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1. Minorul care a împlinit 14 ani: a) poate dispune, în mod valabil, numai de jumatate din bunurile sale; b) nu poate
Încheia, în mod valabil, un contract de schimb cu tutorele sau; c) poate sa garanteze obligatiile altuia numai cu dubla
Încuviintare a instantei tutelare si a ocrotitorului sau legal;

2. Este vorba de un act juridic declarativ în cazul: a) partajului conventional; b) cesiunii de creanta; c) conventiei de,
ipoteca;

3. În cazul violentei-viciu de consimtamânt: a) actul este anulabil la cererea partii interesate; b) amenintarea trebuie sa
provina de la cocontractant; c) amenintarea trebuie sa fie legitima;

4. Pentru a fi valabila, cauza trebuie sa fie: a) probata de partea interesata; b) reala; c) posibila;

5. Actul confirmativ: a) este conventia prin care partile ratifica un act juridic anulabil; b) valideaza retroactiv actul juridic
anulabil; c) presupune refacerea actului juridic lovit de nulitate;

6. Conversiunea actului juridic: a) este posibila numai În cazul nulitatii relative; b) presupune declararea nulitatii actului
principal; c) intervine indiferent de întinderea nulitatii.

7. În cazul conditiei suspensive,pendente condicione: a) daca debitorulplateste, atunci el nu mai este îndreptatit sa solicite
restituirea platii; b) poate interveni compensatia la cererea debitorului; c)dreptul real imobiliar dobândit este cesibil pe cale
succesorala;

8. Este imprescriptibil extinctiv dreptul la actiunea: a) în rectificarea unui act de stare civila; b) recursorie (în regres); c) în
reSClZlUne.

9. Prescriptia extinctiva a dreptului la actiunea în declararea nulitatii pentru eroare asupra calitatilor substantiale ale lucrului
vândut începe sa curga: a) de la data încheierii vânzarii; b) cel mai târziu la data predarii lucrului; c) de la data când
cumparatorul a descoperit eroarea, dar nu mai târziu de 18 de la data încheierii contractului;

10. Exista reguli speciale referitoare la începutul cursului prescriptiei pentru dreptul la actiunea: a) în tagaduirea paternitatii;
b) în constatare; c) În granituire.

11. Forta majora constituie o cauza: a) de întrerupere a prescriptiei extinctive; b) de oprire a cursului prescriptiei extinctive.
c) de repunere în termenul de prescriptie.

12. Dreptul de proprietate privata: a) este sacru si inviolabil, potrivit Constitutiei; b) reprezinta regula in materia regimului
proprietatii; c) are un regimjuridic special cand apartine statului sau unitatilor administrativ teritoriale.

13. .Dreptul de proprietate este un drept absolut in sensul ca: a) este opus regimului proprietatii feudale, compusa din
dominium utile si dominium eminens; b) este cel mai complet drept real; c) poate fi exercitat fara nici o limita.

14. Actiunea in revendicare imobiliara: a) are ca efect reintrarea dreptului de proprietate in patrimoniului reclamantului; b)
duce la redobandirea posesiei, ca urmare a dovedirii dreptului de proprietate; c) este prescriptibila in teremenul de 30 de ani,
conform art.1890 C.civ.

15. Actiunea in revendicare mobiliara : a) este admisibila in conditiile art.1909 alin.l C.civ.; b) este imprescriptibila, ca si
actiunea in revendicare imobiliara; c) admiterea ei depinde de buna sau de reaua credinta a reclamantului.

16. Coproprietarii: a) detin cate o cota materiala din bunul comun, proportionala cu cota ideala din dreptul de proprietate
comuna; b) detin o cota ideala si abstracta din dreptul de proprietate; c) pot instraina numai impreuna cotele ideale din
dreptul de proprietate asupra bunului comun.

17. Una din asemanarile intre plata lucrului nedatorat si îmbogatirea rara justa cauza este: a) ambele sunt fapte juridice
ilicite; b) în ambele cazuri, exista obligatie de restituire în limita îmbogatirii; c) în ambele cazuri, cel care are dreptul la
restituire nu a actionat în virtutea unei obligatii fata de cel de la care poate pretinde restituirea.

