenzii, se poate aplica un 
spor de cel mult jumătate din maximul special; c) cel puţin egală cu maximul special. 

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

63. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei intervine când se descoperă că cel condamnat 
mai săvârşise anterior suspendării: a) numai o infracţiune intenţionată; b) atât o infracţiune intenţionată cât 
şi din culpă; c) numai o infracţiune din culpă. 

64. Când în activitatea unui participant la săvârşirea unei infracţiuni se pot distinge atât acte de instigare cât 
şi de complicitate, participantul va fi pedepsit: a) pentru instigare; b) pentru complicitate; c) atât pentru 
instigare cât şi pentru complicitate. 

65. Dacă locul de săvârşire a faptei, în conţinutul infracţiunii, constituie o condiţie cu rol de element 
circumstanţial agravant, nerealizarea acesteia: a) face ca fapta să nu mai fie infracţiune; b) nu influenţează 
existenţa infracţiunii în varianta tip; c) nu influenţează existenţa infracţiunii în varianta calificată. 

66. În cazul recidivei mari postcondamnatorii, când săvârşirea din nou a unei infracţiuni are loc în timpul 
executării primei condamnări, pedeapsa se aplică astfel: a) pedeapsa pentru infracţiunea anterioară se 
contopeşte cu pedeapsa stabilită pentru noua infracţiune; b) restul rămas neexecutat din pedeapsa anterioară 
calculat de la data săvârşirii noi infracţiuni se contopeşte cu pedeapsa stabilită pentru infracţiunea săvârşită 
din nou; c) pedeapsa stabilită pentru infracţiunea săvârşită se contopeşte cu restul rămas neexecutat din 
pedeapsa anterioară calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare pentru noua 
infracţiune. 

67. În cazul graţierii totale termenul de reabilitare curge: a) de la data actului de graţiere, dacă acesta este 
anterior hotărârii de condamnare; b) de la data hotărârii de condamnare când actul de graţiere este ulterior 
acesteia; c) de la data hotărârii de condamnare când actul de graţiere este anterior acesteia. 

68. În cazul în care există circumstanţe atenuante, pedeapsa principală: a) se poate reduce sub minimul 
special; b) se reduce la minimul special; c) se reduce sub minimul special. 

69. Declararea de către făptuitor, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de persoana în contra 
căreia s-a făcut denunţul sau plângerea calomnioasă, a caracterului mincinos al acestui denunţ sau al acestei 
plângeri reprezintă o cauză de: a) înlăturare a răspunderii penale; b) înlăturare a caracterului penal al faptei 
de denunţare calomnioasă; c) diminuare a pedepsei aplicate pentru infracţiunea de denunţare calomnioasă. 



70. Nu poate fi obiect material al infracţiunii de abuz de încredere: a) o sumă de bani dată cu titlu de 
împrumut; b) un bun imobil prin destinaţie; c) un bun mobil corporal. 
71. Insultarea, în aceleaşi împrejurări, a doi funcţionari publici de stat aflaţi în exerciţiul funcţiunii 
reprezintă: a) o singură infracţiune de ultraj în variantă agravată; b) două infracţiuni de ultraj, aflate în 
concurs cu două infracţiuni de insultă; c) două infracţiuni de ultraj aflate în concurs. 
72. Dacă făptuitorul a ucis în aceeaşi împrejurare, cu intenţie, două persoane, se poate reţine: a) săvârşirea a 
două infracţiuni de omor simplu aflate în concurs; b) săvârşirea unei infracţiuni de omor; c) săvârşirea unei 
infracţiuni de omor deosebit de grav. 

73. Omorul săvârşit din interes material (art. 175 lit. b) C.pen.): a) se poate reţine indiferent dacă 
făptuitorul a obţinut sau nu satisfacerea interesului urmărit;  b) se poate reţine şi când mobilul omorului a 
fost gelozia, dacă în urma infracţiunii făptuitorul realizează un avantaj material; c) nu se poate reţine dacă 
interesul material urmărit este legitim. 

74. Infracţiunea de falsificare de monede sau alte valori (art. 282 C.pen.) se poate realiza: a) doar prin 
contrafacere (confecţionarea prin imitare de monede sau valori); b) doar prin alterare (modificarea 
conţinutului sau formei unor monede sau valori adevărate); c) fie prin contrafacere, fie prin alterare. 

