
1. Forţa majoră constituie o cauză de: a) suspendare a prescripţiei extinctive; b) repunere în 
termenul de prescripţie extinctivă; c) întrerupere a prescripţiei extinctive. 

2. 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. 

3. 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. 

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

5. 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. 

6. Donaţia unui imobil proprietatea altei persoane este: a) valabilă dacă donatarul a fost de bună-
credinţă; b) lovită de nulitate absolută; c) lovită de nulitate relativă dacă donatarul a fost de bună-
credinţă. 

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

8. Obiectul actului juridic civil constă în: a) clauzele stabilite de părţi; b) conduita părţilor; c) 
drepturile şi obligaţiile părţilor. 

9. Uzucapiunea de 30 de ani presupune: a) exercitarea unei posesii utile şi neîntrerupte în 
termenul prevăzut de lege; b) existenţa unei posesii utile, neîntrerupte şi de buna-credinţă; c) 
existenţa unei posesii utile, neîntrerupte şi de buna-credinţă, precum şi a unui just titlu. 

10. 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. 

11. Titlul în materia acţiunii în revendicare imobiliară: a) trebuie să fie un act juridic ce provine 
de la un neproprietar; b) crează o prezumţie simplă de proprietate; c) este un element al bunei-
credinţe. 

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

13. Constituie o cerinţă a valabilităţii consimţământului: a) să provină de la o persoană cu 
capacitate de exerciţiu; b) să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice; c) să nu fie 
exteriorizat. 



14. 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 obligaţi la raportul donaţiilor. 

15. Rezilierea se aplică: a) oricărui contract; b) contractelor unilaterale; c) contractelor 
sinalagmatice cu executare succesivă. 

16. În lipsă de stipulaţie contrară, cheltuielile vânzării sunt suportate de: a) ambele părţi, în mod 
egal; b) cumpărător; c) vânzător. 

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

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

19. 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. 

20. 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. 

21. Intervine nulitatea relativă în cazul: a) dolului principal; b) neexecutării culpabile a obligaţiei 
asumate prin contract; c) neefectuării formalităţilor de publicitate imobiliară. 

22. Nu există un element obiectiv în structura: a) erorii; b) dolului; c) violenţei. 

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

24. Nedemnitatea succesorală: a) desfiinţează toate actele juridice, referitoare la bunurile 
moştenirii, încheiate de nedemn cu terţe persoane; b) produce efecte şi faţă de descendenţii 
nedemnului; c) produce efecte de la data hotărârii care constată nedemnitatea. 

25. 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. 

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. Obligaţia asumată sub condiţie: a) rezolutorie cazuală este nulă; b) pur potestativă din partea 
creditorului este valabilă; c) suspensivă pur potestativă din partea debitorului este valabilă. 



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

29. Riscul contractului sinalagmatic: a) vizează toate acele cazuri în care una dintre părţi nu îşi 
mai poate executa obligaţia asumată; b) se suportă, în contractele netranslative de proprietate, de 
către debitorul obligaţiei imposibil de executat; c) se suportă, în contractele netranslative de 
proprietate, de către creditorul obligaţiei imposibil de executat. 

30. 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. 

31. 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. 

32. În cazul vânzării unui lucru viitor: a) cumpărătorul nu va fi obligat să plătească preţul în caz de 
nerealizare a lucrului, cu excepţia situaţiei când şi-a asumat riscul nerealizării; b) transferul 
proprietăţii operează, în principiu, de la data încheierii contractului; c) nerealizarea lucrului 
afectează validitatea contractului. 

33. Prescripţia acţiunii în răspundere civilă pentru viciile ascunse ale lucrului începe să curgă: a) 
de la data predării lucrului; b) în toate cazurile de la data descoperirii viciilor; c) cel mai târziu de 
la data expirării termenului de garanţie. 

34. Sublocaţiunea reprezintă: a) o cesiune a locaţiunii; b) un comodat; c) un alt contract de 
locaţiune. 

35. 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 statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 

36. Contestaţia la titlu se poate exercita: a) dacă instanţa a lăsat nesoluţionate prin dispozitiv 
cereri formulate de părţi; b) ori de câte ori există nelămuriri cu privire la înţelesul, întinderea şi 
aplicarea titlului executoriu, chiar dacă s-a recurs la procedura prevăzută de art. 2811 C. proc. 
civ.; c) numai dacă nu s-a utilizat procedura lămuririi hotărârii prevăzută de art. 2811 C. proc. civ. 