18. Exceptia de neexecutare se caracterizeaza prin: a) partea care o invoca poate obtine desfiintarea contractului; b) este
dependenta de faptul neexecutarii obligatiei din partea celuilalt contractant; c) se invoca in fata instantei de judecata.

19. Rezolutiunea unui contract se caracterizeaza prin: a) intervine in cazul neexecutarii unei obligatii datorita unui caz
fortuit; b) creditorul are alegerea intre executarea silita si desfiintarea contractului in caz de neexecutare culpabila a
obligatiei; c) este independenta de vina debitorului.

20. In materie de dobanzi: a) partile sunt libere sa fixeze in contract dobanda, fara nici o limitare; b) dobanda legala actuala
depinde de nivelul dobanzii de referinta a BNR; c) dobanda civila este egala cu dobanda comerciala.

21. Clauza penala: a) este acea clauza in temeiul careia opereaza rezilierea conventionala a contractelor sinalagmatice; b)
intotdeauna poate fi cumulata cu executarea in natura; c) in principiu, judecatorul nu o poate modifica.
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22. In cazul uzucapiunii de 10-20 de ani: a) justul titlu provine de la adevaratul proprietar; b) adevaratul proprietar locuieste
in circumscriptia altui tribunal judetean decat cel in raza caruia se afla bunul; c) buna-credinta trebuie sa existe la momentul
dobandirii imobilului.

23. În cazul contractului de vânzare-cumparare: a) vânzatorul de buna-credinta poate fi obligat la daune-interese în cazul în
care se produce evictiunea; b) raspunderea vânzatorului pentru vicii ascunse este conditionata de cunoasterea viciului de
catre vânzator; c) vânzatorul raspunde Întotdeauna numai pentru viciile ascunse existente la momentul încheierii
contractului.

24. În cazul contractului de vânzare-cumparare: a) În cazul vânzarii unei mosteniri, daca mostenirea vânduta cuprinde
drepturi de creanta, pentru opozabilitatea vânzarii fata de terti nu este necesara Îndeplinirea formelor de publicitate; b) în
cazul vânzarii pe gustate, cumparatorul poate refuza Încheierea contractului pe simplul motiv ca nu-i place marfa gustata; c)
În cazul vânzarii pe Încercate, cumparatorul poate refuza obiectul contractului pentru simplul motiv ca nu-i place.

25. În cazul contractului de donatie care se Încheie Între absenti: a) pentru ca donatia sa fie valabila nu este obligatoriu ca
donatorul sa fie capabil În momentul primirii comunicarii actului de acceptare a ofertei de donatie; b) chiar si În timpul vietii
donatarului creditorii chirografari ai acestuia pot accepta donatia pe calea actiunii oblice; c) pâna În momentul primirii
comunicarii acceptarii ofertei de donatie, donatorul poate revoca oferta de donatie.

26. În cazul contractului de donatie: a) contractul este nul atunci când este afectat de o conditie potestativa simpla din partea
donatarului; b) donatia afectata de o conditie mixta nu contravine principiului irevocabilitatii donatiilor; c) cauzele legale de
revocare a donatiei reprezinta exceptii de la principiul irevocabilitatiidonatiilor.

27. În cazul tacitei relocatiuni: a) concediul trebuie sa fie anuntat Înainte de expirarea termenului prevazut În contract, dar
fara respectarea termenului de preaviz; b) daca s-a anuntat concediul, locatarul poate opune tacita relocatiune daca a
continuat sa foloseasca lucrul Închiriat; c) opereaza un nou contract de locatiune pentru aceeasi perioada ca si cel initial.

28. În cazul contractului de locatiune: a) locatorul raspunde pentru viciile ascunse ale lucrului chiar daca a fost de buna-
credinta la încheierea contractului; b) locatorul raspunde numai pentru viciile ascunse care existau la momentul Încheierii
contractului, nu si pentru cele ce provin din cauze ulterioare; c) locatorul nu poate fi obligat la plata daunelor-interese daca
nu a cunoscut viciile ascunse ale lucrului închiriat.

