
1. Intervine nulitatea absolută în cazul: a) neexecutării obligaţiei asumate prin contract; b) 
nerespectării dispoziţiilor legale referitoare la capacitatea civilă de exerciţiu; c) nerespectării 
formei actului juridic civil cerute ad validitatem. 

2. Donaţia nu este lovită de nulitate dacă: a) se stipulează că, în caz de predeces al donatarului, 
lucrul donat se reîntoarce la donator; b) donatarul se obligă să plătească datoriile viitoare ale 
donatorului fără a se preciza în contractul de donaţie valoarea acestora; c) este afectată de o 
condiţie care depinde exclusiv de voinţa donatorului.  

3. Obiectul actului juridic civil constă în: a) scopul urmărit la încheierea actului juridic; b) 
conduita părţilor; c) drepturile şi obligaţiile părţilor. 

4. În materia contractului de mandat: a) capacitatea mandatarului se apreciază în funcţie de natura 
actului juridic care urmează a fi încheiat; b) actele de administrare pot fi încheiate numai în baza 
unui mandat special; c) mandatul conceput în termeni generali nu este suficient pentru încheierea 
unui act de dispoziţie. 

5. Capacitatea de a încheia actul juridic civil este o: a) parte a capacităţii civile de exerciţiu; b) 
condiţie de fond; c) cerinţă a valabilităţii consimţământului. 

6. Obligaţia de garanţie a vânzătorului contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ există: a) 
indiferent dacă este vorba de o tulburare de drept sau de fapt; b) indiferent dacă vânzătorul a 
cunoscut sau nu cauza evicţiunii; c) şi atunci când cumpărătorul a cunoscut cauza evicţiunii în 
momentul încheierii contractului. 

7. Rezilierea: a) are ca efect principal desfiinţarea retroactivă a contractului; b) este un efect 
specific contractelor sinalagmatice cu executare succesivă; c) intervine ori de câte ori există o 
neexecutare a obligaţiei asumate de una din părţile contractante. 

8. În cazul admiterii acţiunii în revendicare, pârâtul este îndreptăţit să solicite obligarea 
proprietarului să îi restituie: a) numai cheltuielile făcute cu conservarea lucrului; b) toate 
cheltuielile pe care le-a făcut cu lucrul; c) cheltuielile necesare, precum şi cheltuielile utile, însă, 
în privinţa acestora din urmă, numai în limita sporului de valoare adus lucrului. 

9. Spre deosebire de rezoluţiune, nulitatea: a) produce efecte retroactiv; b) operează de drept; c) 
se aplică oricărui act juridic. 

10. Locatorul: a) trebuie să predea locatarului lucrul într-o stare corespunzătoare destinaţiei în 
vederea căreia a fost închiriat, afară de cazul în care părţile au prevăzut altfel; b) datorează garanţie 
numai pentru viciile ascunse ale lucrului care provin din cauze anterioare încheierii contractului de 
locaţiune; c) răspunde pentru viciile ascunse ale lucrului numai dacă se face dovada că, în 
momentul încheierii contractului de locaţiune, cunoştea existenţa lor. 

11. Este imprescriptibilă extinctiv acţiunea: a) în resciziune; b) redhibitorie; c) în constatarea 
cotelor succesorale. 

12. Gestiunea intereselor altuia: a) presupune existenţa capacităţii depline de exerciţiu atât a 
gerantului, cât şi a geratului; b) este un act juridic unilateral licit şi voluntar; c) naşte un raport 
juridic între gerant şi gerat ce cuprinde drepturi şi obligaţii reciproce. 



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

14. În sistemul Decretului nr.167/1958, repunerea în termenul de prescripţie extinctivă: a) se 
dispune numai pentru cauzele enumerate limitativ de lege; b) poate fi dispusă dacă depăşirea 
termenului de prescripţie extinctivă se datorează unui caz de forţă majoră; c) are caracter judiciar. 

15. Colateralii privilegiaţi: a) împart, în toate cazurile, moştenirea sau partea din moştenire ce li 
se cuvine în mod egal; b) nu sunt moştenitori sezinari; c) sunt moştenitori rezervatari. 

16. Acţiunea întemeiată pe plata nedatorată: a) are caracter subsidiar faţă de acţiunea întemeiată 
pe îmbogăţirea fără justă cauză; b) presupune, printre alte condiţii, că plata a fost făcută din 
eroare; c) se va admite atunci când creditorul, primind plata de la o altă persoană decât debitorul, 
a distrus cu bună-credinţă titlul constatator al creanţei sale. 