37. Partea este îndreptăţită să cheme în garanţie o altă persoană împotriva căreia ar putea să se 
îndrepte, în cazul în care ar cădea în pretenţii: a) numai cu o cerere în garanţie; b) fie cu o cerere 
în garanţie, fie cu o cerere în despăgubire; c) numai cu cerere în despăgubire. 

38. Nulitatea este condiţionată de existenţa unei vătămări în cazul: a) greşitei alcătuiri a instanţei; 
b) actului îndeplinit înăuntrul termenului prohibitiv; c) actului de procedură îndeplinit de un 
funcţionar necompetent. 



39. Citarea nu este obligatorie, potrivit legii, în cazul: a) în care debitorul solicită ridicarea 
sechestrului ca urmare a respingerii cererii principale a reclamantului prin hotărâre irevocabilă; b) 
în care creditorul solicită ridicarea sechestrului asigurător, întrucât dă garanţii îndestulătoare; c) 
sechestrului judiciar. 

40. Calitatea procesuală trebuie justificată: a) de reclamant pentru calitatea procesuală activă şi de 
pârât pentru calitatea procesuală pasivă; b) de pârât atât pentru calitatea procesuală pasivă, cât şi 
pentru calitatea procesuală activă; c) de reclamant atât pentru calitatea procesuală activă, cât şi 
pentru calitatea procesuală pasivă. 

41. Instanţa poate uni excepţia procesuală cu fondul: a) dacă pentru rezolvarea excepţiei este 
necesară administrarea unor dovezi în legătură cu dezlegarea în fond a pricinii; b) dacă este o 
excepţie peremptorie; c) ori de câte ori rezolvarea excepţiei presupune administrarea unor probe. 

42. Suspendarea executării hotărârii are loc de drept: a) întotdeauna în cazul apelului; b) în cazul 
recursului, dacă legea prevede expres; c) în cazul revizuirii. 

43. Apelul provocat poate fi exercitat de: a) intimat împotriva unei persoane care a figurat în 
primă instanţă, dar nu este parte în apelul principal; b) un terţ care este interesat în cauză; c) 
intimat împotriva părţii cu interese contrarii, care a formulat apelul principal. 

44. În cazul conexităţii şi atunci când mai mulţi reclamanţi cheamă în judecată acelaşi pârât, dar 
în baza unor raporturi juridice distincte, competenţa după valoare se stabileşte: a) prin cumularea 
tuturor pretenţiilor; b) prin cumularea pretenţiilor, dar numai dacă procesele se află în aceeaşi 
fază; c) prin luarea în considerare a individualităţii fiecărei cereri. 

45. Întâmpinarea: a) trebuie depusă personal de pârât, în principiu, cel mai târziu la prima zi de 
înfăţişare; b) nu este obligatorie în cazul asigurării dovezilor; c) este, în principiu, obligatorie, 
deci instanţa va trece la judecata fondului numai după depunerea acesteia. 

46. Oferta de plată este valabil făcută: a) chiar dacă se face numai pentru capital, nu şi pentru 
dobânzi; b) chiar înainte de termen, dacă acesta este în favoarea debitorului; c) dacă debitorul s-a 
adresat oricărui executor judecătoresc. 

47. Procurorul poate să exercite căile de atac: a) numai dacă a participat la judecata finalizată cu 
hotărârea ce se atacă; b) numai dacă aceasta este în interesul minorilor, al persoanelor puse sub 
interdicţie, al dispăruţilor, precum şi în cazurile expres prevăzute de lege; c) şi în pricinile care au 
caracter strict personal. 

48. Cursul perimării este suspendat cât timp durează suspendarea judecăţii dispusă: a) la cererea 
ambelor părţi; b) datorită începerii urmăririi penale pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire 
hotărâtoare asupra hotărârii civile ce urmează a se pronunţa; c) pentru neîndeplinirea, din vina 
reclamantului, a obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată. 