75. Sustragerea şi însuşirea de către custode a unui bun legal sechestrat reprezintă infracţiunea de: a) 
sustragere de sub sechestru (art. 244 C.pen.); b) furt (art. 208 C.pen.);  c) furt (art. 208 C.pen.) în concurs 
cu infracţiunea de sustragere de sub sechestru în formă agravată (art. 244 alin. 2 C.pen.). 

76. 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.). 
77. Dacă făptuitorul ocupă un imobil fără drept şi aplică subiectului pasiv lovituri cauzatoare de vătămări 
ce necesită pentru vindecare 30 de zile de îngrijiri medicale, fapta reprezintă infracţiunea de: a) tulburare de 
posesie în varianta agravată prevăzută la alin. 2 al art. 220 C.pen. (ocuparea prin violenţă a imobilului); b) 
tulburare de posesie în concurs cu infracţiunea de vătămare corporală; c) tulburare de posesie în concurs cu 
infracţiunea de lovire sau alte violenţe. 

78. Pentru existenţa infracţiunii de �primire de foloase necuvenite�: a) foloasele pot fi primite anterior 
îndeplinirii actului la care funcţionarul era obligat în virtutea funcţiei;  b) foloasele pot fi primite doar după 
îndeplinirea actului la care funcţionarul era obligat în virtutea funcţiei; c) foloasele necuvenite pot fi primite 
anterior sau după îndeplinirea actului la care funcţionarul era obligat în virtutea funcţiei. 

79. Prin constrângere, A întreţine un raport sexual cu B. În urma violenţelor aplicate cu această ocazie de 
către A, B a suferit leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare 20 de zile de îngrijiri medicale. 
Calificarea corectă a faptei este: a) art. 197 C.pen. (viol); b) art. 197 C.pen. (viol) în concurs cu art. 180 
C.pen. (lovire sau alte violenţe); c) art. 197 C.pen. (viol) în concurs cu art. 181 C.pen. (vătămare corporală). 
80. Fapta persoanei care, în schimbul unei sume de bani, ascunde un bun despre care, în momentul primirii, 
a aflat că provine din furt, reprezintă: a) complicitate la furt; b) tăinuire; c) favorizarea infractorului. 

81. Pătrunderea făptuitorului într-un apartament şi sustragerea unei pluralităţi de bunuri pentru al căror 
transport se realizează mai multe drumuri între apartament şi autoturismul său reprezintă: a) o infracţiune 
de furt; b) o infracţiune de furt în formă continuă; c) o infracţiune de furt în formă continuată. 
82. În cazul în care făptuitorul aplică mai multe lovituri victimei întrucât aceasta nu dorea să-l însoţească 
într-un loc anume, iar după ce victima se prăbuşeşte la pământ o deposedează de un ceas, deşi iniţial nu 
manifestase această intenţie, se va reţine: a) o infracţiune de lovire sau alte violenţe în concurs cu o infrac-
ţiune de furt; b) o infracţiune de tâlhărie; c) o infracţiune de lovire sau alte violenţe în concurs cu o infrac-
ţiune de tâlhărie. 



83. Reprezintă furt calificat (art. 209 C.pen.) furtul comis: a) asupra soţului sau unei rude apropiate; b) 
asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a-şi exprima opinia; c) asupra unei persoane aflate în stare 
de somn. 