17. Limitările (restricţiile) în exercitarea dreptului de proprietate ce decurg din raporturile de 
vecinătate: a) cuprind numai obligaţiile legale de vecinătate reglementate în materia servituţilor; 
b) pot rezulta şi din convenţia părţilor; c) sunt expres şi limitativ prevăzute de lege. 

18. Vânzarea lucrului proprietatea exclusivă a altei persoane: a) este lovită de nulitate absolută în 
toate cazurile; b) este valabilă în toate cazurile; c) este lovită de nulitate absolută dacă ambele părţi 
sunt de rea-credinţă. 

19. Uzucapiunea de 30 de ani presupune existenţa unei posesii: a) utile şi neîntrerupte; b) utile, 
neîntrerupte şi de buna-credinţă; c) utile, neîntrerupte şi de buna-credinţă, precum şi a unui just 
titlu. 

20. Contractul de locaţiune încetează în cazul pieirii totale a lucrului: a) numai dacă pieirea este 
fortuită; b) indiferent dacă pieirea este fortuită sau culpabilă; c) numai dacă pieirea este culpabilă. 

21. Dolul: a) se prezumă; b) nu afectează valabilitatea contractului atunci când împrejurarea 
ascunsă de una dintre părţi era cunoscută de cocontractant; c) este aplicabil numai actelor juridice 
bilaterale. 

22. Sunt moştenitori rezervatari: a) descendenţii, soţul supravieţuitor şi ascendenţii privilegiaţi; b) 
soţul supravieţuitor, descendenţii, ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi; c) 
descendenţii, ascendenţii şi soţul supravieţuitor. 

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

24. Nu este vorba de o acceptare voluntară tacită a moştenirii dacă succesibilul: a) renunţă la 
moştenire în schimbul unei sume de bani primită de la ceilalţi moştenitori; b) înstrăinează un bun 
succesoral având credinţa eronată că acesta este proprietatea lui exclusivă; c) se mută definitiv în 
locuinţa care face parte din masa succesorală. 



25. Plata: a) trebuie făcută, în cazul obligaţiilor de a face intuitu personae, numai de către debitor, 
cu excepţia situaţiei când creditorul consimte ca plata să fie făcută de o altă persoană; b) este un 
act juridic unilateral; c) este un mod prin care pot fi stinse numai obligaţiile constând în remiterea 
unei sume de bani.  

26. În concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi ai defunctului, cota legală a soţului supravieţuitor 
este de: a) 1/4; b) 1/3; c) 1/2. 

27. Coproprietatea: a) se poate naşte, printre altele, ca efect al uzucapiunii; b) presupune că 
fiecare titular are o parte materială determinată din bun; c) poate înceta, în toate cazurile, prin 
partaj. 

28. Nedemnitatea succesorală: a) este o incapacitate succesorală; b) este o pedeapsă civilă strict 
personală, deci nu produce vreun efect faţă de copiii nedemnului; c) operează de drept, instanţa doar 
constatând nedemnitatea. 

29. În cazul termenului suspensiv prevăzut în favoarea debitorului: a) starea de insolvabilitate a 
debitorului atrage decăderea din beneficiul termenului; b) creditorul este îndreptăţit să refuze 
primirea plăţii înainte de scadenţă; c) creditorul nu este îndreptăţit să ia măsuri conservatorii 
asupra patrimoniului debitorului. 

30. În cazul donaţiei ce se încheie între absenţi: a) dacă donatarul decedează înainte de acceptare, 
moştenitorii săi pot accepta donaţia; b) acceptarea trebuie să aibă loc în timpul vieţii donatorului; c) 
punerea sub interdicţie a donatorului înainte de acceptarea ofertei de donaţie nu are vreo consecinţă 
asupra donaţiei. 

31. Pentru a fi aplicabil art. 1909 alin. 1 C. civ. (şi deci a se respinge acţiunea în revendicare 
mobiliară), buna-credinţă trebuie să existe: a) la momentul intrării efective în posesia bunului 
mobil; b) pe tot parcursul exercitării posesiei; c) la momentul încheierii actului juridic, chiar dacă 
intrarea în posesie are loc ulterior. 

32. Actul de opţiune succesorală este un act: a) esenţialmente personal; b) nesusceptibil de 
modalităţi; c) constitutiv de drepturi. 