49. Cererea prin care reclamantul solicită instanţei să constate că a intervenit prescripţia 
extinctivă a dreptului pârâtului de a obţine executarea silită a unui debit este: a) inadmisibilă în 
toate cazurile; b) admisibilă în toate cazurile; c) admisibilă numai dacă nu s-a declanşat 
executarea silită cu privire la debitul respectiv. 



50. Procesul-verbal de înmânare a actului de procedură trebuie să cuprindă, între altele, sub 
sancţiunea nulităţii: a) anul, luna şi ziua când a fost încheiat; b) funcţia celui care a înmânat actul; 
c) arătarea înscrisurilor comunicate. 

51. Când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este datorită modului cum a fost concepută 
executarea, se realizează: a) o tentativă relativ improprie; b) o tentativă absolut improprie; c) o 
tentativă imperfectă. 

52. Excesul scuzabil este: a) circumstanţă atenuantă legală; b) cauza care înlătură răspunderea 
penală; c) cauza care înlătură caracterul penal al faptei. 
53. Când locul săvârşirii faptei constituie o cerinţă esenţială în conţinutul infracţiunii, nerealizarea 
acesteia: a) face ca fapta să nu mai fie infracţiune; b) nu influenţează existenţa infracţiunii; c) 
face ca fapta să realizeze condiţiile unei tentative. 

54. Când pentru comiterea a trei infracţiuni concurente, instanţa de judecată a stabilit o pedeapsă 
cu amenda, o pedeapsă cu închisoarea şi pedeapsa detenţiunii pe viaţă, se aplică: a) pedeapsa 
detenţiunii pe viaţă şi amenda; b) pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi amenda dacă se apreciază că 
este necesară; c) pedeapsa detenţiunii pe viaţă. 

55. Termenul de încercare în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei este:  a) cel 
mult 5 luni în cazul pedepsei închisorii aplicate minorului; b) de 1 an în cazul pedepsei amenzii; c) 
de maxim 6 ani în cazul pedepsei închisorii. 

56. Dacă pentru infracţiunea săvârşită din nou, în cazul recidivei postcondamnatorii, instanţa de 
judecată a stabilit pedeapsa amenzii, atunci: a) se aplică pedeapsa pentru primul termen care se 
sporeşte; b) se aplică pedeapsa închisorii la care se poate adăuga în totul sau în parte amenda; c) 
se aplică pedeapsa închisorii la care se adaugă pedeapsa amenzii. 

57. În cazul cărei forme şi modalităţi a vinovăţiei, infractorul prevede rezultatul faptei sale şi 
urmăreşte producerea lui prin săvârşirea acelei fapte: a) intenţia indirectă; b) intenţia directă; c) 
culpa cu prevedere. 

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

59. 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. 

60. Sunt forme ale unităţii naturale de infracţiune: a) infracţiunea simplă, continuă, continuată; b) 
infracţiunea continuă, deviată, complexă; c) infracţiunea simplă, continuă, deviată. 

61. Coautoratul ca formă a participaţiei penale presupune: a) cooperarea a cel puţin două 
persoane la săvârşirea direct şi nemijlocit a faptei; b) săvârşirea faptei de către autor cu sprijinul 
unui complice; c) săvârşirea faptei de către autor împreună cu un instigator. 

62. 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. 

63. Concursul ideal de infracţiuni presupune printre altele: a) comiterea mai multor infracţiuni 
prin mai multe acţiuni ori inacţiuni; b) comiterea mai multor infracţiuni de pericol; c) comiterea 
mai multor infracţiuni printr-o singură acţiune sau inacţiune. 

64. În cazul concursului de infracţiuni, pedeapsa cu închisoarea cea mai grea, dintre cele stabilite: 
a) se aplică obligatoriu; b) se poate aplica; c) aplicarea ei este lăsată la aprecierea instanţei. 

65. Când la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală o persoană contribuie cu acte de 
executare specifice participanţilor, contribuţia sa de complice este: a) principală în raport cu cea 
de autor; b) secundară în raport cu cea de instigator; c) principală în raport cu cea de instigator. 

66. 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. 