84. Dacă o infracţiune de furt este comisă de 4 persoane împreună se poate reţine: a) o infracţiune de furt 
calificat în varianta prevăzută de art. 209 alin. 1 lit. a) (furtul săvârşit de două sau mai multe persoane 
împreună); b) o infracţiune de furt simplu cu aplicarea circumstanţei agravante prevăzute de art. 75 lit. a) 
C.pen. (fapta săvârşită de 3 sau mai multe persoane împreună); c) o infracţiune de furt calificat în varianta 
prevăzută de art. 209 alin. 1 lit. a) C.pen. cu aplicarea circumstanţei agravante prevăzute de art. 75 lit. a) 
C.pen. 
85. Fapta şoferului de taxi care, deşi observă că parte vătămată coboară din maşină fără să-şi recupereze un 
bun depus pe bancheta din spate nu o atenţionează, iar ulterior îşi însuşeşte bunul respectiv, reprezintă 
infracţiunea de: a) însuşirea bunului găsit (art. 216 C.pen.); b) furt (art. 208 C.pen.); c) furt calificat 
(săvârşit într-un mijloc de transport în comun � art. 209 alin. 1 lit. f C.pen.). 
86. Restituirea cauzei de către instanţa de judecată în vederea refacerii sau completării urmăririi penale, 
constituie caz de a) redeschidere a urmăririi penale; b) scoatere de sub urmărire sau încetarea urmăririi 
penale; c) reluarea urmăririi penale. 
87. Pot face apel: a) partea vătămată, în ce priveşte latura civilă şi latura penală; b) procurorul, în ce 
priveşte latura civilă şi latura penală; c) partea responsabilă civilmente, în ce priveşte latura civilă şi latura 
penală. 
88. Procesul � verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare: a) poate constitui mijloc de 
probă; b) nu poate constitui mijloc de probă; c) legea nu cuprinde o asemenea prevedere. 
89. Sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute dispoziţiile relative la: a) efectuarea anchetei sociale în 
cauzele cu infractori minori; b) procedura de citare a părţilor; c) cercetarea la faţa locului. 
90. Măsurile asiguratorii se dispun de organul de urmărire penală sau instanţă, în vederea: a) numai a 
reparării pagubei produse prin infracţiune; b) reparării pagubei produse prin infracţiune precum şi pentru 
garantarea executării pedepsei amenzii; c) numai a garantării executării pedepsei amenzii. 
91. Potrivit regulilor de competenţă teritorială, infracţiunea săvârşită pe o navă, este de competenţa: a) 
instanţei în a cărei rază teritorială se află primul port român în care ancorează nava; b) instanţei în a cărei 
rază teritorială se află primul port român în care ancorează nava, afară de cazul în care prin lege se dispune 
altfel; c) instanţa în a cărei rază teritorială  îşi are domiciliul sau locuinţa făptuitorul. 
92. Abţinerea sau recuzarea grefierului, se soluţionează de: a) un alt complet, în şedinţă secretă, fără 
participarea celui ce declară că se abţine sau e recuzat; b) un alt complet, în şedinţă publică, fără 
participarea celui ce declară că se abţine sau e recuzat; c) un alt complet, în şedinţă publică. 
93. Instanţa competentă să se pronunţe asupra acordării amânării executării pedepsei închisorii este: a) 
instanţa în a cărei rază teritorială se afla locul de deţinere, corespunzătoare în grad celei de executare; b) 
instanţa de executare; c) instanţa în a cărei rază teritorială se afla unitatea unde se executa pedeapsa la locul 
de muncă. 
94. Măsurile preventive încetează de drept: a) în caz de scoatere de sub urmărire ori clasarea cauzei penale; 
b) în caz de scoatere de sub urmărire ori de încetarea urmăririi penale; c) în caz de scoatere de sub urmărire 
penală, clasarea cauzei ori încetarea urmăririi penale. 
95. În cazul infracţiunilor flagrante, hotărârea dată în primă instanţă: a) este supusă numai recursului, 
termenul fiind de 3 zile de la comunicare; b) este supusă numai apelului, termenul fiind de 3 zile de la 
pronunţare; c) este supusă apelului şi recursului, termenul de apel şi cel de recurs fiind de 3 zile de la 
pronunţare. 
96. Plângerea împotriva măsurilor preventive luate de procuror, se judecă: a) în camera de consiliu, de 
instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond; b) în şedinţă publică, de instanţa căreia i-ar 
reveni competenţa să judece cauza în recurs; c) în şedinţă publică, de instanţa căreia i-ar reveni competenţa 
să judece cauza în fond. 



97. Inculpatul care a săvârşit infracţiunea în timpul când era minor: a) este judecat potrivit procedurii 
obişnuite, dacă la data sesizării instanţei împlinise vârsta de 16 ani; b) este judecat potrivit procedurii 
obişnuite, dacă la data sesizării instanţei împlinise vârsta de 18 ani; c) este judecat întotdeauna, potrivit 
procedurii speciale prevăzută de lege. 
98. După examinarea dosarului, procurorul poate pune în mişcare acţiunea penală prin: a) ordonanţă; b) 
rezoluţie; c) proces-verbal. 
99. Procurorul restituie cauza organului care a efectuat urmărirea penală, dacă constată că: a) învinuitul sau 
inculpatul a mai comis o altă infracţiune; b) urmărirea penală nu este completă; c) organul de cercetare 
penală solicită restituirea. 
100. Scoaterea de sub urmărire penală are loc când se constată: a) existenţa vreunuia dintre cazurile 
prevăzute de art.10 lit.f)-h) şi g) şi există învinuit sau inculpat în cauză; b) existenţa vreunuia dintre 
cazurile prevăzute de art.10 lit.a)-e); c) existenţa vreunuia dintre cazurile prevăzute de art.10 lit.a)-e) şi 
există învinuit sau inculpat în cauză. 
 