33. Cursul prescripţiei extinctive se întrerupe dacă: a) debitorul solicită creditorului un termen 
pentru plata datoriei; b) intervine un caz de forţă majoră; c) intervine un caz fortuit. 

34. În principiu, se reduc deodată şi proporţional: a) legatele; b) donaţiile; c) atât legatele, cât şi 
donaţiile. 

35. Constituie un efect specific contractului sinalagmatic: a) excepţia de neexecutare; b) 
relativitatea efectelor; c) opozabilitatea. 

36. Nu este posibil partajul voluntar şi deci devine obligatorie recurgerea la partajul judiciar: a) 
ori de câte ori unul dintre titularii dreptului de proprietate comună este minor; b) în cazul 
împărţirii bunurilor dobândite de foştii soţi în timpul căsătoriei; c) dacă vreunul dintre titularii 
dreptului de proprietate comună lipseşte. 



37. Prescripţia dreptului de a cere (obţine) executarea silită  se întrerupe: a) pe data depunerii 
cererii de executare, însoţite de titlu executoriu; b) când executarea se face între soţi; c) când 
executarea se face împotriva unei persoane lipsite de capacitate de exerciţiu, cât timp nu are 
reprezentant legal. 

38. Ridicarea măsurii sechestrului asigurător se face: a) la cererea creditorului, dacă acesta 
renunţă la judecata cererii principale; b) la cererea debitorului, dacă dă garanţii îndestulătoare; c) 
de către instanţă, dacă apreciază în cursul judecăţii că măsura nu mai este necesară. 

39. Apelul exercitat de reclamant se va respinge ca lipsit de interes în cazul în care: a) se atacă o 
încheiere prin care prima instanţă a luat act de renunţarea la judecată; b) se atacă o hotărâre de 
expedient; c) se invocă citarea nelegală a pârâtului la judecata în primă instanţă. 

40. Instanţa poate suspenda judecata: a) când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune 
care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea; b) când se ivesc 
indiciile săvârşirii unei infracţiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra cauzei; 
c) când nici una din părţi nu se prezintă deşi au fost legal citate şi nici una nu a solicitat judecarea 
în lipsă. 

41. Pentru procuror termenul de apel curge: a) întotdeauna de la comunicare; b) de la comunicare 
dacă a fost prezent la judecata în primă instanţă şi de la pronunţare dacă nu a fost prezent; c) de la 
pronunţare dacă a fost prezent la judecata în primă instanţă şi de la comunicare dacă nu a fost 
prezent. 

42. Dacă excepţia de necompetenţă este admisă, instanţa: a) va respinge cererea ca inadmisibilă 
în cazul în care competenţa aparţine unui organ fără activitate jurisdicţională; b) va respinge 
cererea ca greşit îndreptată; c) va pronunţa o încheiere de declinare a competenţei. 

43. În cazul în care partea cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu are ocrotitor legal: a) instanţa, 
dacă există urgenţă, trebuie să numească din oficiu un curator special; b) instanţa, dacă există 
urgenţă şi la cererea celui interesat, va numi un curator special; c) instanţa va cere autorităţii 
tutelare să desemneze un curator special. 

44. În virtutea rolului activ, înscris în art. 129 C. proc. civ., judecătorul este îndreptăţit: a) să 
introducă în proces terţele persoane fără a căror prezenţă procesul nu poate fi soluţionat; b) să se 
pronunţe prin hotărâre asupra oricăror împrejurări de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt 
menţionate în cerere sau întâmpinare, dacă aceasta este necesar pentru o soluţionare completă a 
cauzei; c) să ceară părţilor să prezinte explicaţii, oral sau în scris, cu privire la situaţia de fapt şi 
motivarea în drept. 

45. Nu pot fi urmărite decât în lipsă de alte bunuri urmăribile şi numai pentru obligaţii de 
întreţinere, chirii, arenzi sau alte crenţe privilegiate asupra mobilelor: a) obiectele de cult religios; 
b) bunurile care servesc la exercitarea ocupaţiei debitorului; c) alimentele necesare debitorului 
sau familiei sale pe timp de 2 luni. 

46. Actul întrerupător de perimare: a) este orice act de procedură efectuat de oricare din părţi; b) 
poate fi efectuat de instanţă din oficiu; c) efectuat de unul dintre coparticipanţi profită şi celorlalţi 
coparticipanţi. 