67. Instigatorul la o faptă prevăzută de legea penală săvârşită cu intenţie se sancţionează: a) 
întotdeauna cu o pedeapsă mai grea decât cea aplicată autorului; b) cu pedeapsa prevăzută de lege 
pentru autor; c) cu aceeaşi pedeapsă care a fost aplicată autorului. 

68. Primul termen al recidivei mari postcondamnatorii poate consta într-o condamnare definitivă: 
a) la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni a cărei executare a fost suspendată condiţionat; b) la 
pedeapsa amenzii; c) la pedeapsa închisorii de 6 luni. 

69. Tâlhăria este o infracţiune: a) complexă; b) de obicei; c) simplă. 

70. Subiect activ al infracţiunii de �fals material în înscrisuri oficiale� poate fi: a) orice 
funcţionar; b) doar funcţionarul public; c) orice persoană. 

71. Furtul calificat săvârşit prin efracţie: a) presupune depăşirea unui obstacol interpus între 
făptuitor şi bunul pe care acesta intenţionează să-l sustragă; b) absoarbe infracţiunea de 
distrugere; c) implică pătrunderea într-un imobil. 

72. Obiect material al infracţiunii de uz de fals poate fi: a) doar un înscris oficial; b) doar un 
înscris sub semnătură privată; c) un înscris oficial sau un înscris sub semnătură privată. 

73. Subiectul pasiv al infracţiunii de pruncucidere (art. 177 C.pen.) poate fi: a) copilul nou-
născut, cu condiţia de a fi viabil; b) copilul nou-născut, cu condiţia să fie viu; c) copilul născut 
mort. 

74. Urmarea imediată la infracţiunea de mărtuire mincinoasă (art. 260 C.pen.) constă în: a) 
producerea unui prejudiciu; b) crearea unei stări de pericol pentru înfăptuirea justiţiei; c) 
împiedicarea aflării adevărului într-o cauză. 



75. Omorul săvârşit din interes material (art. 175 lit b) C.pen.): a) nu se poate reţine în cazul 
erorii asupra identităţii persoanei (error in persona); b) se poate reţine şi în cazul devierii acţiunii 
(aberratio ictus); c) nu se poate reţine când făptuitorul urmăreşte obţinerea unei sume de bani. 

76. Elementul material al infracţiunii de �luare de mită� (art. 254 C.pen.) poate consta în: a) 
darea de bani ori alte foloase; b) promisiunea sau oferirea de bani; c) acceptarea promisiunii unor 
foloase. 

77. Elementul material la infracţiunea de delapidare constă în: a) o faptă de însuşire, folosire sau 
traficare a unui bun mobil aflat în gestiune sau administrare; b) bunuri mobile corporale aflate în 
gestiunea sau administrarea făptuitorului; c) relaţiile sociale de natură patrimonială a căror 
existenţă şi dezvoltare impune gestionarilor şi administratorilor unui patrimoniu al unei persoane 
juridice să nu sustragă bunurile ce fac obiectul gestiunii sau administrării respective. 

78. Violul (art. 197 C.pen.) este în varianta agravată: a) când făptuitorul profită de imposibilitatea 
victimei de a se apăra; b) când s-a cauzat victimei o vătămare corporală; c) când victima se află în 
îngrijirea făptuitorului. 

79. Infracţiunea de înşelăciune (art. 215 C.pen.): a) nu poate avea obiect material; b) poate avea 
ca obiect material doar bunuri mobile; c) poate avea ca obiect material atât bunuri mobile cât şi 
imobile. 

80. Fapta subiectului activ de a lovi un poliţist pentru a-şi asigura scăparea după ce a sustras un 
bun reprezintă infracţiune de: a) ultraj; b) ultraj în concurs cu infracţiunea de tâlhărie; c) ultraj în 
concurs cu infracţiunea de furt. 

81. Însuşirea unui bun mobil al altuia, deţinut cu orice titlu, reprezintă: a) furt; b) însuşirea 
bunului găsit; c) abuz de încredere. 

82. 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.). 

83. Tăinuirea săvârşită de soţ sau de o rudă apropiată: a) se pedepseşte în aceleaşi condiţii ca 
orice tăinuire; b) se pedepseşte cu o pedeapsă redusă; c) nu se pedepseşte. 