29. În cazul încetarii contractului de mandat: a) În cazul pluralitatii de mandanti, revocarea se poate face numai prin
consimtamântul tuturor mandantilor; b) revocarea - atât expresa, cât si tacita - produce efecte atât pentru trecut, cât si pentru
viitor; c) numirea unui nou mandatar pentru aceeasi operatiune juridica echivaleaza în toate cazurile cu revocarea
mandatarului precedent.

30. În privinta obligatiilor mandatarului: a) sumele de bani cuvenite mandantului si Întrebuintate de mandatar în folosul sau
sunt producatoare de dobânzi din ziua Întrebuintarii, rara sa fie nevoie de vreo punere În întârziere; b) daca mandatul este cu
titlu oneros, raspunderea mandatarului se va aprecia în functie de diligenta pe care o depune în propriile sale treburi; c) în
virtutea obligatiei de a da socoteala, mandatarul este dator sa predea mandantului doar acele bunuri primite în executarea
mandatului care s-ar cuveni mandantului.

31. Pot veni la mostenire prin reprezentare: a) verii primari ai defunctului, atunci când parintii lor (adica unchii si matusile
defunctului) sunt predecedati; b) copiii defunctului; c) descendentii din frati (predecedati) si surori (predecedate) pana la
gradul al IV-lea inclusiv.

32. În cazul sotului supravietuitor al defunctului: a) dreptul de abitatie poate fi urmarit de catre creditorii sai; b) sotul
supravietuitor este mostenitor rezervatar în privinta bunurilor mobile si obiectelor apartinând gospodariei casnice; c) în
materie de mostenire, casatoria putativa produce efecte doar pe perioada cuprinsa Între data încheierii casatoriei si cea a
ramânerii definitive a hotarârii de declarare a nulitatii sau de anulare a casatoriei.

33. În cazul reductiunii liberalitatilor excesive: a) reductiunea este o sanctiune civila aplicabila liberalitatilor excesive,
atragând nulitatea acestora; b) actiunea în reductiune este prescriptibila în cadrul termenului de 6 luni; c) creditorii
mostenitorului rezervatar pot exercita dreptul la reductiune pe calea actiunii oblice.

34. Reprezinta acte de acceptare tacita a mostenirii: a) plata cheltuielilor de înmormântare si a datoriilor rezultând din ultima
boala a defunctului; b) îndeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara privind imobilele ce fac parte din masa
succesorala; c) contributia la plata taxelor asupra succesiunii.

35. Ascendentiiprivilegiati:a) pot veni la mostenirenumaiÎn numepropriu,nu si prin reprezentare;b)nu sunt obligatila
raportul donatiilor decât daca vin În concurs cu sotul supravietuitor; c) nu sunt mostenitori sezinari.

36. Daca exista contrarietate de interese între minor si reprezentantul sau ocrotitorul lui legal, instanta: a) va acorda un
termen si va solicita autoritatii tutelare sa numeasca un curator special; b) va numi un curator special; c)va suspendajudecata
pâna când autoritatea tutelara va numi un curator special. ~iT~
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37. Actiunea În constatare: a) este de competenta instantei domiciliului reclamantului; b) este guvernata de regulile
procedurii necontencioase; c) nu poate fi admisa daca partea Îsi va putea valorifica dreptul pe calea contestatiei la executare.

38. Este incompatibil judecatorul care: a) este sesizat cu o revizuire Îndreptata Împotriva hotarârii pe care a pronuntat-o; b)
este sotul avocatului uneia dintre parti; c) a fost martor În aceeasi pricina.

39. Cererea de interventie accesorie: a) poate fi formulata În apel numai cu acordul partilor; b) are natura juridica a unei
simple aparari; c) poate fi formulata numai În favoarea pârâtului.