47. Dacă nulitatea este expres prevăzută de lege, atunci: a) vătămarea se presupune; b) este vorba 
de nulitate care operează de drept; c) nulitatea poate fi invocată de instanţă din oficiu, în toate 
cazurile. 

48. La primirea cererii de chemare în judecată, preşedintele va putea prin încheiere executorie: a) 
să dispună citarea pârâtului la interogatoriu; b) să dispună măsuri pentru administrarea probelor; 
c) să încuviinţeze măsuri pentru constatarea unei situaţii de fapt. 

49. Constituie greşeală materială în sensul art. 318 C. proc. civ. ( contestaţia în anulare specială): 
a) ignorarea unora dintre dovezile administrate; b) menţionarea în dispozitivul hotărârii că partea 
a renunţat la judecată şi nu la dreptul pretins, astfel cum a declarat reclamantul; c) omisiunea 
instanţei de a soluţiona cererea privind cheltuielile de judecată. 

50. Cererea de chemare în judecată a altei persoane: a) trebuie formulată de reclamant până la 
închiderea dezbaterilor înaintea primei instanţe; b) trebuie formulată de pârât cel mai târziu la 
prima zi de înfăţişare, sub sancţiunea decăderii; c) are ca efect, printre altele, introducerea în 
proces a unui nou pârât. 

51. Pentru existenţa concursului de infracţiuni, se cere printre altele, ca infracţiunile săvârşite: a) 
să fie de aceeaşi natură; b) să fie pedepsite cu închisoarea; c) să nu fi intervenit o condamnare 
definitivă pentru vreuna din ele. 

52. Excesul justificat este: a) cauză care înlătură caracterul penal al faptei; b) cauza care înlătură 
răspunderea penală; c) circumstanţă atenuantă legală. 
53. Reabilitarea de drept intervine în cazul: a) executării pedepsei închisorii ce nu depăşeşte 3 
ani; b) executării pedepsei închisorii la locul de muncă care nu depăşeşte 6 ani; c) executării 
pedepsei închisorii ce nu depăşeşte 1 an. 

54. Tentativa la săvârşirea unei infracţiuni se sancţionează: a) cu pedeapsa prevăzută de lege 
pentru infracţiunea consumată; b) cu pedeapsa cuprinsă între minimul special prevăzut pentru 
acea infracţiune şi minimul general; c) cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului şi 
jumătatea maximului prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată. 

55. Pentru a fi subiect activ al infracţiunii persoana fizică trebuie să îndeplinească printre altele şi 
condiţiile generale: a) să fie titulară a valorii sociale ocrotită de lege; b) să fie responsabilă; c) să 
acţioneze singură. 

56. Infracţiunea continuată se epuizează: a) la data comiterii ultimului act de executare; b) la data 
comiterii primului act de executare; c) la data comiterii fiecărui act de executare. 

57. Forma vinovăţiei ca element subiectiv în norma de incriminare, când nu este prevăzută se 
deduce: a) după locul de săvârşire a faptei; b) prin raportare la elementul material al laturii 
obiective; c) prin raportare la timpul de săvârşire a faptei. 

58. Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată se poate lua: a) numai 
dacă faţă de condamnat s-a luat şi interzicerea de a se afla în anumite localităţi; b) pe o perioadă 
de până la 2 ani; c) numai însoţind o pedeapsă cu amenda. 



59. În cazul infracţiunii continue permanente, prin întreruperea activităţii şi reluarea acesteia: a) 
nu se afectează existenţa infracţiunii unice continue; b) se epuizează infracţiunea continuă şi se 
săvârşeşte o nouă infracţiune continuă; c) se realizează o infracţiune progresivă. 

60. Sporirea pedepsei cea mai grea 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. 

61. Graţierea este o cauză care înlătură: a) răspunderea penală; b) executarea pedepsei; c) 
consecinţele condamnării. 

62. Elementul material al laturii obiective în conţinutul infracţiunii: a) este expres desemnat; b) se 
deduce din împrejurările arătate în normă; c) poate lipsi. 

63. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se poate dispune, cu îndeplinirea şi a 
celorlalte condiţii: a) dacă pedeapsa aplicată este amenda; b) dacă şi numai dacă infractorul nu a 
mai fost anterior condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni; c) pedeapsa aplicată este 
închisoarea de cel mult 4 ani. 

64. Sunt forme ale unităţii legale de infracţiune: a) infracţiunea de obicei, continuă, progresivă; b) 
infracţiunea complexă, de obicei, continuată; c) infracţiunea continuată, deviată, complexă. 