84. 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. 

85. Făptuitorii, încercând să pătrundă în locuinţa victimei, au sărit gardul în curtea acesteia, iar în 
momentul în care se pregăteau să intre în casă au fost surprinşi de paznic şi au fugit. Fapta 
reprezintă: a) tentativă la violare de domiciliu; b) violare de domiciliu în formă consumată în 
varianţa tip; c) violare de domiciliu în formă consumată în variantă agravată. 

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



87. Renunţarea la apel, se poate face: a) după pronunţarea hotărârii şi până la expirarea 
termenului de declararea apelului; b) după încheierea dezbaterilor şi până la expirarea termenului 
de declarare a apelului; c) după pronunţarea hotărârii şi până la cel mult 10 zile de la începerea 
executării pedepsei. 

88. Potrivit legii procesual penale sunt hotărâri judecătoreşti: a) încheierile; b) ordonanţele; c) 
mandatul de executare emis de instanţa de judecată. 

89. Dacă organul de cercetare penală constată că nu este competent a efectua cercetarea într-o 
cauză penală, procedează astfel: a) trimite de îndată cauza organului de cercetare penală compe-
tent; b) trimite de îndată cauza procurorului care exercită supravegherea, în vederea sesizării 
organului competent; c) trimite de îndată cauza organului de cercetare penală ierarhic superior în 
vederea sesizării organului competent. 

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

91. Atunci când urmărirea penală este efectuată de procuror, se supune confirmării prim-
procurorului parchetului: a) ordonanţa prin care s-a pus în mişcare acţiunea penală; b) 
rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea în judecată; c) ordonanţa de încetare sau scoatere de 
sub urmărire penală. 

92. În apelul declarat de procuror într-o cauză penală în favoarea unei părţi, instanţa de apel: a) 
nu poate agrava situaţia acelei părţi; b) poate agrava situaţia acelei părţi, legea permiţând acest 
fapt; c) în funcţie de noile probe administrate, instanţa va hotărî cu privire la situaţia celui în 
favoarea căruia se declară apel de procuror. 

93. În cazul hotărîrii judecătoreşti, pronunţate ca urmare a soluţionării unor infracţiuni flagrante, 
potrivit procedurii speciale termenul de recurs este de: a) 10 zile, dacă legea nu prevede altfel; b) 
48 de ore, de la comunicare; c) 3 zile de la pronunţare. 

94. Preşedintele completului de judecată, la judecata în primă instanţă înainte de încheierea 
dezbaterilor dă ultimul cuvânt: a) procurorului; b) părţii vătămate personal; c) inculpatului 
personal. 

95. Contestaţia la executare este: a) cale ordinară de atac; b) cale extraordinară de atac; c) mijloc 
procesual prin care se rezolvă incidentele privind executarea pedepsei. 
96. În cauzele penale cererea de recuzare poate fi introdusă de: a) numai de părţile în cauză; b) 
procuror; c) părţi, procuror, din oficiu de instanţă. 

97. Pentru procurorul care a participat la dezbateri, la soluţionarea cauzei în primă instanţă, 
termenul de apel curge: a) de la comunicare; b) de la pronunţare; c) de la înregistrarea la parchet 
a adresei de înaintare a dosarului, împreună cu hotărîrea redactată. 

98. În derularea judecării cauzelor penale, după încheierea dezbaterilor are loc deliberarea, la care 
participă: a) părţile şi membrii completului de judecată în faţa căruia a avut loc dezbaterea; b) 
numai membrii completului de judecată în faţa căruia a avut loc dezbaterea; c) procurorul, părţile 
şi membrii completului de judecată în faţa căruia a avut loc dezbaterea. 



99. Potrivit normelor de competenţă, tribunalul judecă: a) în primă instanţă şi în recurs; b) este 
numai instanţă de recurs; c) în primă instanţă, în recurs şi în cererile de strămutare. 
100. Suspendarea judecăţii se dispune de către instanţa de judecată: a) la solicitarea părţii 
vătămate sau a inculpatului; b) ca urmare a absenţei părţii vătămate la două termene consecutive; 
c) când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă 
care îl împiedică să participe la judecată. 

 