40. Cererea de chemare În judecata a altei persoane: a) trebuie formulata de pârât cel mai târziu la prima zi de Înfatisare, sub
sanctiunea decaderii; b) trebuie formulata de reclamant pâna la Închiderea dezbaterilor Înaintei primei instante; c) are ca
efect, printre altele, introducerea În proces a unui nou pârât.

41. Necompetenta teritoriala nu este de ordine publica În cazul: a) actiunii În stabilirea paternitatii; b) partajului succesoral;
c) actiunii prin care se solicita despagubiri pentru acoperirea prejudiciului cauzat printr-o fapta ilicita.

4.2.Nu este vorba de competenta teritoriala exclusiva a instantei de la ultimul domiciliu al defunctului În cazul: a) partajului
succesoral, daca printre bunurile succesorale se afla un imobil situat În raza teritoriala a altei instante; b) petitiei de ereditate;
c) cererii prin care mostenitorul solicita obligarea pârâtului ( care nu are calitatea de mostenitor) sa restituie suma de bani pe
care acesta o Împrumutase de la de cuius.

43. Nulitatea este conditionata de existenta unei vatamari În cazul: a) actului de procedura Îndeplinit de un functionar
necompetent; b) actului Îndeplinit Înauntrul termenului prohibitiv; c) gresitei alcatuiri a instantei.

44. Cererea reconventionala poate fi disjunsa si judecata separat de cererea de chemare în judecata: a) daca rezolvarea cererii
reconventionale nu este intim legata de solutia ce ar urma sa se pronunte cu privire la cererea de chemare În judecata; b) În
procesele de divort; c) În cazul În care pretentiile din cele doua cereri se Întemeiaza pe acelasi titlu.

45. Potrivit legii, partile nu trebuie citate la rezolvarea: a) cererii prin care debitorul a solicitat ridicarea sechestrului
asigurator, ca urmare a anularii cererii de chemare în judecata prin hotarâre irevocabila; b) cererii prin care debitorul a
solicitat ridicarea popririi asiguratorii, Întrucât ofera garantii Îndestulatoare; c) recursului exercitat împotriva încheierii prin
care s-a respins cererea de Înfiintare a sechestrului asigurator.

46. Cursul perimarii este suspendat cât timp dureaza suspendarea judecatii dispusa: a) la cererea ambelor parti; b) pentru
neîndeplinirea, din vina reclamantului, a obligatiilor stabilite de instanta de judecata; c) datorita Începerii urmaririi penale
pentru o infractiune care ar avea o Înrâurire hotarâtoare asupra hotarârii civile ce urmeaza a se pronunta.

47. Pot fi invocate direct În apel: a) compensatia judiciara; b) aratarea titularului dreptului; c) orice despagubiri ivite dupa
darea hotarârii de catre prima instanta.

48. Constituie greseala materiala În sensul art.318 C.proc.civ.: a) ignorarea unora dintre dovezile administrate; b) omisiunea
instantei de a solutiona cererea privind cheltuielile dejudecata; c) mentionarea În dispozitivul hotarârii ca partea a renuntat la
judecata si nu la dreptul pretins, astfel cum a declarat reclamantul.

49. Revizuirea pe baza de Înscrisuri noi este admisibila daca Înscrisul: a) exista la data când a fost pronuntata hotarârea; b) a
fost folosit în procesul în care s-a pronuntat hotarârea atacata, dar a fost interpretat Împotriva Întelesului lamurit si
neîndoielnic al acestuia; c) a fost Întocmit ulterior pronuntarii hotarârii si deci nu a fost folosit în proces.

50. Renuntarea reclamantului la judecata se poate face: a) numai verbal în sedinta; b) numai cu consimtamântul pârâtului ori
de câte ori acestuia i s-a comunicat cererea de chemare Înjudecata; c) în apel sau În recurs, daca exista Învoirea pârâtului.

51. Infractiunile omisive se savârsesc: a) numai din culpa fara prevedere; b) numai din culpa cu prevedere; c) fie cu intentie
fie din culpa.