65. 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. 

66. Promisiunea de a-l favoriza pe infractor făcută anterior comiterii faptei prevăzută de legea 
penală, dar care nu este îndeplinită: a) reprezintă o contribuţie de complice; b) constituie 
infracţiunea de favorizare a infractorului; c) nu reprezintă o contribuţie la săvârşirea faptei. 

67. În cazul liberatului condiţionat, termenul de reabilitare curge de la data: a) liberării 
condiţionate; b) împlinirii duratei pedepsei; c) împlinirii duratei pedepsei în calculul căruia nu 
intră şi zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate. 

68. În Codul penal român, pentru a exista starea de recidivă: a) infracţiunile săvârşite trebuie să 
fie de aceeaşi natură; b) infracţiunile săvârşite trebuie să fie de natură diferită; c) nu are relevanţă 
natura infracţiunilor săvârşite. 

69. Subiect activ al infracţiunii de �gestiune frauduloasă� poate fi: a) numai un gestionar sau un 
administrator la o persoană juridică; b) orice persoană al cărei patrimoniu este prejudiciat; c) 
persoana care are sarcina de a administra sau conserva averea altei persoane. 

70. Imobilizarea victimei prin legarea mâinilor şi constrângerea la întreţinerea unui raport sexual, 
reprezintă infracţiunea de: a) viol; b) viol în concurs cu lipsire de libertate; c) viol în varianta 
agravată. 

71. Subiectul activ al infracţiunii de �dare de mită� este: a) necircumstanţiat; b) orice 
funcţionar; c) numai un funcţionar public. 



72. Omorul săvârşit cu premeditare (art. 175 lit. a) C.pen.): a) implică o simplă chibzuire 
anterioară asupra faptei; b) implică exteriorizarea rezoluţiei infracţionale prin acte de pregătire a 
infracţiunii; c) implică existenţa unui interval de timp între luarea hotărârii de a comite 
infracţiunea şi săvârşirea acesteia, chiar dacă făptuitorul nu a chibzuit asupra faptei şi nu a 
pregătit-o. 

73. Subiectul activ al infracţiunii de �trafic de influenţă� este: a) funcţionarul care înfăptuieşte 
un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu în schimbul unui folos material injust; b) persoana 
care are sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar; c) doar funcţionarul public. 

74. În cazul în care doi făptuitori, după o înţelegere prealabilă, atacă victima, unul săvârşind acte 
de violenţă, iar celălalt sustrăgând bunul de la victimă, se va putea reţine: a) infracţiunea de lovire 
sau alte violenţe pentru unul dintre făptuitori şi infracţiunea de tâlhărie pentru celălalt; b) 
infracţiunea de tentativă de tâlhărie pentru cel ce a aplicat loviturile şi infracţiunea de tâlhărie 
pentru celălalt făptuitor; c) coautorat la infracţiunea de tâlhărie. 

75. Fapta de a avea o înţelegere prealabilă cu autorul unui furt de a-i depozita bunurile sustrase 
poate constitui infracţiunea de: a) tăinuire; b) complicitate la furt; c) favorizarea infractorului. 

76. Lipsirea de libertate a unei persoane prin legarea de un copac pentru a o împiedica să ajungă 
la un eveniment şi aplicarea de către făptuitor a două lovituri cu o bâtă în cap ce au determinat 
moartea victimei reprezintă: a) infracţiunea de lipsire de libertate urmată de moartea victimei; b) 
infracţiunea de omor; c) infracţiunea de lipsire de libertate în concurs cu infracţiunea de omor. 

77. Latura subiectivă la infracţiunea de �abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi� (art. 247 
C.pen.) se caracterizează prin: a) existenţa vinovăţiei sub forma intenţiei, directe sau indirecte, şi 
existenţa unui mobil; b) existenţa vinovăţiei sub forma intenţiei directe calificată prin scop; c) 
existenţa vinovăţiei sub ambele forme, intenţie sau culpă. 

78. La infracţiunea de delapidare (art. 2151 C.pen.): a) subiect activ poate fi doar un funcţionar 
public; b) coautoratul este posibil; c) complicele trebuie să aibă şi el, în mod obligatoriu, atribuţii 
de gestionar sau administrator. 

79. Nu există infracţiunea de violare de domiciliu dacă: a) proprietarul imobilului a pătruns în 
locuinţa chiriaşului fără acordul acestuia; b) făptuitorul a pătruns doar în curtea imobilului; c) 
chiriaşul a continuat să locuiască în imobilul închiriat şi după pronunţarea unei hotărâri definitive 
de evacuare. 