52. Daca locul de savârsire a faptei, În continutul infractiunii, constituie o conditie cu rol de element circumstantial agravant,
nerealizarea acesteia: a) face ca fapta sa nu mai fie infractiune; b) nu influenteaza existenta infractiunii În varianta tip; c) nu
influenteaza existenta infractiunii În varianta calificata.

53. Tentativa relativ improprie exista În cazul în care: a) consumarea infractiunii nu a fost posibila indiferent de cauza; b)
consumarea infractiunii nu a fost posibila datorita împrejurarii ca În timpul când s-au savârsit actele de executare, obiectul
lipsea de la locul unde faptuitorul credea ca se afla; c) imposibilitatea de consumare a infractiunii este datorita modului cum
a fost conceputa executarea.

54. Ce contributii la savârsirea unei fapte prevazute de legea penala nu sunt acte de complicitate? a) promisiunea de a tainui
bunurile provenite din infractiune facuta În timpul comiterii infractiunii; b) sprijinul acordat autorului dupa comiterea

infractiunii fara o Întelegere prealabila; c) promisiunea de a favoriza pe infractor facuta În timpul comiterii i~fr~p~
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55. Când la savârsirea unei fapte prevazute de legea penala o persoana contribuie cu acte de executare specifice participanti-
lor, contributia sa de instigator este: a) principala în raport cu cea de complice; b) principala în raport cu cea de autor; c)
secundara în raport cu cea de complice.

56. Pentru comiterea a doua infractiuni concurente instanta de judecata a stabilit doua pedepse cu închisoarea de 5 ani si de 2
ani, iar În baza art. 34 c.pen. a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani, fara a o spori: a) instanta a procedat
corect; b) instantaa gresitfiindcapedeapsacea mai greatrebuiasporita;c) instanta trebuia sa aditioneze pedepsele.

57. Primul termen al recidivei mari postcondamnatorii poate consta într-o condamnare definitiva: a) la pedeapsa închisorii
mai mare de 6 luni ce se executa într-o închisoare militara; b) la pedeapsa închisorii de 6 luni; c) la pedeapsa închisorii mai
mica de 6 luni.

58. Sunt forme ale unitatii naturale de infractiune: a) infractiunea simpla, continua, continuata; b) infractiunea continua,
deviata, complexa; c) infractiunea simpla, continua, deviata.

59. În cazul recidivei mari postcondamnatorii, când savârsirea din nou a unei infractiuni are loc în timpul executarii primei
condamnari, pedeapsa se aplica astfel: a) pedeapsa pentru infractiunea anterioara se contopeste cu pedeapsa stabilita pentru
noua infractiune; b) restul ramas neexecutat din pedeapsa anterioara calculat de la data savârsirii noi infractiuni se contopeste
cu pedeapsa stabilita pentru infractiunea savârsita din nou; c) pedeapsastabilitapentruin.ffac~uneasavârsitase contopestecu restul
ramas neexecutat din pedeapsa anterioara calculat de la data ramânerii definitive a hotarârii de condamnare pentru noua
infractiune.

60. Pot constitui circumstante atenuante potrivit codului penal român: a) excesul justificat; b) depasirea limitelor starii de
necesitate; c) staruinta depusa de infractor pentru a înlatura rezultatul infractiunii sau pentru a repara paguba pricinuita.

61. Instanta l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa închisorii sub minimul special prevazut de lege pentru infractiunea savâr-
sita, retinând în sarcina sa atât circumstante atenuante cât si circumstante agravante: a) solutia instantei este corecta pentru
ca, în acest caz, coborârea pedepsei sub minimul special este facultativa; b) solutia este gresita pentru ca efectele celor doua
categorii de circumstante sunt contrare, iar instanta nu poate aplica o pedeapsa sub minimul special; c) solutia instantei este
corecta pentru ca, în acest caz, coborârea pedepsei sub minimul special este obligatorie, dar aceasta poate fi redusa cel mult
pâna la o treime din minimul special.

62. Revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei intervine în mod obligatoriu: a) daca în termenul de încercare
se savârseste o infractiune din culpa pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva la pedeapsa amenzii; b) daca si
numai daca, în termenul de încercare se savârseste o infractiune intentionata pentru care s-a pronuntat o condamnare
definitiva la pedeapsa închisorii; c) daca în termenul de încercare se savârseste o infractiune intentionata pentru care s-a
pronuntat o condamnare definitiva, indiferent de natura pedepsei.

63. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere ce se aplica minorului se poate dispune: a) numai cu privire la

pedea~~a închisorii; b) cu privire la orice sanctiune aplicabila minorului; c) atât cu privire la pedeapsa închisorii cât si a
amenZI1.

64. Inculpatul a savârsit o infractiune din culpa în termenul de încercare al suspendarii conditionate a executarii pedepsei
pronuntate anterior. Judecându-I pentru infractiunea savârsita din culpa, instanta a dispus condamnarea si executarea
pedepsei pronuntate fara a dispune revocarea masurii suspendarii conditionate pronuntata anterior: a) solutia este corecta
pentru ca în acest caz revocarea masurii este facultativa; b) solutia este gresita pentru ca instanta dispunând executarea
pedepsei pentru infractiunea savârsita din culpa era obligata sa revoce masura suspendarii, urmând a contopi pedeapsa
pronuntata pentru infractiunea din culpa cu pedeapsa pronuntata anterior; c) solutia este gresita pentru ca, în acest caz trebuia
sa revoce masura suspendarii, urmând ca, pedeapsa pronuntata pentru infractiunea savârsita din culpa si cea pronuntata
anterior sa se execute, fara a fi contopite, ci cumulate.

65. Masura de siguranta a interdictiei de a reveni în locuinta familiei pe o perioada determinata se poate lua de catre instanta
de judecata numai fata de: a) un membru de familie condamnat pentru orice infractiune; b) un membru de familie condamnat
pentru acte de violenta asupra altui membru de familie; c) orice infractor condamnat la pedeapsa închisorii de cel putin un an
la solicitarea partii vatamate.

66. Interzicerea de a se afla în anumite localitati se poate lua: a) si în cazul comiterii doar a unei fapte prevazute de legea
penala; b) în cazul pronuntarii unei condamnari la pedeapsa închisorii de cel putin un an daca persoana a mai fost
condamnata pentru alte infractiuni; c) numai în cazul infractiunilor de furt, tâlharie, ultraj contra bunelor moravuri si
tulburarea linistii publice, cersetorie, prostitutie, viol si perversiune sexuala.

67. Termenul de prescriptie a raspunderii penale începe sa curga în cazul infractiunilor continuate: a) de la data savârsirii
primei actiuni sau inactiuni; b) de la data consumarii infractiunii; c) de la data savârsirii ultimei actiuni sau inactiuni.

68. În cazul computarii arestarii preventive, termenul de reabilitare curge: a) de la data ramânerii definitive a hotarârii de
condamnare, daca nu mai ramâne de executat nici un rest de pedeapsa; b) de la data executarii prin detinere reventiva a
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pedepsei aplicate, realizata anterior ramânerii definitive a hotarârii de condamnare; c) de la data ramânerii definitive a
hotarârii de condamnare în toate cazurile.

69. Aplicarea mai multor lovituri cu batul unui minor în vârsta de 10 luni de catre mama sa, lovituri care au produs ruperea
unor organe interne si au cauzat în final moartea acestuia reprezinta infractiunea de: a) pruncucidere; b) omor calificat; c)
loviri sau vatamari cauzatoare de moarte.

70. Faptuitorul (F) urmareste sa ucida victima prin otravire, sperând sa intre în posesia averii acesteia. Din eroare, a fost
ucisa o alta persoana decât cea avuta în vedere de F. Încadrarea juridica a faptei va fi în acest caz: a) omor simplu (art. 174
c.pen.); b) omor calificat din interes material (art. l75lit. b C.pen.); c) ucidere din culpa (art. 178 c.pen.).