80. În cazul în care prin acelaşi denunţ mai multe persoane sunt învinuite mincinos de aceeaşi 
infracţiune, se va reţine: a) o singură infracţiune de denunţare calomnioasă în varianta tip; b) mai 
multe infracţiuni de denunţare calomnioasă în concurs; c) o singură infracţiune de denunţare 
calomnioasă în varianta agravată. 

81. Fapta paznicului unei unităţi de a ajuta două persoane să sustragă piese din cadrul unităţii 
reprezintă infracţiunea de: a) delapidare; b) gestiune frauduloasă; c) complicitate la furt. 

82. În cazul în care făptuitorul pătrunde într-o magazie ziua, caută bunuri care îl interesează şi 
părăseşte magazia în timpul nopţii cu o multitudine de bunuri pe care le-a sustras se poate reţine: 
a) o infracţiune de furt calificat în varianta de la lit. g) (în timpul nopţii); b) o infracţiune de furt 



simplu, întrucât activitatea infracţională a început în timpul zilei; c) o infracţiune de furt simplu în 
concurs cu o infracţiune de furt calificat în varianta prevăzută la lit. g) (în timpul nopţii). 

83. Infracţiunea de �încercare de a determina mărturia mincinoasă�: a) este, în realitate, o 
incriminare autonomă a unei tentative la instigarea unei mărturii mincinoase; b) are ca subiect 
pasiv principal persoana aceluia asupra căruia s-a săvârşit constrângerea; c) poate avea ca element 
material şi o inacţiune. 

84. Fapta funcţionarului public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, de a întrebuinţa expresii 
jignitoare faţă de o persoană, constituie infracţiunea de: a) abuz în serviciu contra intereselor 
persoanelor; b) abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi; c) purtare abuzivă. 

85. Aplicarea mai multor lovituri cu toporul în zone vitale, ce a avut ca urmare decesul victimei şi 
a fost însoţită de însuşirea de către făptuitori a unor bunuri aparţinând acesteia, reprezintă 
infracţiune de: a) 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.). 

86. 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. 

87. 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. 

88. Apelul declarat în termen: a) nu este suspensiv de executare decât dacă instanţa hotărăşte 
aceasta; b) este suspensiv de executare, atât în ceea ce priveşte latura penală cât şi latura civilă, 
afară de cazul când legea dispune altfel; c) este suspensiv de executare numai pe latura civilă. 

89. Şedinţa în care are loc judecata infractorului minor: a) este publică; b) se desfăşoară separat 
faţă de celelalte şedinţe; c) nu se desfăşoară separat faţă de celelalte şedinţe. 

90. Termenul de declarare a recursului este de: a) 10 zile; b) 10 zile dacă legea nu dispune altfel; 
c) 15 zile. 
91. 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. 

92. Suspendarea judecăţii se dispune: a) la solicitarea părţii vătămate şi a inculpatului; b) ca 
urmare a absenţei părţilor la termenele de judecată; c) când se constată pe baza unei expertize 
medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă care îl împiedică să participe la judecată. 

93. Începerea urmăririi penale se dispune prin: a) rezoluţie; b) încheiere; c) plângere. 

94. Este flagrantă: a) infracţiunea continuată; b) infracţiunea descoperită imediat după săvârşire; 
c) infracţiunea săvârşită pentru a pregăti, a înlesni sau a ascunde comiterea altei infracţiuni. 



95. Hotărârea prin care cauza este soluţionată de prima instanţă se numeşte: a) decizie; b) 
sentinţă; c) încheiere. 

96. Organul de urmărire penală este sesizat prin: a) rechizitoriu; b) denunţ; c) ordonanţă. 

97. La apel, pot renunţa: a) martorul, expertul, interpretul; b) procurorul; c) părţile. 

98. Soluţionând cauza, instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând: a) 
scoaterea de sub urmărire penală; b) încetarea procesului penal; c) clasarea cauzei. 

99. Organul de cercetare penală în condiţiile legii prezintă materialul de urmărire penală: a) 
inculpatului; b) părţii responsabile civilmente; c) materialul de urmărire penală se prezintă tuturor 
părţilor din proces. 

100. Principiile specifice fazei de judecată sunt: a) oralitatea; b) principiul rolului activ; c) 
legalitatea. 

 