71. Daca s-a provocat vatamarea corporala din culpa a mai multor persoane, încadrarea juridica va fi: a) o singura
infractiune de vatamare corporala din culpa în varianta tip; b) o singura infractiune de vatamare corporala din culpa în vari-
anta agravata; c) un concurs de infractiuni de vatamare corporala din culpa (atâtea infractiuni câte persoane au fost
vatamate).

72. În cazul în care, prin constrângere, doua persoane au fiecare raport sexual cu aceeasi victima, sprijinindu-se reciproc
(prin imobilizarea victimei), calificarea corecta a faptei este: a) câte o infractiune de viol în varianta agravata (art. 197 alin. 2
lit. a) C.pen.) pentru fiecare faptuitor; b) câte o infractiune de viol în varianta agravata (art. 197 alin. 2 lit. a) C.pen.) în
concurs cu complicitate la viol în varianta agravata, pentru fiecare faptuitor; c) câte doua infractiuni de viol în varianta
agravata (art. 197 alin. 2 lit. a) C.pen.) pentru fiecare faptuitor.

73. Nu reprezinta infractiunea de furt calificat: a) luarea unui bun mobil din posesia altuia prin amenintarea cu o arma; b)
sustragerea unor bunuri în timpul unei calamitati; c)sustragereaunuibundelaopersoanaaflataîn imposibilitate de a se apara.

74. Faptele de a-i aplica victimei o lovitura, de a-i sustrage ceasul si de a-i aplica ulterior alte lovituri pentru a o împiedica sa
riposteze,fapteconsumateîntr-unparc,reprezintainfractiunea de: a) furt calificat în concurs cu cea de lovire si alte violente; b)
tâlharie în concurs cu cea de lovire sau alte violente; c) tâlharie în varianta calificata.

75. În cazul infractiunii de abuz de încredere (art. 213 C.pen.): a) simpla abtinere de a restitui bunul la epuizarea termenului
pâna la care subzista detentia reprezinta un "refuz de restituire"; b) nu este necesar ca refuzul sa constituie un raspuns la o
cerere ferma, indubitabila a celui care a transferat detentia bunului; c) refuzul trebuie sa fie adresat celui care a încredintat
bunul în detentie,mandataruluiacestuiaori proprietaruluibunului.

76. Sustragerea de catre tutore a unei parti din pensia de urmas si din alocatia de stat cuvenita minorilor aflati sub tutela sa
constituie infractiunea de: a) furt; b) gestiune frauduloasa; c) abuz de încredere.

77. Infractiunea de înselaciune (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 si imobile.

78. "Tainuirea" este o infractiune: a) contra patrimoniului; b) contra înfaptuirii justitiei; c) contra libertatii persoanei.

79. Tentativa la infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice: a) nu este posibila,fiindo inftactiunede pericol(cu
consumare instantanee); b) este posibila, dar nu este incriminata; c) este posibila si este incriminata.

80. Infractiunea de "luare de mita" (art. 254 C.pen.) se consuma: a) în momentul realizarii oricareia dintre modalitatile
elementului material; b) doar în momentulîn care faptuitorulintra în posesia folosului necuvenit; c) în momentul producerii
pagubei.

81. lnfractiunea de trafic de influenta: a) are un subiect activ circumstantiat; b) se poate comite si printr-o inactiune,
respectiv prin neres-pingerea unei promisiuni; c) are ca urmare imediata o stare de pericol pentru normala evolutie a
relatiilor de serviciu.

82. În cazul în care prin acelasi denunt mai multe persoane sunt învinuite mincinos de aceeasi infractiune, se va retine: a) o
singura infractiune de denuntare calomnioasa în varianta tip; b) mai multe infractiuni de denuntare calomnioasa în concurs;
c) o singura infractiune de denuntare calomnioasa în varianta agravata.

83. lnfractiunea de marturie mincinoasa (art. 260 C.pen.): a) este incriminata si în forma tentativei; b) nu poate avea forma
continuata; c) se consuma în momentul în care s-au facut afirmatiile mincinoase, chiar daca solutia data în cauza a fostjusta.

84. Subiect activ al infractiunii de "fals material în înscrisuri oficiale" poate fi: a) orice functionar; b) doar functionarul
public; c) orice persoana.

85. Obiect material al infractiunii de uz de fals poate fi: a) doar un înscris oficial; b) doar un înscris sub semnatura privata;
c) un înscris oficial sau un înscris sub semnatura privata.

86. Exceptiile de necompetenta teritoriala, pot fi ridicate: a) în tot cursul procesului penal, pâna la pronuntarea hotarârii
definitive; b) numai pâna la pronuntarea hotarârii judecatoresti în fata primei instante de judecata; c) numai pâna la citirea
actului de sesizare în fata primei instante de judecata.
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87. Daca organul judiciar competent constata ca s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea unei masuri preventive,
dispune: a) revocarea masurii preventive; b) înlocuirea masurii preventive cu o alta masura preventiva; c) constata încetarea
de drept a masurii preventive respective.

88. Plângerea împotriva ordonantei de retinere dispusa de organul de cercetare penala este solutionata de catre: a) procurorul
care supravegheaza cercetarea penala; b) prim-procurorul parchetului; c) instanta careia i-ar reveni competenta sa judece
cauza în prima instanta.

89. Organul de urmarire penala efectueaza acte premergatoare: a) în vederea începerii urmaririi penale; b) în vederea punerii
în miscare a actiunii penale; c) în vederea dispunerii masurilor preventive.

90. Procurorul dispune solutia scoaterii de sub urmarire penala, daca: a) constata unul din cazurile prevazute la art. 10 lit. f-
h, il si j si exista învinuit sau inculpat în cauza; b) constata unul din cazurile prevazute la art. 10 lit. a-e si exista învinuit sau
inculpat în cauza; c) constata existenta unui din cazurile prevazute la art. 10 Cpp si nu exista învinuit în cauza.

91. Potrivit regulilor de competenta, tribunalul judeca: a) numai în prima instanta si în recurs; b) numai în prima instanta si
în apel; c) în prima instanta, în apel si în recurs.

92. Hotarârea prin care cauza penala se solutioneaza în prima instanta se numeDte: a) sentinta; b) decizie; c) încheiere.

93. La solutionarea cauzelor în prima instanta, presedintele completului, înainte de a încheia dezbaterile da ultimul cuvânt:
a) procurorului; b) partii vatamate; c) inculpatului personal.

94. Poate introduce apel: a) partea vatamata, în ceea ce priveste latura penala; b) procurorul, în ceea ce priveste numai latura
penala; c) partea civila, în ceea ce priveste numai latura civila.

95. În cauzele penale, renuntarea la apel poate fi facuta de catre: a) parti si procurori; b) toti titularii apelului; c) parti,
personal sau prin mandatar special.

96. Pot fi atacate cu recurs: a) numai sentintele si deciziile; b) numai încheierile si deciziile; c) încheierile, sentintele si
deciziile, în condiniile legii.

97. Judecarea cauzelor privind infractiunile savârsite de minori are loc: a) în prezenta acestuia, cu exceptia cazului când
minorul s-a sustras de lajudecata; b) numai în prezenta acestuia; c) legea nu cuprinde o asemenea reglementare.

98. În cauzele solutionate potrivit procedurii speciale privind infractiunile flagrante, termenul de apel este de: a) 10 zile de la
comunicare sau, dupa caz, pronuntare; b) 3 zile de la pronuntare; c) 48 de ore de la pronuntare.

99. La deliberarea hotarârilor judecatoresti iau parte: a) membrii completului de judecata si procurorul; b) membrii
completului de judecata, procurorul si grefierul; c) numai membrii completului de judecata în fata caruia au avut loc
dezbaterile.

100. Pentru procuror termenul de apel în cauzele în care acesta nu a participat la dezbateri, curge de la: a) pronuntarea sau,
dupa caz, comunicarea hotarârii instantei; b) numai de la pronuntarea hotarârii de catre instanta; c) data înregistrarii la
parchet a adresei de trimitere a dosarului de catre instanta, dupa redactarea hotarârii.


